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0 Inst. Nac. de Meteorologia 
informa quo o tempo em Imperatriz 
hoje sera parcialmente nublado a 
moderado com pancadas de chuvas 
esparsas e visihilidade boa. 

Jornal Capital 

Acota Lece 

hoje 

A continuayao da Feira do Livro Arte e 
Cultura de Joao Lisboa. C) evento acontece 
no Clube Vanguarda e e promovido pelo ^ 
comercianle Juarez Inacio. 
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"Ildao" lidera corrida pela Prefeitura 

Econometrica garante eleicao do ex-interventor estadual de Imperatriz 

Econometrica ■ Pesquisa Espontanea - Em quem voce votana para 

prefeito? - Cinco melhores colocados 

23,2 

14,9 

Econometrica - Indecisos e votos nulos 

01 Ildao 

H Fiquene 

□ Madeira 

H Davi 

IS Ventura 

31,7 12, 

Nao sabe 

Nenhum 

d 

m 

mm 
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Ex-interventor I I don Marques de Souza vence pesquisa 

tEex-interventor estadual de 
Imperatriz, Udon Marques de 
Sousa, lidera a corrida pela 
prefeitura de Imperatriz, na 
eleicao de 03 de outubro deste 
ano. "Ildao" tern 34,1% das 
inten^oes de voto na pesquisa 
estimulada, aquela em que o 
eleitor responde sobre sua 
preferencia, e um cartao 
redondo com o nome dos 
candidatos e mostrado. Km 
segundo lugar aparece o ex- 
governador Jose de Ribamar 
Fiquene, com 21,5% das 
inlenydes de voto. 

Na pergunta espontanea, 
quando o eleitor responde sem 
um auxilio do cartao, Ildao 
permanece liderando com 
23,2%. Fiquene vem em 

segundo com 14,9% e o 
deputado feferal Sebastiao 
Madeira e o terceiro colocado 
com 8,3%. (veja grafico ao lado). 

O resultado surpreendente 
da pesquisa foi o elevado 
niimero de pessoas que ainda 
nao sabem em quem votar, ou 
pretende anular o voto em 03 
de outubro. Na pesquisa 
espontanea, esse niimero 
chegou a 44,6% dos eleitores. 
Se a eleigao fosse hoje, de 
acordo com a Econometrica, na 
pesquisa espontanea, o 
deputado Davi Alves Silva 
chegaria na quarta coloca^ao 
com 6,7% dos votos. Pagjna 3A 

| O niimero 

10 ■: 
Foi o niimero de 

5 candidatos que 
| participaram da men^ao 
| estimulada da pesquisa da 
i; Econometrica que aferiu a 
| corrida pelo Palacio 
| Hranco, sede do Governo 
ji Municipal. 

Ofato 

Escandalo da merenda afasta 

prefeito de Dom Elizeu no Para 

O prefeito de Dom Elizeu 
no vizinho Estado do Para 
foi afastado do cargo depois 
que a Camara de 
Ve read ores comprovou 
deniincias de super- 

faturamento da merenda 
escolar. 

() prefeito comprou latas 
de sardinha pelo preyo de 
R$ 3,35 e no mercado local, 
o mesmo produto custa em 

media R$ 0,80. 
As deniincias cbegaram a 

Camara de Vereadores 
atraves do Simade, 
Sindicato Madeireiro de 1). 
Eliseu. Pagina 8A 
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Wife 

A pesquisa 
da Econome- 
trrca tambem 
aferiu a popu- 

laridade da governadora 
em Imperatriz. Os 
mimeros no entanto, nao 
foram divulgados pelo 
instituto. 

A pessoa 

Aleni (!(> Ildon 
M a r q u e s . 
participaram da 
pesquisa 
estimulada da 
Econometrica, os seguintes t 
candidatos: Jose de l 
Ribamar Fiquene, :i 
Sebastiao Madeira, Davi ji 
Alves Silva, Guilherme 5 
Ventura, Jomar Fernandes, ;i 
Luis Carlos Nolelo, Chico i; 
do Radio, Dflio Oliveira e § 
Jose Cortez (Moreirinha). i| 

Govemo cadastra jovem 

0 Governo do Estado 
comeya a cadastrar na 
proxima segunda-feira, 
adolescentes e jovens que 
pretendam participar do 

Programa Pfimeiro Emprego. 
0 Jornal Capital publica a 

lista completa das vagas 
dispom'veis no Programa. 

O coordenador do 

Programa em Imperatriz, 
Helio Leite, assegurou que nao 
havera interferencia politica 
na ocupayao das vagas. 

Pagina 8A 

A 
Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

Frederic© Luiz 
desnuda os principais 
fatos politicos de 
Imperatriz e Regiao 
Tocantina. Nas Ondas 
Curtas, 0 colunista 
resume sua satira aos 

politicos. 
Com uma linguagem 

agil, Frederico Luiz abusa 
da charge eletronica com 
o Ze da Prapa, 
personagem criado para 
acoluna.. Pagina 1C 

Apailandia 

Partidc )s pequenos estao tendo 

dificu] dades em se constituir 

Pagina 3A 
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Nacional 

E contestado o aumento 

do Salario Minimo 
Pagina 3C 

Vem ai, 

0 Instituto 

de Pesquisa 

Ipesc 

Polfcia 
mm: 

Elementos assaltam vigilante 
   Pagina 8A 

Esporte 

As novidaiks do esporte | 
nacional, regional e local 
voce acompanha com ; 
Francisco do Vale, o editor 
mais informado ^>bre o ; 
assunto. Pagina 4C 
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Convexo 
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US$ Com. Compra 

R$ 0.9879 (+0.01%) 

US$ Com. Veuda 

R$ 0,9881 (+0,01%) 

US$ Black Compra 

R$ 0,985 (6a feira) 

US$ BlackVenda | 

R8 0,000 (IP feira) 

OSS FluL Compra 

R$,0.9911 (+0,08%) 

DS$ Flui. Venda 

R$ 0,9920 (+0,08%) 

Ouro (grama) 

RS 12,66 (sexta-feira) 

Poupan^a 

1,3678% (04.03.96) 

CDB/RDB 

25.10% (01.04.96) 

Jornal Capital 

Jussara Cerqueira 
comenta a sociedade 

imperatrizense e Soraya 
Luiza, a a^ailandense 

Por Dentro da Imprensa 
Programacao da TV 

0 

C 

Jornal CapHai 

Ondas Curtas 

Tendenr"^- 

EspC4 
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As ruas de nosso bairro 
estao todas esburacadas. Ja 
fizemos diversas 
reivindicagoes a Secretaria 
de Obras do Municipio, mas 
nada de concrete tem sido 
feito no sentido de se 
colocar um ponto final no 
problema. Estamos vivendo . 
num ano politico. Por isso, 
sou do ponto de vista que o 
momento e de mudan^as. 

Marcos Ferreira 
Bacuri 

O prefeito Raimundo 
Cabeludo ainda nao 
conseguiu colocar em 
pratica maioria das obras 
anunciadas durante sua 
campanha eleitoral. As 
estradas vicinais do 
municipio estao todas 
abandonadas e o 
admin istrador insiste em 
anunciar a realiza^ao de 
obras que jamais serao 
executadas em seu 
governo. 

Miguel Antunes 
Joao lisboa 

0 governo do 
interventor Dorian 
Menezes nao tem 
conseguido contar com o 
apoio da comunidade 
imperatrizense. Nossa 
cidade exige mais respeito, 
pois chega de tanto 
sofrimento. 

Mirtes Sousa 
Centro 

A comunidade 
imperatrizense deve ficar de 
prontidao fiscalizando o 
Programa do Leite do 
Governo do Estado, a fim de 
que sejam evitadas 
irregularidades. 

Antonia Moreira 
Nova Imperatriz 

O Caneleiros Bar e 
mesmo um centro de 
referencia da cultura 
imperatrizense. 0 trabalho 
que o Wilson Zara vem 
fazendo deve contar com o 
apoio de toda a comunidade 
local. 

Marcio Pontes 
Jufara 

Construido .para se um 
dos pirncipais cartoes 
postais da cidade, o Viaduto 
do Entroncamento foi 
completamente 
abandonado pelos governos 
estadual e municipal. Falta 
interesse em fazer a sua 
limpeza e uma s^rie de 
c os servipos. 

Anderson Pinto 
Entroncamento 

Sintonize 

a TV 

Capital 

Canal 5, 

''Rede 

ecord) 

'V sua 

'hor 

aucu ia 

Cidaie 

por ULISSES BRAGA 

Escola da Gidadania 

Forum da Sociedade Civil 

MODULO 11 

Como ja foi explicado 
em modulo anterior, a 
promopao e defesa dos 
direitos do cidadao 
propriamente ditos, isto e, 
aqueles chamados direitos 
do cidadao absolutos, deve 
ser tarefa da sociedade 
civil. 

Nao, entretanto, da 
sociedade civil 
desorganizada, nem da 
relativamente organizada, 
mas da absolutamente 
organizada. Sociedade civil 
absolutamente organizada, 
repetimos, e aquela em 
que existe uma 
superentidade, formada 
por todas ou pela maioria 
das associapoes civis 
representativas dos 
diversos segmentos 
sociais, superentidade essa 
criada com a finalidade 
especifica de promover e 
defender o cidadao e a 
cidadania. Seu nome pouco 
importa: pode ser forum da 
sociedade civil, pode ser 
conselho da comunidade. 

ou outro qualquer. 
Imperatriz ja tem uma 

entidade desta natureza: o 
FORUM DA SOCIEDADE 
CIVIL DE IMPERATRIZ, 
criado provisoriamente em 
10 de margo de 1994 e 
definitivamente em 6 de 
junho do mesmo ano. 

A nosso ver, tal entidade 
deve ter o seguinte objetivo 
unico: promover e defender 
efetivamente os dirfeitos do 
cidadao propriamente 
ditos, isto e, aqueles direitos 
politicos relacionados com a 
participa^ao da cidadania no 
Governo, desde sua 
forma^ao ate seu exercicio 
diuturno, e aqueles direitos 
humanos fundamentais, sem 
cuja prote^ao e impossivel a 
existencia do cidadao. Isso 
nao quer dizer 
absolutamente que ele seja 
indiferente a justiga social, 
mas esta nao deve ser seu 
objetivo estatutario. 

Os direitos do cidadao 
relativos.tambem chamados 

constituir tarefa maior da 

constituir tarefa maior 
da cidadania, sim, mas 
atrav^s dos partidos 
politicos, principalmente, 
criados especificamente 
para este fim, mas tambem 
dos movimentos sociais, da 
imprensa, das associagoes 
de bairro, dos sindidcatos 
etc. 

Se uma entidade, como o 
FORUM DA SOCIEDADE 
CIVIL DE IMPERATRIZ, 
assumir tambem a tarefa da 
promocao e defesa dos 
direitos sociais, ele 
fatalmente se desagregara, 
pois ele e formado por toda 
a sociedade civil, composta 
de segmentos 
diversificados do ponto de 
vista ideologico, partidario, 
economico, social, cultural, 
religioso etc., cada um 
possuindo enfoques e 
interesses diferentes a 
defender. Sua unica 
convergencia possivel, e 
ja dificil, e a da promo^ao e 
defesa da cidadania politica 
propriamente dita e dos 
direitos humanos 
fundamentais, que tem 
como fim a prote^ao de 
interesses e valores 
comuns a todos esses 
segmentos diferentes, tais 
como a participa^ao da 
sociedade civil no governo, 
bem como sua fiscali'zayao 
e controle tambem pela 
sociedade civil, e nao 
apenas por orgaos 
igualmente do governo. 

(O autor, Ulisses 
Braga, e presidente do 
FORUM DA SOCIEDADE 
CIVIL DE IMPERA TRIZ) 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTER) "A CIDADANIA DA SORTE" MODULO 11 

FORUM DA SOCIEDADE CIVIL 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho; 
la) Uma entidade que represente a sociedade civil absolutamente organizada, como o FORUM DA SOCIEDADE 

CIVIL DE IMPERATRIZ, deve estatutariamente promover e defender: a) os direitos da cidadania propriamente 
ditos e tambem os chamados direitos sociais ; b) apenas os direitos da cidadania propriamente ditos . 

2a) Os direitos sociais devem ser promovidos e defendidos principalmente: a) pelos partidos politicos e 
movimentos sociais ; b) pelo Governo. 

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. E concorra a uma casa residencial e outros premios. Os modulos 
da cidadania serao explicados diariamente na TV Capital, as 13,15, no programa CIDADE CIDADA, como tambem 
pela Radio Capital as 8,30h. 

y 

i 
i 
i 

-x- 

FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" MODULO 11 

FORUM DA SOCIEDADE CIVIL 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
I8) Uma entidade que represente a sociedade civil absolutamente organizada, como o FORUM DA SOCIEDADE 

CIVIL DE IMPERATRIZ. deve estatutariamente promover e defender: a) os direitos da cidadania propriamente 
ditos e tambem os chamados direitos sociais ; b) apenas os direitos da cidadania propriamente ditos . 

2fl) Os direitos sociais devem ser promovidos e defendidos principalmente: a) pelos partidos politicos e 
movimentos sociais ; b) pelo Governo. 

Nome; 
Enderefo: 
Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE 

IMPERATRIZ, ou na TV. Radio e Jornal Capital. E concorra a uma casa residencial e outros premios. Os modulos da 
cidadania serao explicados diariamente na TV Capital, as 13,15, no programa CIDADE CIDADA, como tambem pela 
Radio Capital as 8,30h. 

-X 

Tucauu's dc Coitninlca^iio 

Conor Farias Jose Filho Frederico Luiz 
Diretor Presidente Diretor Comercial 

Jornal Capitol 

Diretor de Jornalismo 
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Meninazinho 

por Raimundo Primeiro 

Procurastes por mim 
So que estava noutro lugar 
€m busca do olgo perdido. 

O poralso 
fl terra a nos prometida 

Pois os amantes tambem tem direito a um lugar assim 
lembrando que voce nao fugia de minha mente 

Seu sorriso era presence constante 
Irriadiante. 

Nunca deixei de pensar em voce 
toca-la 
Beija-la ardentemente 
Isso era precise. 

Simbolo sexual 

por Raimundo Primeiro 

Corpo bem arquitetado 
Paisagem bela de se admirar 
Rqui, ali, acola 
Nao importa a ocasiao. 

€steja na praia 
No campo entre o verde natural 

Ou as margens de um caudaloso rio 
Se existe ou nao tesao. 

Isso e de menos 
Basta olhar 
Grudar minha aten^ao 
O teu corpo a balan^ar 
Movimentando os detalhes voluptuosos. 

Tua carne e puro pecado 
Mas nao importa 

Pois ate o cupido aprovou a tua existencia. 

Nao existe mulher igual 
Vestida anda movimentando a todos 
Simbolo sexual. 

6sconde na tua intimidade um segredo 
Nao revela para ninguem 

Conversa com todos 
Talvez seja medo. 

Sexy 
€xtravagante 
Vestir 
Rh! Um pequeno e nao interessante detalhe 
O que importa mesmo e ser elegante 
Viver de bem com a vida. 

Julieta de um Romeu da era da alta tecnologia 
Teu corpo parece mais uma montanha 

Possui tantos detalhes 
Dificil de se escalar 

Rtra^ao de todos 
6m qualquer lugar. 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

05/05/96 

Mospital Sao Kafael 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

05/05/96 

Mospital Sao Vicente 
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Partidos fazem segredo 

sobre o nome de seus vices 

0- ' 

porMarinaldo Gongalves 
Da Sucursal de Acailandia 

Al^m de estar prevista 
como das mais disputadas, as 
elei^oes municipals do 
corrente ano apresentam 
diversas outras singularidades 
que as tornam as mais atipicas 
de todos os tempos, em 
Acailandia. Sao tantas as 
circunstancias que a cercam, 
que pequenos detalhes, como 
por exemplo, a emancipacao 

de lLiiij»a. trazem novos 
questionamentos na hora das 
composicoes e acordos 
politicos a desenvolver. A 
questao das candidaturas a 
vice-prefeito e uma das 
vertentes que mais tern dado 
o que pensar dentro das 
coligacdes e dos proprios 
partidos que pretendem 
concorrer ao pleito. 

Sao tantos os fatores 
condicionantes que ressalta 
aos olhos de qualquer 

observador o segredo, a aura 
de misterio que esta cercando 
o anuncio do nome dos 
escolhidos como vice-prefeito 
nas chapas partidarias. 
Conclusivamente, nao e 
segredo para ningudm os 
nomes dos concorrentes ao 
cargo de prefeito municipal, 
quais sejam: Elson Batista dos 
Santos fCPFL/PTB/E^Bi? 
Gleide Santos (PMN), 
Domingos Cezar (PT/PC do 
B) e Desdedith Sampaio (A 
Forca do Progresso), 
entretanto ninguem sabe quais 
serao os respectivos vices. 

Expectativas 
A grande verdade e que 

todos os grupos politicos 
locais estao aguardando, com 
viva expectaliva, a decisao em 
toeno das eleiydes no atual 
distrito de Itinga. Em tese, os 
partidos possuem duas opgoes 
para a composi^ao das chapas 
maioritarias. Uma delas preve 
a emancipacao itinguense, 
enquanto que a outra inclui 
Itinga como distrito de 
Acailandia. Alias, uma 
prodencia mais que justa, 
tendo-se em vista que aquele 
distrito d o maior colegio 
eleitoral depois da sede 
municipal. 

Uma credenciada fonte da 
coligacao "A Forcao do 
Progresso" nao esconde que a 
preocupacao com Itinga esta 
interferindo na escolha 

imediata do candidato a vice. 
"Numa eleicao como esta — 
diz ele —, temos que ser 
cautelosos, ja que nao 
podemos desprezar a hipdtese 
de Itinga nao se emancipar. 
Alem disto, temos outros 
detalhes que nao podem ser 
ignorados. Nosso grupo e 
muito grande, temos varios 
nomes em condicoes de serem 
indicados a vice. Portanto, 
estamos ainda na fase de 
estudos, embora ja tenhamos 
determinados alguns itens 
fundamentals para esses 
candidates a candidates 
preencherem. Sao pre- 
requisites exigidos pela nossa 
coligacao, e tambem ja estao 
no conhecimento de todos os 
interessados". 

No grupo politico liderado 
pelo prefeito Ildemar 
Goncalves, que ainda nao 
formalizou oficialmente, a sua 
escolha do candidato 
majoritario, as preocupacoes 
sao menores. Tern havido uma 
serie de especulacdes em 
torno do nome do ex-prefeito 
Leonardo Lourenco de 
Queiroz, cujas contas, 
inclusive foram recentemente 
aprovadas pelos vereadores, 
que dao . sustentacao ao 
prefeito. Mas tais fatos nao 
determinam ou asseguram o 
nome de Leonardo como 
virtual vice-prtefeito na chapa 
encabecada pelo vereador 
Elson Santos. 

Partidos pequenos tambem 

tern problema de eomposicao 

porMarinaldo Gongalves 

A escolha dos vices, por 
parte dos partidos 
pequenos, tambem vem 
sendo protelada e esta 
sujeita a diversas variantes, 
uma vez que eles pretendem 
observar uma sdrie de 
circunstancias, entre as 
quais novamente se 
encontra a questao de 
emancipacao de Itinga, alem 
de outras que se ligam a 
questdes tais como o 
respaldo eleitoral, 
reconhecimento piiblico e, 
como nos grandes, ate o 
cacife financeiro. 

No PMN, por exemplo, a 
questao ainda nao esta 
explicitada, tendo em vista 
que o partido dispoe do 

cargo ate como uma forma 
de facilitar entendimentos 
visando uma possivel 
coligacao, oportunidade em 
que o coligado poderia 
indicar o candidato a vice- 
prefeito. "Nao se trata 
apenas deste pormenor — 
diz a realidade Gleide 
Santos, presidente do 
partido. Temos varias 
outras condicionantes que 
nos impedem de anunciar o 
nome do nosso candidato a 
vice-prefeito, mas podemos 
garantir que esta escolha se 
fara da forma mais 
abrangente possivel, com 
uma ampla discussao 
partidaria em toreno do 
assunto. 

Dialogo 
Para o Partido dos 

Trabalhadores (PT), a 
questao tern diversas 
nuances que precisam ser 
analisadas de forma critica, 
observando-se os 
principios partidarios. 
Dentro desta dtica, Itinga 
passa a ter relevancia, 
tendo em vista que o 
partido possui diversas 
liderancas no local, que 
bem podem figurar como 
possivel candidates a vice- 
prefeito, numa manobra 
eleitoral correta de carrear 
mais votos para a legenda 
petista. Caso o distrito se 
emancipe, como todos 
esperam, o PT vai estudar 
uma serie de nomes que ja 
foram devidamente 
listados, a fim de coloca-los 
em debate dentro do 

partido. 
Segundo o presidente do 

partido, Antonio Silvestre 
Marques, o Silva, "ainda 
estamos fazendo um 
levantamento da questao, 
especialmente quanto a 
possibilidade se Itinga se 
emancipar. Se isto nao 
ocorrer, podemos ate 
deixar o cargo de vice- 
prefeito para um nome de 
prestigio dentro daquele 
distrito. Caso ocorra a 
emancipacao, passaremos 
entao a escolher um nome 
dentre os varios que ja 
temos agendados. Tais 
nome serao submetidos ao 
julgamento critico do 
partido, ocasiao em que 
devera ser escvolhido o que 
melhor convier a ocasiao". 

Chamada de Emprego 

A Eletrotec Ltda., sedida em Acailandia, 
esta precisando, com urgencia, de um tecni- 
co em telefonia, com nocoes e Eletroin- 

formatica. Os interessados devem entrar 

enviar seus curriculos para Eletrotec Ltda., 
Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1134 — 

Centro, Acailandia - MA. Telefones: 738- 

1966/1504 ou 978-1711. 

Ouga todas as noites 

pela Radio Capital AM, o 

programa Eu Voce e a 

Noite. Apresenta^ao: 

Qetulio Costa 

Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONCALVES 

Importancia 
Com o anuncio da 

candidatura do deputado 
Deusdedith Sampaio 
(PMDB), para a Prefeitura 
Municipal, fica praticamente 
definido o quadro de 
postulantes —e nao era 
segredo para ninguem. O 
parlamentar concorre pela 
coligacao "A Forca do 
Progresso"; o jornalista 
Domingos Cezar 6 o 
candidato da alianca PT/PC 
do B, a radialista Gleide 
Santos participa da disputa 
como candidata do PMN, 
enquanto que o grupo 
situacionista, liderado pelo 
prefeito Ildemar Goncalves 
devera apresentar como 
candidato, o vereador Elson 
Batista dos Santos (PFL). Ate 
ai, tudo absolutamente certo. 
Mas, onde estao os 

Importancia II 
Quase sempre relcgados 

a segundo piano, os 
candidatos a vice-prefeito, 
desta vez estao em altfssima 
cotacao. As peculiaridades 
que marcam a presente 
eleicao, troxeram a figura do 
vice-prefeito uma 
importancia nunca vista 
antes. E a maior prova disto 
e o fato dos partidos ja 
haverem praticamente 
colocado suas campanhas 
nas ruas — excecao feita ao 
cargo da situacao —, mas 
ainda guardam absolute 
segredo quanto ao nome de 
seus respestivos vices. As 
especulacdes sao muitas, os 
nomes tambem variam 
muito, porem os cn'terios 
para escolha ficam guardados 
a sete chaves, como se fosse 
um segredo de Estado. 

Tem publico 
Dois eventos mostraram, 

no dia 1° de Maio, que existe 
piiblico quando o evento e 
bem organizado e traz um 
nome de respaldo na sua 
suatentacao. Refiro-me as 
promocdes levadas a efeito 
pelo empresario Miro Ferraz. 
0 sen passeio ciclistico 
conseguiu reunir nadamenos 
que 1.024 participantes. A 
noite, os shows das bandas 
Fruto da Terra (de Maraba) 
e da baiana Axd, levaram 
cerca de cinco mil pessoas 
para dancar, pular e vibrar ate 
perto da madrugada. Este e 
um sinal positive de que o 
publico aguarda e prestigia 
boas promocdes, ja que vive 
carente de lazer sadio, que 
Ihe possa minorar as agruras 
do cotidiano. E bota agrura 
nisso! 

A duvida 
A sucessao municipal que 

ora decorre e a mais atipica 
de todas quantas ja foram 
realizadas na Cidade do 
Ferro. Tudo nela £ incerteza 
e duvida. Entretanto,^a maior 
duvida, aquela que esta a tirar 
o sono de todos os jwstulantes 

a cargos eletivos chama-se 
Itinga. Ate o presente 
momento, as liderancas 
politicas sao obrigadas a 
raciocinar sobre sucessao em 
duas. hipoteses; eleicao 
municipal incluindo Itinga e 
eleicao municipal excluindo 
Itinga. E que as decisdes, os 
acordos e os candidaturas a 
definirem em ambos os casos, 
sao bem distintas uma das 
outras. Em algumas 
circunstancias, ate o 
candidato a vice-prefeito tem 
algo a ver com Itinga. 

Dor de cabega 
Trata-se de enfermidades 

com hora marcada. Tanto o 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso, quanto 
seu assessores, ja tem dor de 
cabeca determinada para os 
proximos dias. Explica-se; 6 
justamente o tempo em que o 
Sunremo Tribunal Federal vai 
comecar a julgar os recursos 
interpostos contra o recente 
aumento do salario minimo. 
De um lado, os partidos de 
oposicao recorrem contra o 
^umento concedido aos 
trabalhadores da ativa. De 
outro, sao mill)ares de 
aposentados recorrendo 
contra o aumento que 
tiveram. E tudo leva a crer que 
vamos ter "panos para as 
mangas". 

Inclinagao 
A cada dia que passa, os 

observadores politicos ficam 
mais convencidos de que o 
destino do Partido Socialista 
Brasileiro (PSB), sera a 
coligacao com o Partido d" 
Frente Liberal (PPT), e co' 
o Partido Trabalhis 
Brasileiro (PTB), amb 
partidos de sustentacao 
prefeito municipal, Ilden 
Goncalves. Trata-se de uma 
tendencia natural, tendo-se 
em vista que o atual diretori 
do partido e composto poi 
elementos da confianca do 
prefeito, entre os quais o vice- 
prefeito Walter Maxwell 
Abreu de Carvalho e o 
secretario municipal da 
Cultura, Eduardo Hirata. 

Ta diflcil 
A proporcao que o temix) 

passa, fica mais dificil o 
entendimento politico, a nive1 

de coligacao, entre o Partido 
da Mobilizacao Nacional, 
captaneoado pela radialista 
Gleide Santos, e o Partido dos 
Trabalhadores, presidido por 
Antonio Silvestre Marques. 
Parece que a disposicao inicial 
foi-se enfraquecendo com o 
passar do tempo e, ja agora, 
ninguem parece ter coragem 
para iniciar a conversacao. 
Para os observadores mais 
atentos, a coligacao seria um 
bom negocio para ambas as 
siglas, que reforcariam seus 
cacifes eleitorais e teriam 
mais chances de eleger seus 
representantes. Entretanto, o 
bom senso aconselha a espera 
para ver no que vai dar. 

\presenando o programa RadlO na TV, al 

o dia. 14 de maio, Frederico Luiz 

A noticla com perSel^ao 

m 
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Ildao lidera com 34,1% das intengoes de voto 

Pesquisa da Econometrica confirma favoritismo do ex-interventor 

Se a eleigao fosse hoje, Ildon Marques venceria com mais de dez mil votos de diferenga 

Qdm~avo 

por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

497 dias. 
Excelencia, que historia e 

essa de que a Premiere, 
aquela firma de Brasilia que 
vende merenda escolar pro 
Brasil inteiro, inclusive para 
Imperatriz, teria financiado a 
sua candidatura ao governo 
do estado nas eleigoes 
passadas, e agora o doutor 
Agostinho Noleto e 
interventor Ildon Marques 
tiveram que comprar a 
merenda da Premiere para 
pagar dividas da sua 
campanha? 

Bom dia 
governadora II 

Governadora, 6 muita 
coincidencia o deputado 
federal Zequinha Sarney, seu 
irmao, instrumentalizar o 
dinheiro da FAE, 
religiosamente em dias para 
a secretaria de Educa^ao de 
Imperatriz, como tambem os 
socios da Premiere serem 
amigos pessoais de seu 
irmao, deputado Sarney 
Filho. A quern diga que esse 
dinheiro e para pagar o 
emprestimo do financiamento 
de sua elei^ao. 

Se houve realmente 
superfaturamento, Ildon 
Marques e Agostinho Noleto 
estao segurando um 
tremendo ahacaxi da 
candidatura de vossa 
excelencia. 

Governadora, segundo o 
velho ditado bom cabrito nao 
berra. 

Ildao dispara 
nas pesquisas 

Uma pesquisa realizada 
pelo instituto de pesquisa 
Econometrica, a mando do 
governo do estado, revelou os 
seguintes resultados: em 1° 
lugar Ildon Marques, em 2° 
Fiquene e em 3° Madura, e 
os demais candidates em 
propor^oes menores. 

O nome do ex-interventor 
Ildon Marques, continua 
sendo a grande esperan^a 
para o governo do estado 
ganhar as elei^oes em 96, isto 
sem contar com a candidatura 
Fiquene, que tambem e chapa 
branca. 

Mara Maravilha 
na Record 

A grande expectativa nas 
tardes de sabado para o 
public© infantil terminou 
ontem com a abertura do 
Mara Maravilha Show. A 
abertura aconteceu as 12h00, 
e a produgao do programa 
mostrou varies quadros com 
diferentes informa^oes 
culturais, alem e claro, da 
grande anima^ao no palco 
com palhagos, cantores e a 
crian^ada pulando e 
danyando com Mara 
Maravilha. 

A Rede Record esta aos 
poucos investindo em 
grandes atra^oes para 
abrilhantar a programa^ao a 
nivel nacional. 

Auditor experiente, 
mas nem tanto 

Calma mestre, ai ja 6 
demais. Voce dizer que foi 
por pure criterio t^cnico que 
o interventor Dorian 
Meneses escolheu o senhor 
Washington Alves Lopes para 
ser o presidente da Comissao 
Permanente de Licita^ao, af 
ja e brincadeira. 

Aoutra questao pior ainda, 
e voce dizer que escolheu ele 
por ser de fora, por nao ter 
cor partidaria e ter 
capacidade, pois o mesmo e 
auditor aposentado do Banco 
do Brasil. 

Sera que Imperatriz nao 
tern pessoas capazes que nao 
tern cor partidaria para ser 
presidente da CPL? O povo 
com a palavra. 

Madeira 
contrata pesquisa 
O deputado federal 

Sebastiao Madeira, vem 
trabalhando dioturnamente 
na sua campanha na Regiao 
-Tocantina, visitando bairros, 
periferia e povoados, tudo 
isso como parte de um 
programa para recuperar o 
seu estafe politico nas 
elei^oes de 96. 

Madeira garante que hoje 
o seu nome esta na boca das 
pessoas, e deve estar em 1° 
ou bem proximo do 1° lugar 
nas inten^oes de voto este 
ano, por isso, para comprovar 
os fatos, ele contratou um 
instituto de pesquisa do 
estado do Piaui, para levantar 
a verdadeira intengao de voto 
do povo de Imperatriz. 

por Frederico Luiz 
Da Direpao de Jornalismo 

O ex-interventor Ildon 
Marques, "Ildao", seria eleito 
prefeito de Imperatriz se a 
eleigao fosse hoje. Este e o 
residtado da pesquisa realizada 
pela Econometrica e divulgada 
ontem em primeira mao pelo 
Programa Cidade Agora, 
veiculado na TV Capital, canal 
5, e apresentado pelos 
jornalistas Conor Farias e 
Frederico Diiz. 

A Econometrica realizou 
dois tipos de pesquisas, a versao 
estimulada e a esiKintanea. Na 
men^ao estimulada, o eleitor 
respondia em quern votaria para 
prefeito de Imperatriz com o 
auxilio de um cartao redondo 
com o nome de dez candidates: 
Ildon Marques (PMDB), Jose 
de Ribamar Fiquene (PFL), 
Sebastiao Madeira (PSDB), 
Davi Alves Silva (PPB), 
Guilherme Ventura (PSC), 
Jomar Fernandes (PT), Luis 
Carlos Noleto (PRP), Chico do 
Radio (PL), Uflio Oliveira (FT). 
Jose Carlos Moreira, o 
Moreirinha, (PT). 

Com o auxilio do cartao, na 
pesquisa estimulada, o 
imperatrizense elegeria com 
folga Ildao que teria 34,1% dos 

votos validos. O segundo 
colocado, distante 12,6% seria o 
ex-governador Jose de Ribamar 
Fiquene com 21,5% dos votos 
validos. 

De acordo com a 
Econometrica, considerando 
um universe de 90 mil votes 
validos para prefeito de 
Imperatriz, a diferen^a entre 
Ildao e Fiquene seria de 11.340 
votos. 

Na versao estimulada, em 
terceiro lugar, estaria o 
deputado federal Sebastiao 
Madeira com 15,1% das 
inten^oes de voto. A quarta 
posi^ao seria ocupada pelo 
deputado federal Davi Alves 
Silva com 11,8%. 

Na quinta colocayao, bem 
distante dos demais, aparece o 
coronel Guilherme Ventura, 
filiado ao PSC, com 1,9%. 0 
sexto colocado e o petistajomar 
Fernandes com 1,5% das 
intenyoes de votos. Em seguida, 
na selima posi^ao, aparece o 
vereador Luis Carlos Noleto 
com 0,9%. A oitava posigao e 
ocupada pelo ex-deputado 
estadual Chico do Radio, que 
alcangou 0,7% das intengoes de 
voto. O sindicalista Uilio 
Oliveira ficou em none lugar 
com 0,4%. E Jose Cortes 
Moreira ficou na ultima posigao 
com 0,3%. 
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Ex-interventor Ildon Marques e o virtual prefeito de Imperatriz 

Ildon tambem lidera 

na versao espontanea 

Econometrica - Pesquisa espontanea - 

por Frederico Luiz 

A Econometrica tambem 
realizou a versao espontanea da 
pesquisa que aferiu a corrida 
rumo ao Palacio Branco, sede 
do governo municipal. 

Nesta menyao, o eleitor 
respondia sem auxilio de cartao, 
em quern votaria para prefeito 
de Imperatriz. 

Ildao permanece liderando 
com intengao esixmtanea com 
23,2% dos votos. Em segundo 
lugar aparece o candidate do 
PFL, Jose de Ribamar Fiquene 
com 14,9% e em terceiro, 
Sebastiao Madeira com 8,3%. Na 
quarta coloca^ao, vem o 
deputado federal Davi Alves 
Silva com 6,7% dos votos. (veja 
grafico abaixo). 

Somados os votos do 
segundo com o terceiro 
colocado, nao ultrapassaria as 
intengoes de voto de Ddao. 

Na men^ao espontanea, o 
imperatrizense votou em 11 
candidates diferentes. A partir 
da quinta colocagao, todos os 

Em quern voce votaria para 

candidates estao situados 
abaixo de um ixmto percentual 
(veja grafico na pagina 5A). O 
quinto colocado £ o Coronel 
Guilherme Batista Ventura com 
0,7% das intengoes de voto. 

A surpresa da menyao 
espontanea foi o baixo indice 
alcanyado por Zenira Fiquene 
(PPT), mulher do ex- 
governador Jose de Ribamar 
Fiquene e candidata na eleiyao 
passada. Zenira obteve ajx'nas 
0,1% dos votos. 

Mesmo reiterando que nao 
e candidate a prefeito de 
Imperatriz, o ex-prefeito e atual 
secretario de Saude, Carlos 
Amorim (PMDB), foi citado por 
0,3% dos entrevistados. 

Divine Garcia (PFL), 
Agostinho Noleto (PMDB), 
Moacir Sposito (PDT), Toinho 
da Boca da Mata (PSL), 
Concei^ao Formiga (PSDB), 
Chico do Radio (PL), Luis 
Carlos Noleto (PRP) e Jomar 
Fernandes (FT); todos eles 
conseguiram apenas 0,1% da 
inten^ao espontanea de voto. 

prefeito? 

Nenhum 

Nao sabe 

Davi 

.Idao 
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Ex-governador Jose Fiquene (acini a) e Sebastiao Madeira, 
juntos nao ultrapassam Ildon Marques 
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Imperatiz, (MA), OS cte maio de 199$. Encarte especial do Jornaf Capital Consutte o editor para pubticagSo (mesmo que parcfai) de mat&ias deste cademo 

Mulheres lutam contra o Assedio Sexual 

Mulheres brasileiras tambem estao sendo molestadas por seus patroes 

por Raimundo Primeiro 
Da Redag:ao 

"Assedio: cerco que se 
poe a uma pra^a ou reduto 
para o tomar; si'tio, 
insistencia junto de algucm, 
para conseguir alguma 
coisa". 

0 tema assedio sexual 
tem ganhado espa^o na 
imprensa do mundo inteiro. 
E, sobretudo, nos ultimos 

I'-mos. 
Nao e diferente no Brasil. 

Varios casos envolvendo 
patroes e empregadas foram 
denunciados nas delegacias 
que tratam do assunto. Os 
indices aumentaram, 
segundo as estatisticas, nos 
ultimos tres anos. 
" Jovens e ate mesmo 

mulheres idosas. Nao 
importa se sejam casadas ou 
nao. O compromisso fica em 
ultimo piano. O chefe nao 
escolhe cara. Nao mode 
consequencias e comeya a 

investir. Promover as lais 
cantadas. Piscar de olhos, etc. 

Muitas das vezes consegue 
triunfar em face da fragilidade 
da pessoa assediada. Outras, 
resistem e botam a boca no 
mundo. 

Para iluslrar ainda o artigo, 
aqui vai um exemplo. 0 
trabalho tinha virado um 
pesadelo para a jovem 
secretaria Rena Weeks. E bem 
verdade que a empresa em 
que ela trabalhava tinha um 
nome de prestigio e escritorios 
em mais de 20 paises. So que 
ela trabalhava para um 
homem, que segundo ela, nao 
parava de agarr^-la. Entre uma 
humilhante investida e outra, 
ele usava linguagem vulgar e 
de duplo sentido ao falar com 
ela. 

Hoje, a coisa mudou. 
Ninguem quer mais viver na 
passividade. E verdade que ha 
alguns anos atras, as mulheres 
que se viam em situa^oes 
como essa pouco podiam fazer, 

a nao ser, talvez, pedir 
demissao. O parecer da 
diretoria da diretoria teria 
sido; "e a palavra dela contra a 
dele". E mesmo que 
acreditasse na versao dela 
provavelmente nao daria tanta 
importancia ao problema. 
Diriam; "e dai?". Todavia, os 
tempos mudaram e, de acordo 
com sua entrevista, Rena 
Weeks fez mais do que apenas 
ficar louca da vida e pedir 
demissao. Ela entrou com um 
processo. 

Um tribunal dos Estados 
Unidos deu a ela ganho de 
causa com direito a 50.000 
ddlares, em compensayao pelo 
sofrimento emocional, alem da 
indeniza^ao por danos, de 
225,000 dolares, que seu ex- 
patrao foi sentenciado apagar- 
Ihe. Nao parou por ai. Logo 
depois, o jiiri tomou uma 
medida que chamou a atenyao 
de empresas e de escritorios 
de advocacia em que ela 
trabalhava Ihe pagasse a 

estonteante cifra de 6,9 milhoes 
de ddlares cdmo indenizayao 
por danos, por nao ter 
corrigido o problema! 

0 assedio sexual e uma 
coisa suja, vergonhosa, imoral. 
Foge aos principios das 
pessoas que respeitam as 
mensagens contidas na Bfblia 
Sagrada. E a palavra do Mestre 
do Universo, o Criador de 
todos nos e deve ser levada em 
considera^ao. Aldm do 
incremento dos servi^os 
prestados pela Justiga, e 
preciso haver maior harmonia, 
confraterriLzayao, solidariedade 
,e principalmente, amor para 
com o proximo. Ai, sim, sera 
possivel observar-se uma forte 
luz no fim do tiinel negro que 
ate entao toma conta 
predomina nos cora^oes dos 
assediadores sexuais. 

Com certeza, tudo se 
resolvera da melhor forma 
possivel. Novos dias surgirao. 

Mas, infelizmente, como 
estamos num mundo cujo 

processo evolutive e tao 
dinamico que impossibilita um 
momento de reflexao entre as 
pessoas, o fim do assedio 
sexual parece a ter ser uma 
Utopia. O problema vem de 
priscas eras. 

A Biblia conta que uma 
moya, chamada Dina, foi vitima 
de ass&lio sexual. 

Ela atraiu a aten^ao de quern 
a assediou jerque "costumava 
sair para ver as filhas do pais" 
de Canaa, mulheres 
conhecidas por serem 
promiscuas! (Genesis 34:1,2). 

E bom ressaltar, a proposito: 
nao evite seus colegas de 
trabalho, mas cuidado com 
temas maliciosos. Quando o 
assunto for colocado em 
discussao, saia de forma 
natural do local. 

So que, ainda se baseando 
nas pesquisas, o assedio sexual 
e praticado, em larga escala, 
pelos patroes. E que estao 
acima dos demais colegas. O 
cargo que ocupam os 

destacam. Pensam que sao 
donos das pessoas e, a 
qualquer momento, 
desrespeitam suas 
funcionarias. E preciso 
existir respeito. A Lei existe 
e deve ser obcdecida. Custe 
o que custar. 

Em Imperatriz, casos de 
assedio sexual, se 
registrados, serao resolvidos 
pela Delegacia Especializada 
da Mulher, que, alias, vem 
realizando um eficiente 
serviyo em beneficio delas. 
Nao importa se a assediada 
for menos privilegiada 
financeiramente. Os 
especialistas afirmaram que 
a oficializa^ao da denuncia do 
caso deve ser feita, pois 
ajudara no combate a este 
crime escabroso que tomou, 
tambem, da sociedade 
brasileira. 

Patrao e patrao. 
Funcionaria e funcionaria. E 
fim de papo. A Lei nao e para 
todos? 

Programa^ao de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

I Canal 5 

rede Record 

06:00 Educacional Mec 
06:30 0 Despertar da Fe 
08:00 Santo Culto em Seu 

Lar 
09:00 Vida e Trabalho 
10:00 Desafio ao Galo 
11:00 TV Casa Centro 
12:00 TV Mappin 
13:00 TV Casa Centro 
14:00 Gospel Line 
15:00 Campeonato Alemao 
16:30 Campeonato Italiano 
18:30 Gols do Campeonato 

Italiano 
19:00 Campeonato Carioca 
21:00 Compacto do 

Campeonato 
Paulista 

22:00 Cine Record Especial 
00:00 Espelho Encantado 
00:30 Palavra de Vida 

TVCRC 

Canal 4 

BAND' : 

NAO FORNECEU PROGRAMAqAO 

£OUIP£ 

PHOENIX 

SOM E 

LUX 

MAIS UM 

EMPREEN- 

DIMENTO 

DO 

SISTEMA 

TUCANUC 

DE 

COMU MI- 

CACAO 

TV Dlfusora 

Canal 7 

SBT 

NAO FORNECEU PROGRAMAQAO 

TV Mlrante 

Canal 10 

globo 

NAO FORNECEU PROGRAMAQAO 

TV Nativa 

MANCHETE 

06:30 Programa Educativo 
07:00 Renovayao Espiritual 
07:30 Grupo Imagem 
08:30 Campus 
09:00 Esta Escrito 
09:30 Mundo dos Esportes 
10:00 TV Mappin 
10:55 Boletim Olimpico 
11:00 Brasil Feliz 
12:00 Sorteio Papa-Tudo 
12:15 Home Shopping 
12:30 Futsal 
13:30 Grupo Imagem 
14:30 Sessao Super Herois 
15:30 Missao Alien 
16:30 A Bela e a Fera 
17:30 Sessao Extra (Uma 

Garota Chamada 
Castidade) 

19:30 Programa de 
Domingo 

20:30 Sdculo XX 
21:30 Retrato Falado 
22:25 Boletim Olimpico 
22:30 Toque de Bola 
23:00 O Jogo do Poder 
00:00 Grupo Imagem 
01:00 Espa^o Renascer 

Especial 

TVCNT 

Cafftal 

NAO FORNECEU PROGRAMA?AO 

TV, 

C 

A WaA 

tpAJko/i 
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O empresario Carlos Brandao fala das novidades da Pizzana Zeppelin a esta co/unista Q pafefo c„r„> yot./ com sna princesinba Emily Faiqueto, comemorando 8 aninhos 
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Jane Vasconcelos estreiando no mundo dos colunaveis no jornal O Progresso Dr. DaJvadisio Moreira Santos e AfaifadSa) 
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_ rn^> sar*0 incfy Figueiredo e Luiz C oelho, curtindo com os amigos a noite a^aBandense Denise Teixeira, secretaria do gahicntc do prefeito, sempre atendendo com carinho 

brmke 

Presente 

e emocdo 

Ofertas Especiais; 

Sandalia feminina adulto, 

diversas marcas de R$ 19,90 por R$ 12,50 

Toalhas de banho grande 

de R$ 7,00 por R$ 3,50 

Jogos de cama casal 

Teka de R$ 17,90 por R$ 13,50 

Blusa em crepe e seda de R$ 4,50 por R$ 1,90 

Cal^as jeans adulto de R$ 15,00 por R$ 9,90 

Ventiiador Mallory 30 CM 

luxo apenas R$ 36,00 a vista 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Moreirinha 
Segunda 

O ex-secretario da 
Agricultura de Imperatriz, 
Jose Cortes Moreira, o 
Moreirinha, estara 
segunda-feira no Programa 
O Radio na TV com o 
colunista. Assunto: indices 
do IBGE sobre o 
Maranhao. 

Feira do 
Livro 

Juarez Inacio 
movimentou a cultura de 
Joao Lisboa no ultimo final 
de semana com a Feira do 
Livro, Arte e Joao Lisboa, 
que aconteceu no Clube 
Vanguarda. Bern que 
Juarez Inacio poderia 
come^ar a fundar a 
Academia Joaolisboense de 
Letras. Afinal, a vizinha 
cidade nao pode ficar 
apenas marcando passo em 
rela^ao a Imperatriz. 

Joao 
Matiolli 

Mesmo com alguns 
peemedebistas 
minimizando o assunto, o 
presidente da sigla em 
Imperatriz, empresario 
Joao Matiolli esta a um 
passo do rompimento com 
o PMDB. Por vias das 
diividas, Alair Chaves foi 
al^ado a condi^ao de 
primeiro vice-presidente 
do Partido. Tudo para 
garantir a escolha de Ildon 
Marques e fazer com que 
o a sigla atrapalhe menos 
do que ajude. Como esta 
acontecendo atualmente. 

Ligagoes 
Perigosas 

Por incrivel que parega, 
o interventor estadual 

Dorian Meneses esta 
arbitrando a CPI da Merenda 
Escolar. Seguindo a 
orienta^ao da governadora 
Roseana Sarney que decidiu 
abafar o assunto a rifar o 
secretario de Educa^ao, 
Agostinho Noleto. Ate 
porque uma das empresas 
citadas na CPI, a Premiare, 
contribuiu financeiramente 
para a Campanha da entao 
candidata Roseana Sarney. 
Em outras palavras; existem 
ligagoes perigosas entre a 
governadora Roseana Sarney 
e a compra da merenda de 
Imperatriz. Como diria o 
advogado Jos6 Lamarck, a 
questao deixou de ser 
paroquial para se tornar 
eclesidstica. 

Eliene 
Franga 

A reporter e produtora de 
TV Eliene Franca esta 
estudando Karate na 
academia Askan coordenada 
pelo medico e karateca Rui 
Guilherme. Em apenas duas 
semanas de prdtica do novo 
esporte, Eliene Franca 
mostra grande evolu^ao. 
Quern for flertar com a 
morena tenha muito, mas 
muito cuidado. A fera pode 
nao go star. 

Lula 
Almeida 

O presidente municipal do 
PSB, Lula Almeida, e o 
melhor nome para ser 
indicado vice-prefeito na 
chapa de Madeira. Lula tern 
livre transit© em todos os 
segmentos a esquerda de 
Madeira e colocaria a 
militancia na campanha. 
Outro nome, de outro setor, 
enfraquece os pequenos 
parafusos da campanha do 
candidate tucano. Lula 
Almeida, Valter Rocha, 

Simpllcio Zuza, Jomar 
Fernandes, Manoel da 
Conceigao, Aroaldo Santos, 
Moacir Sposito, Francisco 
Araiijo e Moreirinha sao 
nomes que tambem 
colocam a militancia nas 
ruas. Claro, uns mais do 
que outros. Agora se 
Madeira enveredar por 
outros caminhos, pode 
rezar bem muito para Sao 
Sergio. Tem que vir muita 
reza de Brasilia para 
convencer. 

E uma 
dificuldade 

A governadora Roseana 
Sarney esta, novamente, na 
marcha lenta quando se 
trata de democratizar o 
ensino piiblico estadual. 
Ela deixou o primeiro 
colocado na elei^ao da 
Uema, um ano e seis meses 
na geladeira para em 
seguida indica-lo Reitor. 
Agora, a governadora 
ensaia mais uma demora na 
posse do Colegiado, quevai 
dirigir a escola piiblica de 
primeiro e segundo grau. E 
uma dificuldade. 

Feliz 
estreia 

Feliz Estreia para 
William Marinho, Renilson 
Sousa e Ary Aragao. Eles 
assumem o comando do 
Esporte no Sistema 
Tucanu's de Comunicayao. 

Josue 
Moura 

Candidate a vereador 
pelo PSB, Josue Moura esta 
perseguindo votos nos 
movimentos sociais 
organizados de Imperatriz. 
Com chances de chegar a 
Camara Municipal. 

Neto 
Teixeira 

Converse! com alguns 
agricultores de Cidelandia 
e a candidatura de Neto 
Teixeira da coliga^ao PPB- 
PSB esta do lado do vento. 

Estranha 
Alianga 

Pode pintar uma 
estranha alianga na cidade. 
Dessas de cair o queixo. No 
melhor estilo Roseana 
Sarney. Estamos de olho. 

Ondas Curias 

Q Os novos municipios, quando sairem pra valer, terao um claro sinal. 

□ Salvio Dino descera para Imperatriz anunciando o calendario complete. 

□ E Salvio Dino o raaior articulador do governo para concretizar essa aspira^ao. 

□ Anarquista, gramas a Deus. Vota em Madeira, gramas a Valter Rocha. 

□ Refiro-me a atriz Valeria Andrade. 

I \ ... Guardava o meu badoque e esnsaiava um rock para as matines ... 

□ O trecho acima e de Joao e Maria, do timido Chico Buarque de Holanda. 

□ Bem que serviria para PT-PDT que ficam sonhando acordado com 03 de outubro. 

□ Sonhar nao e problema. E so juntar gente que vira realidade. 

□ 0 Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica mostra tristes dados sobre o Maranhao. 

□ Quando sera que a liberdade ganhara asas no Maranhao e o povo tenha direito a paz social. 

I j Os 30 de dominio da famflia Sarney torna o Estado atrasado, quase feudal. 

□ Enquanto isso, o Brasil e o mundo ganham novos ares de modernidade. Mudan^as ja. 

□ Vai Aumentar o preyo do cigarro. Mais uma para nos, os inveterados fumantes. 

□ Afinal, o cora^ao do brasileiro e de Jesus. E o pulmao da Sousa Cruz. 

□ 0 ministerio da Fazenda adverte: fumar 6 prejudicial a saiide. Do bolso. 

□ E a CPI da merenda? Terminando em file de merluza. Em cubos. E embalado a vacuo. 

□ Porque essa historia de pizza e panelada e um negocio que todo mundo abusa. 

□ Qual sera o escandalo dessa semana? 0 azar esta lan^ado. 

□ Valdinar Barros participa segunda-feira do Programa 0 Radio na PV. 

□ Vai falar sobre a "CPI da agiotagem". O peneiro vai cobrir, aguardem. 

Entre Agostinho e @\ 

Premiare tem maisl 

misterio do que vocel 

mi 

CPI da E a 

Merenda? 

-r 

ill 

JR 
S upermercados Irmaos Teixeira 
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Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Alistamento 
eleitoral 

Como ja 6 comum, o 
brasileiro deixar tudo 
para a ultima hora, expira- 
se hoje o prazo para os 
eleitores retardatarios 
requererem junto aos 
cartorios eleitorais, 
alistamento eleitoral ou 
transferencia de 
domicilio. 

Sabemos entretanto, 
que o movimento nos 
cartorios foi considerado 
muito pequeno, tendo em 
vista nao ter sido 
anunciada nenhuma data 
para prorroga^ao. 

Agiotagem 

Enquanto muitos se 
preocupavam com o 
possivel envolvimento do 
advogado e secretario de 
Educa^ao Agostinho 
Noleto, na CPI da 
merenda escolar, os 
vereadores ganhavam 
tempo em para apagar da 
memoria do povo a CPI da 
agiotagem, ou seja do 
empr^stimo que os 
vereadores fizeram ao 
presidente Salgado Filho. 

Notadamente a CPI da 
agiotagem, que apura as 
irregularidas da Camara 
Municipal, certamente 
nao vai mesmo dar em 
nada, a nao ser em mais 
um dos muitos pratos 
tipico da regiao. 

Esporte 
Capital 

Em meio a tantas 
decep^oes, o Sistema 
Tucanu's de Comunica^ao 
decidiu sair na frente, 
vcm apostando no 
desenvolvimento do 
futebol local, futebol este 
que, esta totalmente 
desaereditado pelos 
desportistas. 

Objetivando a melhoria 
do esporte em geral,} 

devera estreiar ainda hoje 
domingo a nova equipe de 
esportes do Sistema, a 
equipe da galera esta de 
volta a partir das 13h00 do 
Estadio Frei Epifanio 
D'Abadiaf.E vem mais 
gente por ai...! 

Descaso 

Ao contrario do que 
muita gente pensa, o 
descaso das administra^oes 
piiblicas municipais, vem 
repercutindo 
negativamente tamb^m 
entre a popula^ao de baixa 
renda. 

Ja se aproximando do 
periodo eleitoral, onde as 

campanhas ficam mais 
acirradas e o eleitor mais 
cauteloso, 6 importante a 
pratica do voto 
consciente. Imperatriz, 
segunda maior cidade do 
estado, abriga 
aproximadamente 400 
mil habitantes e 
necessita urgentemente 
de uma politica 
totalmente voltada para 
as causas sociais. 

O seu voto ^ sua mais 
importante arma contra o 
descaso das 
adminstra^oes piiblicas, 
portanto ^ necessario 
que voce escolha seu 
representante com 
consciencia. Imperatriz 
merece este presente, 
vote em quern tern 
realmente compromissos 
com a regiao. 

De igual 
pra igual 

No limiar do terceiro 
milenio, o desemprego 
constante, aliada tamb^m 
com uma parcela 
significativa de violencia, 
ainda 6 comum se 
observar a quantidade de 
pessoas carentes, sem 
um teto, sem comida e, o 
que ^ pior, sem nenhuma 
perspectiva de vida. 

Entretanto, sabemos 
que o rei Salomao em sua 
infinita sabedoria ja dizia, 
o sol nasce para todos, 
justos ou injustos. 
Contudo, ^ importante 
observar que somos nos 
todos criaturas de Deus 
e, que tambem temos 
livre arbitrio at^ mesmo 
para negar a sua 
cxistencia. 

Partindo desse 
principio, 6 peculiar 
observamos quo nao 
temos o direito de 
depreciar ou 
menosprezar uma pessoa 
a quem Deus tanto dar 
valor. 

Ainda 6 tempo de, pelo 
menos tentar reverter 
esse quadro de mis^ria, 
escolhendo no proximo 
dia 3 de outubro pessoas 
s£rias e com 
compromisso com a 
regiao. 

Fumo 

De acordo com dados 
de uma recente pesquisa, 
dao conta de que o 
niimero de pessoas 
fumantes no Brasil vem 
crescendo nos ultimos 
anos. Cerca de 32 por 
cento de toda a popula^ao 
brasileira ^ viciada no 
inimigo niimero um do 
ser hurtano, o cigarro. 

Entre a Inocencia e o Grime 

i 
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O diretor Tran Anh 
Hung fez "() Cheiro da 
Papaia Verde" (vencedor 
do Camera D'or, Cannes 
1993 e indicado para o 
Oscar de melhor filme 
estrangeiro), alCan de ter 
dirigido os curtas "La 
Femme Rariee de Nan 
Xuoun"e La Pierre de 
L'Attende". Segundo o 
diretor, quando come^ou a 
escrever a histdria de 
Entre a Inocencia e o 
Crime, percebeu que ao 
optar por este tema estaria 
concentrando unicamente 
na questao social. E eslas 
questoes te levam as 
reportagens, o que limita o 
campo de visao. Entao ele 
passou a acrescentar um 
personagem mais analitico 
que so poderia ser o 

poeta... porque o que um 
poeta ve nao se explica, se 
mistura. 

Entre a Inocencia e o 
Crime, foi unanimemente 
bem acolhido pela critica e 
piiblico, o filme nos 
oferece uma parabola 
sobre um pais 
estrangulado pelos anos de 
guerra que se deixa 
explorar pela violencia e o 
dominio do ddlar, sem 
diividas, um poema 
intimista, um projeto 
extitante, que faz a jungao 
de todos os estilos 
cinematograficos, que va 
do neoliberalismo de 
Thillher "A la Jonh Woo", 
o filme permite ao jovera 
cineasta de "O Cheiro da 
Papaia Verde" dar sua 
visao de uma cidade tomada 

iil 

Ou^a de segunda a sexta- 
feira, das 07tOO as 08:00 
horas pela Radio Capital 

AM, 950 Khz. 
o programa Revlsta 

Regional 
Frodu^ao: Ag&tdei ftngo no I 

Apresenta^ao: 

jSeo Gos/a 

:» 
s: 

por Valdo Vale 
Da Sucursal de AgailSndia 

Vencedor do Leao de 
Ouro do Festival de Veneza 
de 1995 "Entre a Inocencia 
e o Crime" ^ ambientado 
nos dias atuais, na cidade 
de Hochi Munh, no Vietna. 

O filme narra a historia 
de um jovem orfao, de 15 
anos que trabalha como 
ciclista, como seu pai (que 
morreu de acidente ha um 
ano), ele vive com seu avo 
e suas duas irmas em um 
bairro pobre. Fiel aos 
ensinamentos paternos, 
ele se esfor^a para mudar 
o destino de sua vida. Mas 
algu^m Ihe rouba o veiculo 

de trabalho, que ele 
alugava de uma mulher que 
tern um filho louco. Para 
paga-la de volta, o ciclista 
e for^ado a cometer 
pequenas sabotagens e 
muito rapido entra na 
engrenagem do crime. O 
dinheiro facil e a 
impunidade Ihe dao uma 
falsa sensa^ao de poder e 
o desejo de pertencer a 
gang comandada pelo 
poeta. Por pura 
coincidencia, o poeta ja 
tern liga^ao com o rapaz: 
ele 6 o cafetao de sua irma 
mais velha. Entre o 
ciclista, sua irma a o poeta, 
a inocencia esta em perigo. 

O diretor 

w \ m 

pela violencia, mostrada 
com uma estetica propria e 
moderna. 

Entre a Inocencia e o 
Crime 

Diurevao e roteiro: 'I ran 
Anh Hung 

Elenco; Le Van Loc, 
Tony Leurg-Chiu, Tran Nun 
Yen Khe* 

Distribuigao: Lumiere. 
Locadoras com selos de 

qualidade do Clube de 
Video do Nordeste da 
regiao 

Shopping Video 
Imperatriz 

Videomania- Imperatriz 
■-Condor Video 

Imperatriz 
Video Show - Imperatriz 

Angar Video - Imperatriz 
Sampa Video - A^ailandia 
Skala Video - Availandia 
Phoenix Video 

Ayailamlia 
Play Video - Aeailandia 
Obs.: Locadoras que 

trabalham com acervo 100% 
selado. O selo tern validade 
de 06 (seis) meses podendo 
ser suspense caso seja 
comprovado pirataria no 
acervo da loja. 

Valdo Vale — e 
presidente do Clube de 
Video do Nordeste/ 
Tribos Association Teen 
e membro do Conselho 
Nacional de Video. 

"Missa Convite" 

"COM SAUDADE E CARINHO" 
A familia de Dilermanio Luiz da Silva, convida 

parentes e amigos, para a missa de (01) hum ano 

de seu falecimento a realizar-se dia 06/06/96 
(segunda-feira), as 18:00h na Igreja de Sao 

Francisco, nesta cidade. 

Desde ja agradecemos as manifesta^oes de 
solidariedade e afeto recebidos. 

k 

« 

O cinema so tem magla quando suas emo^oes sao originals! 

EXiJA FITA S c LAD A 

Uma campanha do Clube de Video do Nordeste/ 

Tribos Association Teen/ Divisao de Cinema & Video 

i 



Imperatriz, OS de maio de 1996 Kacional 

CMN tenta sustentar crescihiento economic. 

Fazenda dispunha de dados que apontavam um quadro preocupante 

para os proximos meses, com previsao de crescimento economico de apenas 2% do PIB 

it 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Isengao 
Proprietarios de terrenos 

sem condigao de arcar com as 
custas de registro de escritura 
poderao ser beneficiados por 
um Projeto de Lei que tramita 
na Camara Federal, da 
deputada Laura Carneiro 
(PFLRJ), propondo altera^ao 
das leis 6.015/73 e 6.941/81, 
que tratam da aquisiyao e 
registro de imoveis. Conforme 
a nova reda^ao, pessoas 
carentes serao isentas do 
pagamento de registros de 
escritura dos terrenos de sua 
propriedade. 

"E uma iniciativa da maior 
importancia, pois possibilita 
ao cidadao carente o mesmo 
direito que os outros", afirma 
Laura Carneiro. 

Gratuidade 
Outro fator destacado por 

Laura Carneiro e a aquisi^ao 
de imoveis por pessoas 
carentes, atraves de 
ocupaydes que acabam sendo 
regularizadas pelo Poder 
Publico. Apesar de se 
tornarem proprietarios, vivem 
em situayao de extrema 
pobreza, sem con diodes de 
pagar registros que garantam 
a ix)sse da terra. 

A Constituigao Federal 
oferece gratuidade aos 
carentes nos registros de 
nascimento e certidao de 
obito. "Porque nao assegurar 
identico beneficio aos 
comprovadamentes pobres, 
nos casos de se tornarem 
F prietarios de terrenos 
anquiridos por regulariza^ao 
de assentamentos e 
ocupa^des?", questiona a 
deputada. 

Goias/China 
O Estado do Goias devera 

abrir mais um mercado para 
seus produtos, 
principalmente, ayucar, soja, e 
alimentos industrializados. 
Uma delega^ao de 12 
empresarios da Provincia de 
1 lebei—China, liderados pelo 
vicc-governador Cuo Hong, 
manteve contatos nos ultimos 
dias, em Goiania, com 
empresarios, o secretario da 
Industria, Comercio e 
Turismo, Erivan Bueno de 
Morais, e com o governador 

Manguito Vilela. 
Em troca da aquisi^ao dos 

produtos goianos, os chineses 
se propdem a transferir 
tecnologia para as nossas 
industrias, nos setores de 
medicina natural, insumos 
agricolas e ate na area textil, 
alem de outros segmentos 
que se desixmtarem como a 
forma^ao de joint-ventures 
entre os chineses e os 
goianos. 

Atomico aumento 
O PPB ainda nem assumiu 

um ministerio de FHC — o 
deputado Francisco Dornelles 
ja toma posse na prdxima 
semana—e ja coloca as unhas 
de fora contra o governo. As 
principals lideran^as do 
partido no Congresso ficaram 
irritadas com o aumento de 
ai)enas 12% no salario minimo. 

— Para dar um aumento 
que nao repde sequer a 
infla^ao do periodo era melhor 
nao ter dado nada, fustiga o 
h'der do PPB no Senado, 
Epilacio Cafeteira (MA). 

Aviao polones 
Com a presenya de tcxla a 

direloria da PZL Mielec 
Aircraft Company, da 
embaixadora da Polonia no 
Brasil, KatarzkynaSkorzynkka 
e do prefeito da cidade 
polonesa de Mielec, foi 
realizada na ultima quinta-feira, 
em uma area anexa ao 
Aeroporto Civfl, a solenidade 
de lanyamento da pedra da 
pedra fundamental da 
montadora de avides 
IKdoneses a ser instalada em 
Anapolis. A missao oficial que 
participou da solenidade e 
chefiacla pelo presidente da 
PZL Mielec, Piotur Rudney, a 
estatal fxfcnesa que negociou 
com a Prefeitura de Anapolis a 
instalayao da montadora na 
cidade. 

Colgate Total 
A Colgate-Palmolive traz 

para o Brasil a escova dental 
Colgate I otal, de ultima 
gerayao, desenvolvida com 
ajudade estudos e simulaydes-' 
em computador. Importado 
dos Estados Unidos, o pnxluto 
chega ao mercado brasileiro 
para disputar o segmento "alta 
tecnologia" de escovas. 

gastrocunica 

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

•Dr. Mifko Abrantes 

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

— 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agenda Estado 

As medidas de alivio do 
credit© aprovadas pelo 
Conselho Monetario Nacional 
(CMN) foram adotadas para 
frear o movimento de 
desacelerayao da economia e 
garantir um crescimento 
economico de 3% do Produto 
Interno Bruto (PIB) neste ano. 

A equipe do Ministerio da 
Fazenda ja dispunha de 
informayoes que montavam 
um quadro preocupantc para 
os proximos meses, com a 
expeclativa de um crescimento 
economico de apenas 2% do 
PIB. No im'cio do ano, as 
estimativas oficiais 
consideravam que a economia 
cresceria ao ritmo de 4% do 
PIB. 

Apesar do cenario 
preocupante, o CMN foi 
cauteloso: preferiu nao mexer 
agora nos niveis dos depositos 
compulsdrios — o dinheiro 
que os bancos sao obrigados 
a recolher ao Banco Central. 
Mais do que isto, optou por 
uma soluyao que nao obriga o 
governo a abrir mao da queda 
gradual das taxas de juros 
basicas da economia. Ou seja, 
na medida em que reduziu de 
12% para 6% a abquota do 10 F 
que incide sobre os 
emprestimos as pessoas 
fisicas, espera que os bancos 
promovam uma queda 
significativa das taxas de juros 
dos emprestimos. 

Juros 
O raciocicio tecnico parte 

do pressuposto de que se os 
bancos vao pagar menos 
imposto, poderao tambem 
cobrar menos juros, 
acompanhando o governo na 
poh'tica de gradualismo de 
queda nas taxas. Apesar de ja 
estar praticando juros 
menores para a remunerayao 
dos titulos piiblicos, essa 
queda ainda nao se refletiu nos 
emprestimos bancdrios. 

O uso do cheque especial, 

por exemplo," ainda continua 
com encargos de cerca de 9%, 
segundo os tecnicos. "Nao faz 
sentido o governo praticar um 
juro menor e os bancos 
cobrarem uma taxa absurda", 
poaderam os assessores, 
lembrando que as estimativas 
sao de uma taxa de 2% para 
maio com uma queda 
progressiva ate chegar a 1,86% 
a 1,9% em agosto. 

Compulsorio 
A decisao do CMN nao 

descarta, no entanto, a 
possibilidade de, ainda este 
semestre, alterar os 
compulsdrios, caso o alivio 
promovido agora nao seja 
suficiente para garantir o 
crescimento da economia em 
3% do PIB. Esta medida nao se 

. iustificaria agora, no entanto, 
porque o problema nao e de 
falta de dinheiro em circulayao 
no mercado, na avaliaya^ do 
governo. Ao contrario, os 
assessores disseram que no 
mes passado o BC interveio 
pelo menos tres vezes no 
mercado para reduzir a 
chamada liquidez da 
economia. Por isso, a 
alternativa, neste momento 
era a reduyao do 10F. 

Reg Li 1 am en tag ao de lobbistas e proposta 

por Nilton Horita 
Da Agencia Estado 

Os lobbistas da Camara 
Federal poderao ter sua 
atividade regulamentada. O 
deputado Jose Fortunati (PT- 
RS) encaminhou a Mesa da 
Camara, um projeto de 
resoluyao com o objetivo de 
disciplinar os "grupos de 
pressao e evitar o trafico de 
influencias". 

Fortunati distingue dois 
tipos de grupos de pressao: 
"Hoje, quando se fala em 
lobbista, a expressao adquire 
um torn pejorative, de 
atividade escusa, ilicita, mas 
esta visao nao corresponde a 

realidade", observa. 
Apesar de admitir que 

existem lobbistas que 
pressionam atraves do 
dinheiro e da corrupyao de 
politicos, o deputado identifica 
um outro tipo de grupo de 
influencia, aquele que trabalha 
as claras, em defesa de 
interesses coletivos. 

"Quando a sociedade se 
posiciona e pressiona 
abertamente o Congresso, esta 
e uma posiyao democratica", 
afirma o deputado, que da um 
exemplo: "Numa votayao de 
politica salarial, no Congresso, 
e normal que la este jam 
sindicatos de trabalhadores, 
empresarios e representantes 

do governo, cada qual 
defendendo seu ponto de 
vista". 0 objetivo do projeto e 
favorecer "segmentos sociais 
que se expressam com 
transparencia", ai incluidas 
entidades de classes e 
representantes de orgaos da 
administrayao publica. 
Fortunati pretende, ao mesmo 
tempo, inibir a ayao dos 
lobbistas corruptos atraves da 
exposiyao publica de suas 
atividades. 

Sanyoes 
O texto enviado a Mesa da 

Camara preve sanyoes para o 
descumprimento dos 
dispositivos constantes na lei. 
A tentativa de ocultar dados, ou 

confundir. a fiscalizayao, 
implicara em advertcncia e 
eventual cassayao do 
credenciamento. No caso do 
trafico de influencias, previsto 
no artigo 3° da lei 8.429, sera 
enviada demmcia ao Ministerio 
Publico. 

Os grupos de pressao 
deverao ser identificados 
atraves de crachas e terao 
acesso livre as dependencia 
do congresso. "Pretend 
conversar com as lideram 
partidarias para agiliz: 
votayao da materia", afirn. 
Fortunati, que espera uma 
aprovayao rapida e pouco 
polemica no plenario dn 
Camara. 

Aumento e contestado 

por Nilton Horita 

O reajusta de 15% para as 
aposentadorias e pensoes da 
previdencia social e de apenas 
12% para o salario minimo, 
desagradou os lideres do 
governo, a oposiyao e ja 
comeyou a ser contestado na 
justiya. A medida provisoria 
que fixou os reajustes vincula 
o aumento real para os 
aposentados a aprovayao, pelo 
Congresso, de duas 
providencias recentemente 
derrubadas pelos 
parlamentares: o aumento das 
contribuiyoes dos 
profissionais autonomos e a 
cobranya de contribuiyoes dos 
inativos civis do setor publico 
federal. A MP definiu, 
tambem, que os beneficios da 

previdencia social so serao 
reajustados, a partir do ano 
que vem, no mes de junho e 
nao mais em maio. 

Aideia, segundo o ministro 
do Planejamento, Jose Serra, 
foi de desvincular as datas de 
correyao do minimo, que 
continua sendo em maio, do 
reajuste dos aposentados. 

O secretario Executivo do 
ministerio da Previdencia, 
Jose Cechin, fez, no entanto, 
uma leitura diferente da MP. 

Segundo sua interpretayao, 
o minimo nao tern mais uma 
data definida do reajuste, 
embora historicamente, desde 
1943, seja maio. 

Ao revogar o artigo 29 da lei 
8.880, o governo tambem 
acabou com o compromisso 
legal de corrigir o minimo a 

cada mes de maio. Isso nao 
teria importancia, segundo 
Serra, ja que em nenhiim 
momento das discussoes sobre 
salario minimo, no governo, se 
pretendeti acabar com os 
reajustes sempre concedidos 
em maio. 

0 indice que corrigira os 
beneficios da previdencia social 
tambem nao foi fixado em lei, 
mas (leverA ser o IGP-DI (da 
Fundayao Getulio Vargas), que 
foi utilizado para os reajustes. 

Toma la, da ca 
Para dar um aumento real 

de 3 pontos percentuais aos 
aposentados, o governo 
pretendeu desvincular esse 
ganho a duas providencias de 
aumento da receita da 
previdencia. 

Sao elas: a cpbranya de 

contribuiyoes dos inativos do 
setor publico federal, exceto 
dos aposentados militares que 
nao obedecem ao regime 
juridico unico; e o aumento da 
aliquota das contribuiyoes dos 
profissionais autonomos para 
20%. 

Os profissionais autonomos 
que ganham ati? R$ 249,00 
terao aumentada a aliquota da 
contribuiyao previdenciaria de 
10% para 20%, assim como as 
denials faixas salariais que 
estao acima desta faixa. 

Segundo Chechin, algumas 
categprias profissionais como 
os medicos e os demais 
dentist as estavam se 
aproveitando nas faixas 
menores para contribuir 
apenas por elas, mesmo 
ganhando mais. 

Grafica Jardim 

J McLrlOR jcRVICO eM Orr cEf DA REGIAO, TRA3ALHAMOS COM COM RUT AC AO GRAFICA OUE RESUl^ 

OS MEIHORES IMRRESSOS. Rua Luis Domingues, ne 1 206 fene 721-1077 
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Esporte Imp era friz, 05 de maio de 1996 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

• 

0 atleta Assis, que foi 
revela^ao no Marwel em 94, e 
que logo em seguida foi residir 
em Betem, apos varios testes 
na Tuna Luso Brasileira, o 
maior celeiro de craques do 
Para, onde no ano passado 
disputou o infanto e em uma 
so partida marcou dez gols, 
esta sendo o grande destaque 
do time luso. Respaldado pelos 
diretores Rui Pacheco e 
Nestor, Assis este ano subiu 
paraojuvenil. Atransferencia 
de Assis para Bel^m do Para, 
foi devido a sua mae, que nao 
quis mais residir em 
Imperatriz. Mesmo assim o 
jogador se corresponde todos 
os meses com a diretoria do 
Marwel de craques. NaTuna, 
Assis enfrentou varios 
problemas, como testes e 
outros, mas como o jogador 
estava preparado superou a 
todos e esta firme no Parque 
Francisco Vasques. A Tuna 
Luso Brasileira (profisional) 
perdeu o titulo do primeiro 
turno do Campeonato 
Paraense para o Clube do 
Remo. Outro ex-jogador do 

visita Marwel de craques 

Jandui decide vaga mm 

1 
■m 

m mm mi 

Os jo gad ores Beto, Tachinha e Warles, ten tan do a sorte no interior paulista 

Marwel com bastante 
destaque 6 o atacante 
Tachinha, hoje no Juniores do 
America Paulista, de 
Americana. Depois de fazer 
teste na equipe paulista, o 
jogador foi convocado para 
disputar a categoria em 96. 
Imediatamente foi aceito por 

Tachinha, onde enviou toda a 
documenta^ao para seu pai, 
Nonato Texeira, para assinar 
e posteriormente envia-lo. A 
documenta^ao do jogador, 
segundo informou o 
presidente da Escolinha, 
Moreira Silva, ja foi dada 
entradana Federa^ao Paulista. 

'Tachinha ja recebeu at^ as 
luvas", disse Moreira. 0 
craque de Imperatriz ja esta 
sendo observado por varios 
empresarios da regiao. Ontem 
aconteceu a enlrega de 
medalhas no 50° BIS. 
Presente, toda a diretoria do 
Marwel e convidados. 

por Franclco do Vale 

As semi-finais da 1' Copa 
Dente de Leite Cafe Viana 
come^a hoje. As 09:00 boras 
Jogam no Eslidio Municipal 
Frei Epifenio D'Abadia, PSV 
x America. O PSV fez a 
melhor campanha da 
ternporada na chave "B", 
enquauto que o America 
ocupou a {wimeira coloca^ao 
na chave "A" do 
campeonato. Na preliminar 
de Guarany x Muller, de 
Rondon do Para, jogam 
Jandui, melhor colocado da 
chave "A" e Tropical, 
segundo colocado da chave 
'4B". O Tropical conseguiu a; 
maioriados seus rcsultados 
no tapetao, pois viirias 
equipes colocaram 
jogadores de idade nao 
permitida con forme o 
regulamento que ^ de afe 13 
anos. O jandui, do fecnico 
Enio, ainda nao esta 
definido. o mesmo 
aconiecendo com o 
Tropical, que fez algumas 

conlratavbcs para a fase 
semi-final. No jogo entre 
PSV x Anferka, somente o 
America esta definido e 
entra jogando com o futebol 
de: Adriano; Waguin, 
Maycon (Capitao), Joilson e | 
Ruy;Wagner, Bator^ e 
Marcio; Kabor^, Paulo Rossi 
e William. Tdcnico: N6ga. O 
iecnico Arlindo, do PSV, so 
define o rubro-negro 
minutos antes da partida. 

Jogos de boje 
05 de maio/96 
PSV x America 
Local; Estadiq Municipal 

Frei Epifenio D'Abadia 
Hor^rio: 09:00 horas 
Arbitro; Nao definido 
America: Adriano; 

Waguin, Maycon, Joilson e 
Ruy: Wagner, Batore e 
Marcio, Kabor^, Paulo Rossi 
e William. 

Jandui x Tropical 
Local; Estadio Municipal 

Frei Epif&rio D'Abadia. 
Hordrio: 14:00 horas 
Data: 05 de maio/96 
Arbitro: Nao deftnido. 

AutomcWis e Pccas Capri ltda. 

• REVENDEDOR AUTORIZADO • 

Fone: (098) 722-2122 Fax: (098) 722-2666 

ESCORT 96 

CAT. F116 

18.000 (Basico) Entrada: 5.400,00 

24 pagamentos: 767,46 

Corrigido pelo Dolar 

0s'coJ?l/ A 

Co^nSdo -r 

WoWon%/00'00 
% 

Cotas disponiveis pelo Consorcio Nacional Ford 

Para toda linha Ford 

QUANDO VOCE COMPARA 

COMPRA FORD. 

Hoje 

Guarany x Muller 

Transmissao ao vivo a 

partir das 13:00 horas 

Radio Capital AM 950 KHz 

Equipe da Galera 

Narracao: Renilson Souza 

Reportagens: Francisco do Vale, Willian 

Marinho e Valter Silva 

Comentarios: Ary Aragao e Frederico Luiz 

Plantao Esportivo: Aguiar Neto 

■0tof objetivo e corajoso. Rssim e Orlando Menezes, q 

comoncb de segundo o sexto-feiro, o progromo Cldade 

Alerta dos 13h00 os 15h30( pelo TV Cldade. >,< 

A verdade nua e cma, doa a quern doer. ® 
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Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Menos cabelo, mais vantagem 

O verdo esto chegando e a moda tambem. A ordem e usor cobelos 

curfos, porque eles sao... 

...mais prat/cos 

...mais charmosos 

... mais ban if as 

Mas do que nunca, a forqa esta nos cabelos curtos. No tempo de Eva, tudo 
bem que ela tivesse uma juba de fazer inveja a qualquer leao. Afinal, se nao fosse 

a vasta cabeleira, como ela iria se virar fora do Paraiso? Tambem era perfeitamente 

compreensivel que Rapunzel passasse dias entrelaqando suas madeixas — o que 

seria de seu romance se a pobre coitada nao pudesse jogar as quilometricas tranqas 

para o amado? So que Eva e Rapunzel nao trabalhavam fora, nao jogavam volei 

nem muito menos freqiientavam academias. 

Agora, em pleno final de seculo, nao ha mais nenhum bom motive (alem do 

gosto, e claro) para manter os cabelos ate o chao. As mulheres de hoje levam 

uma vida pratica, cheia de afazeres e "nao tern como passar tardes inteiras no 

cabeleireiro". 

Pode reparar: tudo pede cabelos curtos. Sao roupas despojadas, pouca 

maquiagem, vida pratica e atividade fisica. A maxima desta decada e mesmo 

simplificar. Mas como arriscar-se a tosar os cabelos? E se nao ficar bom? 0 

importante, antes de mais nada — claro! —, e procurar um bom cabeleireiro, que 

possa estudar o corte ideal. 

Veja algumas amostras! 

2 1 

m 
mm 

Este corte acompanha o formato do rosto, 
proporcionando um visual mais descontraido 

No estilo radical, bem 
corte destaca todos os 

raspadinbo, este 
detalbes do rosto 

Quern quiser mais volume, a opfao e Cabelos armados combinam com um corte ___________ 
repicar tudo, inclusive a franja classico, mais cheios nas lateral's Para um visual mais livre, nada melhor do que a franja longa e cabelos bem batidinh > 

5 

m 

■ 

■ 
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\ - Lavar demais faz cair os cabelos 

Em primeiro lugar, a pele e impermeavel (couro cabeludo e pele!). Alavagem 

e a melhor maneira de limpar os residues e o sebo produzido no couro cabeludo. 

Portanto, lave a cabeqa quantas vezes forem necessarias. Isso so vai ajudar. 

2- Cortar na lua crescente faz os cabelos crescerem mais rapido 

Os exotericos que perdoem, mas nao existe nenhum estudo cientifico sobre a 

influencia da lua no crescimento dos cabelos. Isso e determinado geneticamente. 

Portanto, voce pode corta-los quando tiver tempo e vontade. 

3- Caspa pega pela escova 

Caspa nao e piolho e, portanto, nao passa de cabeqa para cabeqa. E apenas 

uma escamaqao natural do couro cabeludo e que atinge a todos! So que uns mais 

e outros menos. 

4- No outono os cabelos caem mais 

Cabelo nao e folha. Cabelos caem todos os dias, mas existem epocas que ha 

maior troca de fios. Esse ciclo varia de pessoa para pessoa. As vezes, simplesmente 

coincide com o outono. 

Pense„nisso... 

Nao importa se o rosto e redondo, oval ou comprido. Nem se os cabelos 

sao finos ou volumosos. O corte deve combinar com a sua personalidade. 

ySy Armazem Paraiba 
Fone; 723-3522 - Imperatriz 

Antarctica 
Uma paixao nacional 

Apoio ao Musa Maranhao/y6 

Hotel Posseidon Fri9°,rificcT*!e do 'Jforicultura 

T i||& Otica Maia i 
estAcio maia & filhos ltda I 

Moreira, 1699 
IBBSSBbI Fone: 721-7619 e 721-2088 

£ | Multimareas 
Av. Getulio Vargas, 371 -Fone: 721-1615 

Dicinorte 
Distribuidora de 
Cigarros Ltda. 

Fone: 
977 1155 

'P O mundo mais perto de voce 

Rr XH \C ATT RuaAl^oas-255■ OC 1 Jugara - Fone: 721-4500 

flppwwHHHBj Ferro em Geral 
Ferro de Qualidade 
Av- 0or9'va' p- de Sousa, 161, £ntroncamento 

Trinn 'Ppcrn Vendadefrangos-Peixese 

CJ COCir frios. Atacado e varejo 
Rua Pernambuco, 1047 - Fone: 721-0861 

Distribuidora de ® rRenascenca 

Confeccoes Fone: 721-8389 
ZERO GRAU 

Rua Cel. Manoel Bandeira, 1490 ■ Fone: 722-1732 

{ c<^£isirjHMs*J Uivekar 
D'str'b' c'e Ve'culos 

Rua alaqoas. 1437 
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por JOSE FILHO 

Merenda • 
0 interventor Dorian 

Meneses declarou no men 
programa de televisao que 
vai continuar comprando 
merenda escolar para 
Imperatriz. Ele disse que a 
CPI da Merenda Escolar nao 
impede o curso normal das 
atividades administrativas, 
ressaltando que os 
estudantes podem ficar 
tranqiiilos, porque nao vai 
faltar uma alimenta^ao digna 
para eles. 

Transferencia 
Em outro trecho da 

enlrevista, Dorian Meneses 
deixou transparecer que as 
suas decisoes podem ate ser 
demorad$>, mas sao 
conscientes, transparentes e 
todas elas respaldadas pela 
lei. 

Postal 
Um dos car toes postais de 

Imperatriz, o viaduto do 
entroncamento, esta 
completamente tornado pelo 
mato. Ate mesmo as arvores 
plantadas pelo Rotary Clube 
correm o risco de 
desaparecerem. O mesmo 
acontece em rela^ao ao 
trecho da BR-010 
compreendido entre o 50 BIS 
e a ponte sobre o riacho 
Cacau. 

Menores 
As autoridades judiciarias 

ligadas ao problema dos 
menores de idade precisam 
com urgencia identificar 
quern sao os meninos de rua 
e os meninos na rua. Uma 
grande parte tern famflia e 
muitos pais sao responsaveis 
por essa situa^ao. Uma 
triagem bem feita 
encontraria os pais que 
colocam os filho^ na rua, 
especialmente para a fun^ao 
de pedir esmolas. 

Identificagao 
Assim como os hotdis, os 

moteis deveriam ser 
fiscalizados. Acesso somente 
aos maiores de idade® A lei 
determina a apresentagao da 
carteira de identidade e o 
registro do hospede. So que 
isso nunca aconteceu em 
Imperatriz e esta passando da 
bora de acontecer. 

Sigilo 
A apresentagao da 

Carteira de Identidade e o 
registro de hospede fica sob 

a responsabilidade dos 
moteis e a fiscalizagao por 
conta do Judiciario. Essas 
medidas podem assegurar o 
sigilo dos frequentadores dos 
moteis, assim como evitar a 
presen^a dos menores. 

Marketing 
Atrav^s de licita^ao, o 

interventor Dorian Meneses 
vai contratar uma empresa 
especializada em Marketing 
para assumir a 
responsabilidade de 
divulgagao .do trabalho e 
campanhas da prefeitura, 
sobretudo em rela^ao a 
participayao da sociedade na 
reestruturacao urbam'stica da 
cidade. Disse o interventor, 
que nao havera acepgao de 
agencias para participarem 
da licitayao. 

Cobranga 
A BR-010 esta 

completamente tomada por 
placas de propaganda. Seria 
o momento oportuno para 
que as empresas que ali 
anunciam sejam intimadas 
pela prefeitura para ficarem 
responsaveis pela 
conservayao urbanistica da 
importante rodovia. De graya 
e que nao poderia ficar. 

Repeteco 
O porte de Imperatriz ja 

justifica a implantayao do 
transporte coletivo integrado. 
Se a Camara Municipal nao 
toma essa iniciativa, bem que 
o interventor Dorian 
Meneses poderia faze-lo. A 
populayao que depende dos 
coletivos ficaria eternamente 
grata. 

sus 
Hospitais de Imperatriz 

estao comeyando a 
compromcter o atendimento 
medico a populayao. O SUS 
— Si sterna Unico de Saiide — 
ainda nao percebeu que o 
universo de atendimento nao 
ficarestrito ao munidpio, mas 
uma grande compreendida 
pelos municipios vizinhos, 
alem de pacientes do Sul do 
Para e regiao do Bico do 
Papagaio, no Estado do 
Tocantins. 

Solugao 
A unica soluyao e no 

atendimento desses 
pacientes, que ja viriam 
triados e portanto a All I 
desde o munidpio de sua 
origem. 

Para meditacao 

'Torque a nossa leve e momentanea 

j tribulayao produz para nos eterno peso de 

gloria, acima de toda comparayao//. 

(2 Co 4-17) 

Dignissima Maria 

por Ivone Omizzolo 
Esludante de Teologia 

Mes de maio, mes de Maria, 
mes em que todo ixwo catolico 
volta seus olhos, sua devoyao a 
virgem santissima. A mais bela, 
pura e sublime de todas as 
mulheres. Desde o nascimento 
ou antes disso, quando Deus Pal 
na sua infinita bondade achou 
por bem enviar sen filho para a 
salvayao dos homens, Maria ja 
cstava predestinada a ser a 
escolhida, amada, bendita entre 
todas as mulheres. 

Os caldlicos em todo o 
mundo dedicam a Maria um 
carinho todo especial, uma 
venerayao merecedora, ela e a 
Mae de Deus, porque Jesus e 
Deus assim como, Pai, Filho c 
Espirilo Sanlo. Em (Is, 7,14) diz: 
"O Senhor mesmo vos dara um 
sinal, eis a virgem que 
concebera e dara a luz a um filho 
que se chamara Emanuel." 

Quando e, (LC. 1,28) o anjo 
diz a Maria: "ave cheia de 
graya". Pensamos: Sera que 
determinadas pessoas por 
motivos que nao podemos 
entender, nao gostam de Maria 
sao mais perfeitas do que os 
anjos? Tambem em (LC. 1,42), 
Isabel quando se encontra com 
Maria e cheia do Espirilo Santo 
diz; "Bendita es lu entre as 
mulheres" Maria responde (LC. 
1,43): "Desde este momento 
todas as gerayoes me chamarao 
bem aventurada. "Veja bem, 
"Todas as gerayoes". Sao 
palavras biblicas. Quern nao 
respeita Maria, nao respeita a 
Biblia. Quern nao respeita 
Maria, nao respeita o filho que 
e Jesus Cristo. Quern 
desrespeila a Mae, desrespeita 
o filho. Maria e mae do corpo 
mistico de C risk), que e a Igreja. 

a partir 

com 

Ulisses 

Braga 

A devoyao a Maria e fonte de 
vida Crista. 

Nossos irmaos evangelicos 
questionam a virgindade de 
Maria. O que para nos catolicos 
c questao de honra. Vamosfazer 
uma analise sobre esta questao. 

Em (Mt, 12,47-50) diz: "Tua 
Mae e teus irmaos estao la fora 
e querem falar-te. Respondendo 
disse Jesus para o homem que 
Ihe falava: Quern e minha Mae 
e quem sao meus irmaos? E 
estendendo a mao para seus 
discipulos disse: Eis aqui a 
minha mae e meus irmaos, 
porque todo aquele que fizer a 
vontade do men Pai esta nos 
ceus, este e men irmao, irma e 
mae. Tambem em (MC. 6,3 e 
IX. 8,19) lemos: "Por acaso nao 
e ele o car])inteiro filho de Maria 
e irmao de Thiago, Jose, Judas 
e Simao? Em Hebraico o termo 
"IRMAO", podia indicar 
qualquer parentesco proximo. 
No lugar de partmte usavam 
sempre a palavra irmao. 

Quem eram Thiago, Simao, 
Judas e Jose? Maria mae de 
Jesus, tinha uma prima que 
tambem se chamava Maria e era 
casada com Cleofas. Thiago e 
Jose eram filhos de Cleofas com 
a parenla de Maria. 

Em G<), 19-25) lemos: "Perto 
da cruz de Jesus permaneciam 
de pe, sua Mae Maria e a irma 
de sua mae, Maria mulher de 
Cleofas e Maria Madalena." Em 
(Ml, 27-56) lemos: "Entre elas 
se achavam Maria Madalena, 
mae de Thiago e Jose". Jesus 
era irmao de Thiago. Em OX. 
6,16) prova isso com toda 
clareza quando diz: "Judas filho 
de Thiago". Na Bfblia tanto no 
Antigo Testamento, como no 
Novo Testamento sentimos esta 
realidade. Vejam (GE. 13,8): 
"Abraao disse a Ld: Nao haja 

discdrdia entre nds, pois somos 
todos irmaos. "E assim citamos 
inumeros exemplos: (GE. 37,2- 
27) Gz 9.1-12;2 RS 10,12-14; 1 
RS 15,3-10). 

Para se ter uma ideia mais 
clara, sobre a dignidade de 
Maria, alem de todos os textos 
indicados, lidos e estudados, 
bastaria analisar o sentido que 
Deus quis dar a Maria, unica 
exclusiva v intocavel para ser a 
mae do Senhor Deus nao 
aceitou que Maria concebesse 
na normalidade dos layos 
sagrados do matrimdnio, ve-se 
isso claramente em (LC 1-31-34- 
35): "Eis que conceberas e 
daras a luz um filho e Ihe dara o 
nome de Je sus. Pintao Maria 
disse ao Anjo: Como podera ser 
jmhs nao conheyo homem? Em 
resposta disse-lhe o anjo: O 
Espirito Santo vira sobre ti e te 
cobrira com sua sombra e e j )or 
isso que o Santo gerado sera 
chamado Filho de Deus. 
Atraves destas palavras nao ha 
a menor diivida de que Deus a 
consagrou para si. Uma analise 
muito interessiuite e o momento 
que se antecede a morte de 
Jesus. A preocupayao que ele 
teve em deixar sua mae 
amparada (neste momentojose 
ja nao existia). 

Fica a interrogayao. Por que 
Jesus nao chamou sen irmao se 
os tinha para tomar conta de sua 
Mae? Como entender a atitude 
de Jesus em atribuir a 
responsabilidade de cuidar de 
sua mae a outros? Nao devia 
esta atribuiyao ficar a cargo do 
filho mais velho? Joao, apesar de 
ser um disdpulo amado, nao era 
parente de Jesus. Ai continua a 
interrogayao para os que 
duvidam da virgindade de 
Maria. Onde estavam no 
momento muito doloroso os 

irmaos de sangue de Jesus? 
Mais uma prova: Jesus nao tinha 
irmaos de sangue. Por que se 
os tivesse estariam la e seriam 
mencionados na Biblia. Aos 
parentes de Jesus, so estavam 
la, Maria sua mae e Maria irma 
de sua Mae. Ninguem mais. 

O professor Andre Leonardo 
Quevitarese, historiador e 
socidlogo da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 
dedicou anos de sua vida 
pesquisando e estudando 
profundamente o assunto. Em 
uma enlrevista a revista 
Pergunte e Respondemos, ele 
faz uma analise sobre a palavra 
irmaos entre Judeus e os povos 
da antiguidade e conclui; 
"...Temos uma base solida para 
afirmar que os irmaos de Jesus 
nao eram filhos da Mae de 
Jesus, e sun parentes, familiares 
prdximos e distantes. Foram 
anos de estudo real e serio sem 
paixdes doutrinarias." 0 
Salvador Jesus, o mediador e 
Jesus, foi Jesus quem nos 
trouxe a salvayao, mas quem 
nos trouxe Jesus, foi Maria. Foi 
atraves de Maria que a Salvayao 
entrou no mundo. 

Quem nao tem Maria como 
mae, e drfao, e triste e vive com 
dificuldade. Aceitemos Maria 
como nossa Mae abenyoada 
assim como Jesus quis aope da 
cruz quando disse a seu amado 
disdpulo GO. 19,26-27); "Disse 
Jesus para a Mae: Eis ai o teu 
filho. Depois disse para o 
discipulo: Eis ai a tua Mae". E 
desde aquela hora o discipulo 
tomou-a sob seus cuidados. 

Aproveitemos este mes de 
maio para dedica-lo a Maria 
Santissima, para refletirmos 
sobre as grayas que poderemos 
receber por intermedio de 
Maria junto a Jesus. 

iXtnicaiC Atmnui! JXh-ncanl 

INFORMATIVO AUTORAMA 

l\m 721-8593 £ FA?A 0 MEIHOR NEeOCIO EM PMEU DE CARGA, PNEU 

DE PASSE10, CAMARAS OE AR, PROTETORES E SERVI^OS: 

CARRO PASSEI0 

ALINHAMENTO R$ 6,00 

BALANCEAMENTO R$ 8,00 

CAMINHA0 

ALINHAMENTO R$ 7,50 
BALANCEAMENTO R! 17,50 
PR0TET0R AR0 16 Rl! 10,00 
PR0TET0R AR0 20 R!i 15,00 
PR0TET0R AR0 22 R!i 20,00 

PNEUDE CARGA (FIRESTONE). 30/45/60 DIAS 
NO PRE(X) A VISTA SEMJVROS. 

NA COMPRA DE 04 PNEUS DE CARGA OU PASSEIO, VOC E GAMIA: 
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO INTEIRIMENTE GRATIS. 

PROMO fAO COMO ESTA, SO NA AUTORAMA PNEUS. 
APROVETTE ESTA SUPER PROMO (AO 

ENQUANTO DURAR O ESTOQUE. 

A 

v 

AUTORAMA 

IVVITS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 • Fone 721-8593 

Jornal Capital 

A a 
0 0. 

w 

Lisue 738-1345 e 

faga a assinatura do Seu 

Lider Diario. 

Ik 
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Ildon vence duelo com Fiquene e Madeira 

e onze candidatos tem menos de 1% 

Ventura e Amorim tem desempenho superior a 0,1% 

Se a eleigao fosse hoje, 
Ildon Marques venceria o 
ex-govcrnador Fiquene e o 
deputado Sebastiao Madeira 
em um possi'vel confronto 
individual. 

De acordo com a 
Econometrica, simulando 
um confronto direto entre 
Ildon Marques e Fiquene, o 
ex-interventor ganharia por 
uma diferen^a de 17,4%. (veja 
grafico abaixo). 

Caso a escolha fosse entre 
"Ildao" e Madeira, esta 
diferenga sobe para 25,8%. 

Na pesquisa espontanea, 
onze nomes sao citados com 
menos de um ponto 
percentual das intenyoes de 
votos. Apenas O coronel 
Guilherme Ventura, PSC e o 
o ex-prefeito Carlos Amorim, 
PMDB, ultrapassam a 
barreira dos 0,1%. (veja 
grafico ao lado). 

Ex-inter ventor Ildon 
Marques venceria as 

eleifdes para prefeito de 
Imperatriz caso a 

eleigao fosse hoje. A 
pesquisa da 

Econometrica aponta 
amplo favoritismo do 

ex-interventor estadual 
do municipio 

Pesquisa Induzida - Se a eleigao fosse hoje, 

em quern voce votaria para prefeito? 

Nenhum 5,7 

Nao sabem 6,2 

Moreirinha @0,3 

UiUo OUveira $0,4 
-jV 

Chico do Radio pi 0,7 

Luis Carlos Noleto mo,9 

Jomar Fernandes 1,5 

Ventura 1.9 

Dav,        i 11,8 

Madeira 15,1 

fiquene [ v;;;;;;:;;;;;;.';.';;.';;;;;;.,;;; - v. ,,,,,; . v. v  j 21,5 

Mao fe ■ ■ - . 

o 

34,1 

10 15 20 25 30 35 
Em pontos % 

Seguranga do ca^adao agride ciclista 

por Francisco do Vale. 
A violencia na grande 

imperatriz esta tomando conta 
de todos os setores da cidade, 
na periferia, e no centro da 
cidade sao varios os casos 
registrados no primeiro 
distrito. No cal^adao 
seguran^as agem como se 
fosse verdadeiros pistoleiros, 
d ptdo ordens e humilhando 
\. -,soas que transitam pelo 
local. Na ultima semana um 
dos principals assuntos 
discutidos pelo atual 
interventor foi a seguranya da 
cidade. 

calyadao estao agindo com 
violencia. O cobrador das 
Oticas Maia, foi vitima da 
violencia dos seguranyas 
daquele setor. Segundo o 
queixoso que esteve no 
primeiro distrito para 
registrar ocorrencia o 
seguranya Marcos Antonio 
Silva Santos, Brasileiro, 
Maranhense, 22 anos de 
idade, Residente na Rua 7 de 
Setembro, 3518 no Bairro do 
Bacuri, na tarde de ontem Ihe 
agrediu fisicamente. Segundo 
Idelgarde Castro Carneiro, 
Brasileiro, Maranhense, 

idade, residente a Rua Sao 
Francisco, 1655 Bairro Nova 
Imperatriz, tudo comeyou 
quando o mesmo teve sua 
bicicleta roubada de frente da 
Otica Maia no calyadao, 
Idelgarde disse a nossa 
reportagem que deixou a 
bicicleta no cadeado e foi 
prestar conta com a gerencia 
daloja e quando retornou nao 
encontrou mas a sua bicicleta. 
Imediatamente o comunicante 
pediu a bicicleta da colega de 
trabalho e foi a procura da sua 
bicicleta, foi quando o 
seguranya Marcos Antonio 

palavras de baixo calao, 
segundo Idelgarde tentou 
explicar a Marcos o que 
estava acontecendo e o 
mesmo nao quis tomar 
conhecimento do fato. Apos 
aplicar varios tapas no peito 
esquerdo de Idelgarde o 
seguranya evadiu-se do local, 
Idelgarde disse ainda que dois 
PMs estavam vendo tudo o 
que estava acontecendo. 0 
agente civil Augusto registrou 
a ocorrencia no livrao do 
primeiro distrito, e na segunda 
feira o Seguranya sera ouvido 
pelo delegado Israel titular do 

Alguns seguranyas do cobrador, solteiro, 24 anos de Ihe impediu com socos e primeiro DP. 

Guarda Notumo e assaltado 

por Francisco do Vale 

Esteve no plantao central o 
vigia Manoel Mendes de 
Souza, Maranhense, casado, 
46 anos de idade, residente a 
Rua Pernambuco, 452 no 
Bairro Nova Imperatriz, 
comunicando que fora vitima 
de assalto, fato este 
acontecido na 1 ultima sexta- 
feira por volta das 19:00 
horas, quando saia do 
trabalho na Rua Mario 
Andreazza, Bairro Maranhao 
Novo. Segundo ele nas 
proximidades do 50° BIS fora 
abordado por dois elementos 
desconhecidos. Segundo o 
vigilante, estavam dentro do 
matagal, apos atravessar a 
Rua os dois elementos sairam 
ao seu encontro um de cada 
lado, um deles com uma arma 

de fogo nao identificada na 
maos. Onde mandaram o 
mesmo ficar parado porque 
era um assalto. Os dois 
elementos levaram de Manoel 
Mendes, a Imporlancia de R$ 
350.00 CTrezentos e cinquenta 
reais.) 

0 vigilante contou na PC 
que um dos elementos era 
baixo, de cor morena, 
aparentando 22 anos de idade 
e o outro de cor branca 
aparentando 18 anos de idade, 
cabelos lisos e alto. Sansao 
Ramalho, Brasileiro, casado, 
34 anos de idade, residente, a 
Rua Luis Domingues, 1614, 
tambem esteve no primeiro 
DP, para comunicar que fora 
vitima de furto. Segundo o 
comunicante por volta das de 
11:30 minutos para as 12:00 
horas, deixou sua carteira 

por ta cedula na gaveta do biro 
onde trabalha e foi ate a sua 
residencia que fica proximo 
para tomar um copo de leite. 
Ao voltar observou que a 
gaveta estava aberta, e ao 
verificar descobriu que tinham 
furtado a sua carteira. Na 
porta cedula tinha todos os 
seus documentos pessoais, 
mais duas passagens para 
Bacabal ida e volta, um jogo da 
Mega-Sena e R$ 70.00 Reais 
em dinheiro. 0 fato aconteceu 
ontem, e o caso sera levado ao 
conhecimento do Titular do 
Primeiro Distrito. Outro que 
foi vitima de furto foi Luis 
Araiijo Chaves, Maranhense, 
39 anos de idade, solteiro, 
comerciante, Residente Na 
Rua Euclides da Cunha, 800 
Vila Nova. Luis compareceu 
no primeiro distrito para 

Eccncmetrica - Pesqiisa espcntcnea - Em quern voce vota 
prefeito? - Candidatos com menos de 1% 

ai ai 

0,1 

0,7 0,1 

S Ventura 
B Jomar Fernandes 
□ Luis Carlos Noleto 
E3 Chico do Radio 
fl Carlos Amorim 
0Zenira 
B Moadr Sposito 
S Conceiyao Formiga 
0 Agostinho Noleto 
iDivino Garcia 
E3 Toinho da Boca da Mata 

Econometrica - Em quem voce votaria para prefeito? 
Ildao ou Madeira 

29,2 55 

m Ildao 
m Madeira 

Econometrica - Em quem voce votaria para prefeito? 
• Ildao ou Fiquene 

34,2 
51,6 

0 Ildao 
B Fiquene 

por FRANCISCO DO VALE 

comunicar que seu comercio 
localizado na Rua Ayrton 
Senna, no mesmo bairro fora 
arrombado e de La elementos 
desconhecidos levaram uma 
bicicleta Ranger cor azul, uma 
TV. colorida Philco 14 
polegadas e uma espingarda 
calibre 20 CBC automatica e 
ainda uma certa quantia em 
dinheiro. Segundo 
informayoes obtidas a policia 
ja colocou as maos no perigoso 
'Neguinho da Bernardo Sayao' 
Neguinho tem varias 
passagens pela delegacia de 
Roubos e Furtos. E na ultima 
quarla feita arrombou e 
furtou da residencia da jovem 
Francisca Resete, varios 
objetos, 'Neguinho estaria 
preso no 3° Distrito, onde o 
titular e a delegada Radige 
Rodrigues. 

Jose Francisco de Souza 
Carvalho, solteiro, 
maranhense, cobrador, 
residente a rua Bom Futuro, 
1656, no centro teve sua 
bicicleta Monark barra 
circular, de cor azul, roubada, 
segundo o queixoso 
elemento desconhecido por 
volta das 13:00 horas visitou 
a siia residencia e levou a 
mesma da area. Jose afirmou 
ainda que ja a segunda 
bicicleta que Ihe furtam da 
residencia. 

Furto bicicleta II 

Ana Maria de Souza, do 
lar,'maranhense, solteira, 
residente a Rua Sao 
Francisco, 890 Bairro dos 
Tmigrantes, tambem teve sua 
bicicleta Caloi modelo 
feminino de cor vinho, 
roubada da porta do 
Mercadinho Lider no Bairro 
dos Imigrantes, segundo a 
comunicante o elemento que 
levara a sua bicicleta 6 
conhecido na alcunha como 
"Nego Marcelo". 

Arrombamento 

Na Vila Davi, varios casos 
de arrombamento vem 

acontecendo, na madrug 
da ultima quinta-fe 
elementos desconhecidos 
arrombaram a residencia da 
aposentada Maria Madalena, 
situada a Rua princip; 
345, e de levaram um botija 
de gas, um televisor 12 
polegadas preto e branco, e 
um relogio de parede. 

Arrombamento II 

Osvaldo Carneiro de 
Souza, Brasileiro, Natural do 
Espirito Santo, Residente ' 
Rua 13 de Maio No Bairro 
Nova Imperatriz teve sua casa 
arrombada por elementos 
desconhecidos. Segundo o 
queixoso, os elementos 
pularam o muro da residencia 
e pelos fundos da casa 
arrombaram a porta da 
cozinha e de la levaram um 
televisor colorido 14 
polegadas, um video cassete 
4 cabeyas Phillips, e um 
espingarda calibre 12. 
Osvaldo informou ainda que 
os elementos quebraram a 
porta do guarda roupas. 0 
caso segundo ele ocorreu por 
volta das 23:00 horas da 
madrugada de quinta para 
sexta-feira. 

Tribuna da 

Cidade 

Segunda a Sexta - 08 hs 

Apresentagao Aurino Brito 

Radio Capital AM - 950 KHz 

Sua Melhor Onda 
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Transmissao ao vivo pela TV Capital e Radio Capital 

EXTRA 

Edigao do 

Mis das Maes 

Conor Farias variou, enlouqueceu de vez 

Aumentou os premios 

e baixou o prego do BINGAO 

Gartelas por apenas R$ 4,00 !!!!!! 

Sorteio Principal - 21 de ma 

02 Motos 100 cc 

. 

B 
ill 11111 

10 Bicicletas, 10 mil 
telhas, 10 mil tijolos 
dia 06 de maio no 
sorteio antecipado 
  

Transmissao ao vivo 

pela TV Capital 

e Radio Capital 
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Motos Mote 
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02 Motos 125 cc 

01 Escort Hobby 0 km 

wmm&{ l * 
tnilvtwcn 

Balms : " 

Ckladc"? 
UIJ 
SHii ■ 

Esse voce conhece, 

Ne,sse voce confia, 

E de Imperatriz 

lOrteio Antecipado (06 de maio): 10 bicicletas, 

T mil tijolos, 10 mil telhas no dia 06 de maio 
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PROMOCOES ESPECIAIS PARA O DIA DAS MAES! 

Consuls Nenhum Filhinho da Mae 

Vai Deixar de Comprar! 
Freezer CONSUL 

220 Lts, 

Mod. HA 22 C 

R$S 20,00 

a vista ou entr. de 

R$ 105^00 + 

R$ 67. 
por mes 

,00 

Freezer CONSUL 

310 Lts, Mod. HA 31 C 

**619, 00 

d vista ou entr. de 

r$ 129,00 + 

79,00 

por mes 
*0 R$ 

Cond. de Ar CONSUL 

10.0000 BTU's 

r$749,oo 

a vista ou 

entr. de 

r$ 149,00 + 

R$ T 7,00 por mes 

Cond. de Ar CONSUL 

7.500 BTU's *$529,00 

d vista ou entr. de R$ 109,oo + 

R$ 6) 7^,80 por mes 

Ferro Eletr. BLACK & DECKER 

Mod. VFA 1110 

r$23,oo a vista ou 

entr. de r$ 5,oo + 

2. R$ dm,90 

por mes 

© 

O 

o 

LU 

Fogdo 
ESMALTEC 

CANOA, 4 Bocas, 

Mod. MI 3840 

R$ I 09,00 

a vista ou 

entr. de 
r$22,oo + 

,00 

por mes 

Fogdo 
ESMALTEC 
RIVIERA 
Mesa Inox, 4 Bocas, 

*$1S9,oo 

a vista ou entr. de 

r$32,oo + 

20 R$ 

por mes 

,S0 

O iJXnCKlJ GJ 

12JU^3J[?UGJ GJGJ 

m 

111 

I 

TV TOSHIBA 
14", Cores, Controle, Timer, 

Modelo 1480E 

R$ 43 

< 
<1 

■ 
e 

a 

R$&&Jr,oo a vista ou 

entr. de r$ 69,oo + 

,60 por mes 

liquidificador WALITA 

Jtiod. (ROMA ) 

R $45,00 

a vista ou entr. de 

R$ 9,00 + 6 

R$ ,80 

por mes 

Colcndo 
DALBAN 

■- 

TV TOSHIBA 
20", Cores, Controle, Timer, 

Modelo 2080E 

r$399,oo d vista ou 

2* entr. de r$ 79,oo + 

R$ ^9Mb,oo por mes 

Batedeira ^ 
WALITA 
TOPA TUDO, _ 

Mod. (BT 30) 

r$7S,oo a vista ou 

entr. de r$ 15,oo + de r$ 

10 R$ 
por mes 

,00 

Rack 

R$2t 

Com. de Som PHILIPS 
ick, Duplo DecLMod. AS 11 uplo Deck,Mod. AS 125 

l,oo d vista ou entr. de R$ 

^ 55,oo + 

,30 por mes 

Densidade 23, Solteiro, 78X14 

r$S7,oo a vista ou entr. de r$ 12,oo + 

R$ 7. 

SINGER 

Moo Cestura 

s 

B 

,30 por mes 

' • 

Mag voi 
SINGER 
EACILITA PLUS, C/ Gabinete 

r$369,oo a vista ou 

47 entr. de R$ 74,oo + R$ ,60 por mes 

Lavadora ARNO LAVETE 

Mod. LAVL r$ 157, 00 

a vista ou entr. de 

r$ 32,00 + 

R$20 ,00 

por mes 

Lavadora MAK PLUS 

R$ I 39,00 

d vista ou entr. de 

r$ 29,00 + 

17 R$ 

por mes 

,70 

Ventilador de Teto LOREN 

Mod. ESPECIAL 

r$49,oo a vista ou 

entr. de r$ 9,oo + 

R$%9 ,50 

por mes 

Veniilador FAET 
Mod. 1048 

r§29,oo d vista ou 

3 entr. de R$ 6,oo + 

,70 por mes 
w 

COiLO 

R$ 

licit I eta CALOI 

POTY 

r$ 145,00 a vista ou 

en'r. de r$ 29,oo + 

,70 por mes 

R$ 

licicleta CALOI 

BARRAFORTE 

r$ 142,00 a vista ou 

V mM entr. de r$ 29,oo + 

m %m,2o por mes 

Colchdo 
^ DALBAN 

Densidade 23, Casal, 128X14 r$79,oo 

a vista ou entr. de r$ 16,oo + 

R$ 70 ,20 por mes 

Fita de VIDEO 
PHILIPS 

Mod. (T120 S ) 

r$2,50 d vista 

U 

PROMOVE DE 

Ofertas vdlidas ate 11/05/96 ou enquanto durar o tstoque. Juros 12% a.m. CMP/Nr" 
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Corrup9ao na merenda afasta prefeito de Dom Elizeu 

por Carlos Rivaldo 
Jo'rnalista 

0 industrial Watuil 
Zavarize, presidente do 
Sindicato Madeireiro de Som 
Elizeu, Simade, atraves de 
pfi'cio numero 036-96 enviado 
ao presidenle da Camara 
Municipal daquele munreipio, 
denunciou o atual prefeito 
municipal, Derme Mario 
Esperandio, filiado ao PMDB, 
por pratica de corrupyao, 
nepotismo, abuso de poder 
economico e malversayao do 
dinheiro piiblico. 0 Simade 
teve o cuidado de anexar ao 
documento, as provas da 
denuncia. 

O vereador Josmaci ao 
receber o comunicado, 
convocou uma reuniao da 
Camara Municipal, para 
analisar tais fatos, e apos uma 
serie de pronunciamentos 
feitos pelos vereadores, entre 
eles o do lider do prefeito na 
Camara, vereador Domingos, 
que disse: desta vez ocupo 
esta tribuna nao para 
defender o prefeito mas para 
fazer justipa, as provas aqui 
apresentadas sao irrefutaveis, 
neste momento renuncio a 
condipao de lider do prefeito 
para ficar ao lado do povo, 
votando pelo afastamento 
imediato do Sr. Derme. 

0 resultado foi o 
afastamento imediato dp 
prefeito com uma vota^ao de 
8 votos a zero, estando 
ausente somente o vert^dor 
Muni^ao, aliado do Prefeito, 
que compactuando com os 
de'smandos administrativos, 
do seu chefe nao compareceu 
para defende-lo. 

Conclufdo os trabaltios 
naquela Casa Legislativa, os 
vereadores sairam em grupo 
a procura do Prefeito, 
cientizando-o do seu 
afastamento, e em seguida 
empossando como prefeito, o 
atual vice-prefeito, o Sr. 
Carlinhos. 

Segundo os vereadores as 
denuncias pode chcgar a urn 
desvio de um milhao de real, 
sendo que as principals 
irregularidades sao as 
seguintes: 

Compra pela prefeitura de 
6.420 latas de sardinha de 135 
gramas da firma FIS 
Comercio e Representaeoes 
Ltda, sediada em Belem, ao 
pre^o de R$ 3.35 sendo que 
no comercio local a venda a 
varejo, o preyo nao passa de 
R$ 0,80. 0 transporte desta 
mercadoria foi feito de Belem 
ate Dom Elizeu via rodoviaria, 
sendo que os 06 postos da 
Secretaria da Fazenda nao 
carimbaram, sequer, uma vez. 

a referida nota, levando a cfer 
que se trata de uma pperagao 
de "nota fria", tendo em vista 
que segundo as professoras 
em Dom Eli seu, tal produto 
nunca foi distribuido como 
merenda escolar, as escolas 
daquele municipio, 

Aquisi^ao de 15 
videoscasseles, e 10.380 
quilos de charque da firma 
BRS Dislribuidora Ltda, que 
tern como atividade, a 
comercializa^ao de material 
de expediente. O niais grave 
e que ate hoje, apesar de ja ter 
passado alguns meses, os 
videocassetes ainda nao 
chegaram as escolas, afirmam 
as professoras. 

Presta^ao de contas do 
cal^amento da rua 
Tiradentes, na sede do 
municipio, dado como 
concluido no dia 07-07-95 no 
valor de R$ 335.817,00, mas 
ate bojr1 a rua continua como 
era antes sem ter iniciado a 
referida obra. 

Construyao de um posto 
de saude na localidade de 
Agua Suja com 40 metros 
quadrados, este realmente 
realizado, so que nesta obra 
foram usados nada mais que; 
30 mil lajotas 20x30; 16 mil 
telhas plan; 600 sacos de 
cimento de 50 Kg e 50 latas 
de tinta de 18 litros. 

Segundo um especialista 
em construvao civil, com este 
material nao se faria um posto 
de saude, mas dez postos, 
tudo isso devidamente 
comprovado pelo m I'r eiciiu 

conforme nota fiscal.Enfim, 
uma serie de outras 
irregularidades tais como, 
contratayao de um trator de 
esteira do filho do prefeito 
para prestar service a 

prefeitura. Aluguel de um 
pseudo-taxi para prestar 
service ao vice-prefeito. O que 
segundo o Cirelran, o carro 
nunca foi Lixi o nem perlence 
ao agracLidu i om u i ccn so. 

Govemo langa Programa Primeiro Emprego 

■ 

1 

Covernndora Roseana Sarney idealizou projeto do Primeiro Emprego 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

O Programa Primeiro 
Emprego come^ara o 
cadastramento de 
candidates ao programa, que 
tern como objetivo, colocar 
no mercado de trabalho, 
pessoas sem experiencia 
profissional, por intermedio 
de um convenio entre as 
empresas e o governo 
estadual. 

Os interessados deverao 
comparecer aos locals 
credenciados no pen'odo de 
06 a 10 de maio, munidos dos 
documento s. 

Os adolescentes, com 
idade entre 14 e 17 anos, 
devem apresentar Carteira 
de Identidade ou Certidao 

de Nascimento, Carteira do 
Trabalho, Declara^ao de 
matricula em escola, 
certificado de cursos e 
comprovante de residencia. 

Aqueles considerados 
jovens, com faixa etaria de 
18 a 30 anos, devem 
apresentar os mesmos 
documentos exigidos aos 
adolescentes, acrescidos de 
um certificado de Cursos 
especificos da area. 

Para ficar habilitado a 
concorrer, o candidate nao 
pode ter 
Trabalho 
anterior • 
empresa. 

Os locals para o 
cadastramento do Programa 
sao os seguintes: Serviyo 
Nacional de Emprego, Sine; 

Carteira de 
com anotaeao 
em qualquer 

Centre Social Comunitario; 
Universidade Estadual do 
Maranhao, Uema; e Posto da 
Solidariedade. 

O coordenador do 
Programa em Imperatriz, 
Ilelio Leite, disse que os 
candidates serao aprovados 
depois da analise do 
Cadastre de cada um. 

"Tudo sera feito por 
computadores v nao havera 
inter fere ncia politic a", 
assegurou Helio Ixfite. 

Os adolescente aprovadv 
no Programa Primeiro 
Emprego receberao a metade 
do salario minimo nacional. 
Os jovens receberao o valor 
de R$ 113,00 equivalente ao 
minimo. O dinheiro sera 
page pelo governo do 
Estado. 

Capital publica relaijao das vagas do Primeiro Emprego 

Aqougueiro 1 Chapista tipografico 1 
Ajudante de cozinha 1 Churrasqueiro 2 
Ajudante de seleiro 3 Cobrador 5 
Alimentadorde produqao 1 Confeiteira 1 
Almoxarifado 10 Confeiteiro 2 
Aprendiz de artefato de couro 2 Contador 1 
Arrumadeira 1 Continue 1 
Assistente de vendas 1 Costureira 13 
Atendente 1 Cozinheira 17 

iliar de eletricista 5 Cozinheiro 13 
Au.Mliar de acabamento (moveis) 1 Crediarista 1 
Auxiliar administrative 2 Datilografa 1 
Caixa 1 Didiei-DJ (discotecario) 1 
Auxiliar de mecanico 1 Digitador 13 
Auxiliar de caixa 1 Digit adora 1 
Auxiliar de costureira 1 Eletricista 3 
Auxiliar de cozinha 4 Eletrotecnico 1 
Auxiliar de enfermagem 16 Empacotador 5 
Auxiliar de escritorio 42 Encademador 1 
Auxiliar de fisioterapia 1 Encanador 1 

le laboratorio 8 Enfermeira 2 
de oficina 1 Entregador 2 

A liar de re\^stimentos 3 Estoquista 1 
^scritorio 1 Frentista 6 

10 Garg:on 9 
8 Garqonete 6 

Carpi nteiro 1l mpressor 3 

Lantemeiro 3 Tecnico em eletronica 3 
Lavadeina 3 Tecnico em gesso 1 

Marceneiro 3 Telefbnista 4 

Mecanico 5 Vendedor 24 
Mecanico de bicicleta 1 Vendedora 18 

Montador de antena panabolica 1 Vigilante 2 
Motorista 1 Zelador 1 
Office boy 30 
Operador de caixa registradora 1 
Operador de maquina xerox 1 
Operador de maquinas recapamento 2 ft 
Pagodeiro 1 cv ft Padeiro 2 
Perfilador 2 £ rS V 
Pint or 2 ft, 
Pintor de automovel 1 
Pizzaiolo 1 
Porteiro 1 

ft fO Professor 1 C y -A 
Professora 2 
Recepcionista 16 ft 
Secretaria 10 

'ft 
Ser^pos gerais 20 / ft Soldador eletrico 1 I 
Tapeceiro 2 ^  

Tecnico em ar condicionado veiculo 1 
Tecnico em eletricista de veiculo 1 


