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1 0 Inst. Nac. de Meteorologia 

informa que o tempo cm Imperatriz 
hoje sera parcialmenle nublado a 

III moderado com pancadas de chuvas 
es] larsas e visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Aeon i 

hoje 

Protestosdearabes contra os ataques I r 

de Israel ao libano. Atd o fechamento 
desta edigao, os ataques israeleneses 
nao conseguiram atingir as bases. p-: . 

50° Bis procura desaparecidos 
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que eati sem receber 12 meaes. Para Aigir da fame levou o fogao da Prcfeitura. Pagaia 4B 

O numero j Ildemar promove colheita 

5^# do arroz em Acailandia 

TC Diogenes Dantas col oca efetivos em El Dourado 

0 50° BataMo de Infantaria 
de Selva, sediado em Imperatriz, 
e comandado pelo Tenente- 
Coronel Diogenes Dantas, 
participara da procura por 
desaparecidos do "Massacre de 
Eldourado", como ficou 
conhecido o episodio que 
culminou com a chacina de mais 
de 23 trabalhadores sem-ter ra no 
municipio de Eldourado dos 
Carajas, antigo quilometro 100. 

A convocayao foi feita pelo 
prdprio presklentc da Repiiblica, 
Fernando Ilenrique Cardoso. 

Aproximadamente metade do 
efetivo militar da Unidadc do 
Exercito de Imperatriz eslara 

participando diretamente da 
operayao em busca de 
desajiarecidos. 

A Fazenda Macaxeira, cuja 
posse era reivindicada pelos sem- 
terras assassinados ha tres dias 
sera desapropriada na proxima 
segunda-feira, conforme 
comumcado do Incra, o Inslilulo 
Nacional de Reforma Agrana. 

0 deputado federal Sebastiao 
Madeira, PSDB, vice-lider do 
governo e relator da Comissao 
dos Deputados que apura o 
massacre, deixou claro 
anteontem que o ministro da 
Agricultura e Reforma Agrana, 
Luis Eduardo Vieira nao estava 
com disposi^ao polftica para em 
conjunto com o Incra, promover 
a reforma agraria no Pais. 
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E o numero de premios 
do Bingao do Conor Farias, 
que serao sorteados hoje 
com transmissao ao vivo e 
simultahea, as 20 hs, pela 
TV Capital e Radio Capital 
AM. 

O fato 
As cartelas 

do Bingao do 
Conor Farias | 
ainda podem | 
ser adquiridas I 

e custam apenas R$ 3,00. | 
Os poslos de vemlas I 
instalados em Imperatriz i: 
funcionarao ate a tarde de 
hoje. 

A pessoa 

Q, u e m 
apresenta o 
Bingao do Conor 
Farias e o 
prdprio Conor 
Farias, diretor-presidente ;i 
do Sistema Tucanu 's de i; 
Comunica^ao. O slogan do ii 
sorteio afirma: E de Casa... 
E da gente. O sorteio de 
hoje e referente a edigao de 
Pascpa. Quern comprar a 
cartela concorre a duas il 
motos Honda 0100 Dream, 1 
duas motos Honda Titan i: 
125 cilindradas e um :i 
automdvel Escort Hobby, 0 ii 
quilometro. 

Vem ai, 

o Ipesc 
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TRIBUNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 
  —  » 

Jucelino Pereira mostra principais fatos que sao 
os bastidores da politica notfeias na imprensa local, 
tocantina. Critico e ironico, o Confira. # 
colunista desnuda os Pagina JA 

Ildemar Gonpalves promove colheita do arroz Projeto do arroz e inedito no Brasil 

O prefeito de Bairro Jardim e no Jardim 
Apailandia, Ildemar 
Gonpalves, estara abrindo 
hoje a colheita do arroz no 

America. 
A programapao da 

colheita do arroz 

beneficiara a populapao 
carente de Apailandia que 
tera alimentapao e renda. 

Pagina 8A 
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Farmacia fazem greve Estados 

O presidente do Sindicato 
do Comercio Farmaceutico da 
Regiao Tocantina, Josd Elias, 
esta convocando todos os 
proprietarios de farmacia para 
uma reuniao da classe que 
decidira sobre uma greve 
geral dos empresarios do 
setor. A reuniao que decidira 

Gopao 

Maranhao do 

Sul comepa 

domingo 
Pagina 4C 

a data do movimento, 
acontecera na proxima quarta- 
feira, as 20 hs, na sede do 
Sindicato, situada a av. 
Bernardo Sayao, 1856. 

Jose Elias participa hoje do 
programa O Radio na TV, que 
vai ao ar meio dia, na TV 
Capital, canal 5. 

Qplniao 

s e 

municipios 

serao 

punidos se 

nao 

cumprirem o 

Estatuto da 

Crianpa e» o 

Adolesce ^e 

Jussara Cerqueira 
comenta a sociedade 

imperatrizense e Soraya 
Luiza, a a^ailandense 

Por Dentro da Imprensa 
Programacao da TV 
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Ondas Curtas 

Tendencia 

Esporte Local 

US$ Com. Compra 

R$ 0,087$ (+0,01%) 

US$ Com. Venda 

UAM%) 

US$ Black Compra 

USS Black VcDda 

0,000 (04Mra);i^ 

US$ Flut. Compra 

K$0$9ll <40,0^ 

USS l iiit. \vl. 

. R$ 0,9920 (^<m) 

Ouro (grama) 

RS 12,66 (sexla-fe.ira) 

Poupar^a 

1,3678% (04.03.961 

CDB/r 

25,10% . 
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Senhor Editor, 

Venho, por meio desta, 
solicitar de V.Sa., espa^o na 
sua emissora, para que os 
candidates ao Colegiado do 
Complexo Educacional de 1° 
e 2° Graus Amaral Rajjoso, 
possam divulgar de forma 
mais abrangente sua 
campanha eleitoral. 

0 Colegiado sera marco 
inicial para a valoriza^Ao, 
crescimento e modernizagao 
da educagao nas escolas 
piiblicas do nosso Estado. 
Por isso, precisamos 
mobilizar txxia a comunidade 
e conscientizar as pessoas da 
importancia neste processo 
de mudan^as. 

Confiante na boa acolhida 
a solicita^ao aqui 
apresentada, ratificamos 
nesta oportunidade, 
protestos de considera^ao e 
apre^o. 

Slgue em anexo nos 
nomes dos respectivos 
candidates. 

Cordialmente, 
Adelmo Gon^alves da 

Costa. 
Fabiane Soares Sousa (1° 

Grau) 
Alysson de Carvalho 

Santos 
Roberto Sa Araiijo (I9 

Grau) 
Emivane Alves da Silva 
Elen Andreia (1° Grau) 
Manoel Marcus Liicio 
Andrea Barbosa de Sousa 

(I9 Grau) 
Cheila Verbena 

Fernandes Gon^alves 
Andreia Alves Lima (2° 

Grau) 
Maria Luciana Mendes 
Stella Almeida Alves (29 

Grau) 
Rita de Cassia Pereira 
Rosalia Leitao Moreno (2° 

Grau) 
Francisco Evanildo Araiijo 
Joao da Silva Magalhaes 

(29 Grau) 
Frank Rings B. de Alencar 
Euter Mendes'Souza (2° 

Grau) 
Jose de Arimateia Ribeiro 

Lima 
Francinaldo da Silva 

Nascimento (2° Grau) 
Jesse Vieira de Sousa 

Junior 
Cassio Aurdia da Silva 

Macedo (29 Grau) 
Carmelucia £oelho de 

Almeida 
Leandro de Sousa (2° 

Grau) 
Manoel Moacir Gonzaga 

Filho 
Cristiane de Figueiredo 

Sousa (29 Grau) 
Nivaldo Rodrig ;es da 

Silva 
Zilmarcio dos Santos 

Sousa (2° Grau) 
Ester Rezende Gomes 
Rosilene da Conceioao 

Pessoa (29 Grau) 
As chuvas estragaram 

todas as ruas de nosso bairro. 
Agora, estamos pedindo a 
Secretaria de Obras do 
Municipio que autorize a 
recuperagao. 

Antonia Sousa 
Bacuri 

»ravel ao trabalho 
que o rec^m-criado 
Movimento For^a Jovem 
pr le realizar em 
F z. Passa da bora de 

promover a 
«onscientizaoao politica de 

•ss;' Fiventude. E precise 
a. licipagao efetiva no 

iiie!(<. itico. 
Marcos Pereira 

Centro 

Viva a Reforma Agraria! 

por Valter Rocha 
Escritor 

0 massacre dos sem-terra, 
em Eldorado, no sul do Para, 
revoltou todaa na^ao. Aquele 
cidadao que viu as cenas 
mostradas na TV e nao se 
sensibilizou, nao e digno 
desse nome. No mmimo nao 
assistiu na TV Capital e nem 
leu no Jornal Capita] as aulas 
ministradas por essa figura 
impar que e o Dr. Ulisses 
Braga. 

Dezenas de mortos 
(inclusive uma crian^a de 
colo) e feridos, como se 
fossem resultado de uma 
batalha entre foryas 
antagonicas, quando na 
verdade, de um lado estavam 
homens e mulheres 
imbuidos, apenas, do desejo 
de conquistarem um pedayo 
de terra, onde obter o 
sustento de suas famflias. E 
do outro? Do outros soldados 
de uma policia mal paga, mal 
alimentada, sem direito a 
escola para os seus filhos, 
sem direito, portanto, de 
usufruir do progress© do 
pais. 

E o que os levou a 
investirem com tanto bdio 
contra aqueles que sao seus 
irmaos? Nao sao todos filhos 
do mesmo chao, com a 
mesmo origem? Toda a 
policia militar do pais, nao 
tern origem de casta, sao 

filhos de camponeses e de 
operarios, como acreditar 
que possam, mesmo no 
cumprimento de uma ordem 
superior, tralar os sem-terra 
como se fossem uma ponta- 
de-lan^a avanyada de forgas 
estrangeiras que aqui tivesse 
desembarcado para Ihes 
arrancarem as tripas? Sim, 
como se fossem sanguinarios 
fi^is de um Solano Lopez 
qualquer! 

Bern. Mas a explicayao 
para isto quern deve dar e 
algum estudioso da 
psicologia social. 0 que eu 
pretendo, neste espago, e 
demonstrar a minha angiistia, 
revolta, rebeldia, indignagao 
diante de vergonha a todos 
nos brasileiros, herdeiros dos 
Frei Canecas e Tiradentes. 
Mesmo porque tenho a 
responsabilidade de 
presidente de um partido 
politico: E se como cidadao 
tenho o dever de me 
posicionar, como 
representantes de um 
conjunto de cidadaos, essa 
orbigagao e redobrada/ 
Principalmente tratando-se 
de do PPS, sucedaneo do 
PCB, que carregou o peso da 
bandeira da Reforma Agraria 
durante setenla a nos. 
Reforma Agraria que 
felizniente hoje todos ja 
entendem como necessidade 
basica para o progresso do 
pais; que ha muito deixou de 
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ser reivindicagao, apenas dos 
trabalhadores rurais, para se 
transfer mar em bandeira de 
toda a sociedade. Quanto se 
ve homens como o Ministro 
Sepulve Pertence, sem 
titubiar, defender essa 
reivindicagao, a gente se da 
conta de que a Reforma 
Agraria e impostergavel, e 
inadiavel. 

Reforma Agraria que 
gostariamos de ve-la 
conquistada com miisica e 
flores, mas que, infelizmente, 
vai sendo plantada e regada 
com o sangue dos martires, 
o sangue sagrado dos nossos 
irmaos do campo. 

Vamos nos, homens de boa 
vontade, juntar nossad vozes 
e grilar bem alto dizendo aos 
mandatarios dessa nagao, que 
ou eles saem do palavrorio 
vazio e fazem a Reforma 
Agraria na Lei ou os 
trabalhadores do campo, 
apoiados por toda a sociedade, 
a farao na MARRA! 

O que nao podemos mais e 
assistir a todo momento esse 
tipo de tragedia e debitar a 
uma ou outra pessoa. Ou a 
uma ou outra forga politica, A 
Reforma Agraria e questao 
social e as questoes socials 
nao se envolvem com policia. 
Isto aprendemos ainda no 
governo de Washington LUis. 

Que este seja o ultimo 
sangue derramado a adubar o 
nosso chao! 

~71 gaici dafotoaolado 

e a simpdiica dRuthneia 

Dia.s dBarro.s, pre es/eoe 

anioersariando na cfiiinia- 

JeiraJS. 

/} daiafoi comemotada 

entre familtares e amicjos. 

dCa parle da nolle, esteoe 

reunida com am cjrapos de 

a mi go s no Cspeto 

d spento . Rolaram mutt as 

cervejas e salgadinfios. 

A ante e o gae to ma a 

aueniura Aamana 

inteJegtoe}. 

Acred tie, ooce eprodato 

de um puro momento de 

ante. 

Sega sempre assim: 

comuntcattoa, sorridente, 

de bem com a otda. 

Jarahens/ 
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TKIBIJiXA VA 

por JUCELINO PEREIRA 

Massacre evitavel 
A lamentavel matanga 

registrada no vizinho Para 
nao teria ocorrido caso o 
governo FHC ja tivesse 
retirado a questao agraria do 
campo da retorica. E se a 
necessaria luta pelo 
assentamento de levradores 
brasileirosy nao fosse 
radicalmente politizada.. A 
soluigao para o eterno 
problema fundiario nacional 
nao pode continuar sendo 
adiada, sob pena de novos 
episodios voltarem a 
arranhar a imagem do Pais 
no exterior. 

Elite presente 
A Camara de Imperatriz 

esta chela de "doutores". 
Dos 19 vereaores, nada 
menos que 8 parlamentares 
tern formagao academica. 
No dia 3 de outubro esse 
quadro pode mudar. 

De confianga 
Apesar da demissao de 

Luis Brasilia, a classe dos 
comunicadores continua no 
Palacio Branco. O jornalista 
Wilam Marinho acompanha 
o interventor em todas as 
suas aparigbes piiblicas. 
lyinrinho t assessor de 
imprensa de Dorian 
Menezes. 

Perguntinha 
0 que . d Camara 

descobrira de novo sobre as 
licitagbes e compras 
prefeiturais? 

Mais uma 
Sugerida pelo vice- 

presidente Joao Silva, a 
Camara aprovou CPI para 
investigar o processo de 
licitagao e compras na 
gestao Ildon Marques. Os 
vereadores ja dispbem de 
alguns subsidies para 
iniciarem a trabalho. Certos 
papeis podem ser 
comprometedores. 

Malufismo em alta 
A desgraga de uns pode 

ser a alegria de outros. 
Derrubado pelo massacre 
dos sem-terra paraenses, o 
ministro Jose Eduardo 
Andrade Vieira, do PTB, 
abre vaga no Governo para 
o PPB do prefeito Paulo 
Maluf. Tucanos locals 
torcem pela nomeagao do 
catarinense Espiridiao 
Amin, senador que 
concorreu na ultima eleigao 

presidencial e que tern fama 
de homem piiblico 
competente. 

Rotina 
Dorian disse a uma 

autoridade citadina que nao 
vai fazer auditoria na 
Prefeitura para cutucar o 
antecessor. Explicou que 
em sua experiencia bancaria 
aprendeu que nao se pode 
receber ou entregar um 
cargo sem mostrar, com a 
maior transparencia, a 
situagao em que o mesmo se 
encontra. 

Boa noticia 
Candidatos a vereador do 

PMDB perderam uma 
corrente de peso. Trata-se 
da professora Sofia Oliveira, 
que seria a principal 
candidata do ex-interventor 
Ildon Marques e que 
desistiu a vereaga para 
continuar na Secretaria de 
Agao Social. Onde podera 
ajudar na campanha do 
primeiro-amigo, que tentara 
retornar a Prefeitura pelas 
maos do voto. 

Pleito urbano 
Tudo indica que a 

apuragao da prbxinra , 
proportional nao revelara ; 
surpresas registradas em j 
campanhas ateriores. E que 
as emancipagbes de Vila 
Davi, Ribeiraozinho, Brejao, 
Cidelandia, Vila Nova dos 
Martirios e Sao Pedro 
D'Agua Branca 
praticamente inviabiliza a 
vitoria de candidatos 
tipicamente interioranos, 
como os vereadores Joao 
Pinto, Francisco Chagao e 
os ex-vereadores Salvador 
Rodrigues, Nerias Teixeira 
e Chico Pernambuco. Os 
poucos distritos rurais que 
continuarao no mapa de 
Imperatriz nao detem 
contingentes sifucientes1' 
para sufragarem 
representantes. 

Esquerda dividida 
Madeira ja conta com a 

solidariedade de um dos 
partidos socialistas. O PPS 
do poeta Valter Rocha nao 
faz segredo de que a 
legenda fechara com o 
PSDB na sucessao local. A 
sigla entende que a Frente 
Etica, por nao ter condigbes 
de vitoria neste ano, deveria 
tomar a mesma decisao. 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

20/04/96 

Mospital Qeral 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados 

SUS - hoje, dia 

20/04/96 

Mospital Mice Aobdo 
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3° Gonferencia Municipal de Saude come9a hp . 

Evento vai discutir assuntos relacionados ao SUS 

Qoncavo 

por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

476 dias, entra ano e sai 
ano e as coisas continuam 
no mesmo lugar, a 
senhora em Sao Luis e nos 
em Imperatriz, a Estrada 
do Arroz, 1° Distrito 
Policial, Rodoviaria, todas 
as obras paradas. Ate 
quando governadora? 

Bom 
dia II 

Governadora, a CP1 nas 
contas de Ildon Marques, 
de quern ^ a invengao, sua 
ou de Dorian? Nao precisa 
explicar, tanto faz esta na 
cabe^a como no pe que o 
efeito ^ o mesmo, pois 
quem manda no Estado e 
o Governo. 

Bom 
dia III 

Governadora, a maioria 
dos outros estados do 
Brasil incentiva os 
empresarios a instalarem 
indiistrias e fabricas nos 
seus estados, aqui no 
Maranhao a coisa e o 
contario, o seu governo 
cobra os impostos 
antecipados dos 
empresarios. 

Pode o Maranhao 
crescer desse jeito? Nao 
precisa responder 
governadora, eu so queria 
perguntar. 

Bom dia prefeito 
lldemar Gongalves 
A cidade de A^ailandia, 

localizada a"70 km de 
Imperatriz, yem ao longo 
do tempo conquistando o 
seu espaQrt, 
principalmente nesses 
ultimos meses, quando 
lldemar Gongalves 
direcionou as suas agoes 
como prefeito de 
Agailandia para o bem 
estar social. 

A populagao 
agailandense sente-se 
gratificada com as 
doagoes das rogas 
comunitarias bancadas 
pelo municipio, que sao 
distribuidas a populagao 
carente. 

Moral da historia; o 
prefeito lldemar 
Gongalves com isso esta 
conseguindo resgatar seu 
prestigio junto ao povao. 

Krikatis 
no plim plim 

A aldeia dos indios 
Krikatis foi noticia ontem 
a nivel nacional, por 
ameagas de incendio na 
rede hidreletrica de 
Itaipu, que abastece parte 
do Maranhao, inclusive a 
capital Sao Luis. 

Os indios Krikatis 
reinvindicam o 
cumprimento da 
promessa do governo 
federal em demarcar as 
terras da sua reserva, pois 
segundo eles, estao 
cansados das promessas 
do governo. 

Indio nao quer 

promessa, indio quer 
terra, se governo nao dar 
terra, indio dar fogo na 
energia. Palavra de indio, 
branco nao se mete a 
besta. 

Adeus 
a Valter D'Avila 
Ontem grande parte 

dos brasileiros ficaram 
mais tristes, 
lamcntavelmente um dos 
grandes humoristas do 
Brasil deixou de fazer 
graga para o nosso povo. . 

Valter D'Avila, com 
mais de 70 anos de idade, 
convivia com um marca 
passo nos ultimos meses, 
e ontem o marca passo 
parou e Valter D'Avila 
tamb^m parou, dandd seu 
ultimo adeus ao povo 
brasileiro com cenas 
gravadas ao longo de sua 
vida artistica 

50 BIS na busca 
dos Sem Terra 

O Tenente Cofonel 
Diogenes Dantas, 
comandante do 50 BIS, foi 
convocado a enviar tropas 
do Ex^rcito 
imperatrizense, para o 
povoado denomirtado 
Eldorado, no Estado do 
Para, regiao do conflito 
entre os Sem Terra e a 
Policia Militar. 

O efetivo 
imperatrizense recebeu a 
incumbencia de 
investigar e localizar os 
corpos das possiveis 
vitimas desaparecidas no 
confronto entre policia eo 

Sem Terra no Para. 

Policia 
X Sem Terra 

A tragedia que abalou 
o pais comega a virar 
bandeira partidaria 
contra a Reforma Agraria. 

Todo o Brasil lamcnta 
profundamente o 
ocorrido, e e natural 
querer agora crucificar a 
Policia Militar como vila 
da historia, mas nem so 
de policia vive o homem, 
os politicos sao os 
principals responsaveis 
por este quadro de 
miseria e violencia que 
assola o pais, por nao ter 
ainda instalado um 
projeto serio de Reforma 
Agraria, para coibir esta 
indiistria da invasao 
orientada pelo PT e pela 
igreja 

Cidade 
CIda da 

0 Programa Cidade 
Cidada vem conquistando 
altos indices de audiencia 
na cidade. 

Prova maior de tudo 
isso, 6 a receptividade do 
telespectador, 
empresarios e ate 
politicos. 

Doutor Ulisses Braga 
no seu estilo sereno, 
calmo, todas as 
verdades da cidadania nos 
microfones da TV Capital. 
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Dr Carlos Gomes de Amorim, secretario Municipal de Saude 

por Andre Cunha 
Da Editoria de Cidade 

Comega neste sabado, dia 
20, a III Conferencia 
Municipal de Saude, no 
plenario da Camara 
Municipal. 

De acordo com 
informagoes prestadas pela 
Comissao Organizadora, das 
08h()0 as 12h00 sera efetuado 
o credenciamento dos 
participantes. A abertura 
oficial esta marcada para as 14 
horas. 

0 interventor Dorian 
Menezes determinou a sua 

assessoria que fosse prestado 
todo apio a equipe que esta 
trabalhando na organizagao 
desse evento promovido pela 
Secretaria Municipal de 
Saude, devido a sua 
importancia em busca de dias 
melhores para o setor de 
saude publica. 

O secretario municipal de 
Saiide, Dr. Carlos Gomes de 
Amorim, o adjunto, Vitorio 
Alves de Carvalho Neto e o 
tecnico da Secretaria de 
Saiide do Estadi, Dr. Benedito 
Lyra Pessoa, que esta 
assessorando a organizagao 
do evento, estao evidando 

esforgos no sentido de que as 
expectativas sejam 
correspondidas. 

0 Conselho Municipal de 
Saiide tambem tern 
participagao importante na 
realizagao da Conferencia 
porque representa os anseios 
da comunidade atraves de 
suas entidades classistsas. 

. Conferencias de Saiide 
Sao eventos em que a 

sociedade avalia a situagao da 
saiide e propoe as diretrizes 
para a formulagao das 
politicas na area. 

A transformagao desta 
orientagao em pianos de 
atividades concretas se 
realizara numa etapa 
posterior que devera ser 
realizada no ambito da 
Secretaria de Saiide. 

Na atual conjuntura vivida 
pelo Pais, caracterizada pela 
crise das reformas 
estruturais, deterioragao das 
condigoes de vida da 
populagao, - devido 
principalmente a redugoes da 
despesa publica em saiide e 
consequente agravamento do 
quadro sanitario, a 
importancia da III 
Conferencia Municipal de 
Saiide amplia-se, 
transformando-a no espag'o 
para a manifestagao da 
comunidade de reafirmar 
seus direitos de cidadania e o 
desejo de converter em 
realidade os principios 
basicos do tema; "Saiide para 
todos" que sera o "pano de 
fundo" de todos os debates.' 

Participagao 
Poderao se inscrever como 

membros da Conferencia 
todas as pessoas e instituigoes 
interessadas no 
aperfeigoamento da politica 
de descentralizagao ao nivel 

municipal na condigao de: 
delegados, participantes 
credenciados, convidados e 
observadores. 

Durante a plenaria final e 
da eleigao do Conselho 
Municipal de Saiide de 
Imperatriz, bem como da 
eleigao dos delegados que 
participarao da IV 
Conferencia Estadual, os 
membros inscritos como 
delegados terao direito a voto 
e voz. 

Os participantes 
credenciados e convidados 
terao apenas direito a voz e os 
convidados terao apenas 
direito a voz e os 
observadores nao terao 
direito a voz e voto, de acordo 
com o Regimento Interno, da 
III Conferencia Municipal de 
Saiide. 

Os membros do Conselho 
Municipal de Saiide sao 
considerados delegados 
natos. 

Os grupos de trabalho 
discutirao obrigatoriamente 
um linico tema com o objetivo 
de aprofundar as discussoes: 

I - Definigao para as 
diretrizes basicas para a 
Politica de Saiide de 
Imperatriz; 

II - Proecesso de 
Municipalizagao; 

III - Controle, Avaliagao e 
Auditoria no SUS 
(Quantitativo e Qualitative). 

Cada grupo de trabalho 
tera um coordenador com a 
fungao de presidir a reuniao, 
conduzir as discussoes, 
controlar o tempo e estimular 
a parrticipagao de todos os 
membros, assim como 
sintetizar as conclusoes do 
grupo, participando 
posteriormente 'a 
consolidagao do relatbr 

Massacre de Eldorado: goverr 

do Para e o responsavel 

Movimento dos Sem-Terra responsabilizou tambem 

o ministro da Justiga, Nelson Jobin e pediu sua demissao 

por Raimundo Primeiro 
Da Redagao 

O Movimento Sem Terra 
responsabilizou o governador 
do Para, Almir Gabriel, pelo 
massacre de 25 trabalhadores 
rurais em Eldorado dos 
Carajas, no Para. 

Segundo o MST, o 
governador Almir Gabriel, 
"autorizou expressamente a 
agao da Policia Militar". 
Entidades do Brasil e do 
Mundo inteiro protestaram 
contra mais um massacre de 
trabalhadores em luta pela 
posse da terra. 

O Sindicato dos Bancarios 
enviou fax ao ministro da 
Justiga, Nelson Jobim, e ao 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso, 
protestando e pedindo 

providencias. 
Cerca de 200 policiais 

cercaram o acampamento dos 
Sem Terra atirando bombas de 
efeito moral. 

Em seguida atiraram nas 
pernas de varios 
trabalhadores disseminando 
panico e reagao dos posseiros 
com pedras e paus. No 
tumulto, a policia atingiu pra 
matar. 

Pelo menos tres dos 25 
mortos tiveram os cranios 
estourados por rajadas de 
metralhadoras. Um militante, 
identificado como Uziel, foi 
ferido, socorrido e depois 
sequestrado do Hospital pela 
policia e fuzilado no meio da 
rua. 

0 lider do MST, Jose Pedro, 
pediu a demissao do ministro 
Nelson Jobim, da Justiga, que 

i; 

nao tomou providencias para 
evitar massacres a 
trabalhadores. 

"Os sem terra estavam 
fazendo uma caminhada pela 

estrada e esperavam por 
onibus prometidos pelo 
governo. Em vez dos onibus, 
veio a policia", afirmou Jose 
Pedro. 
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Expectativa cerca o encontro 

do Partido dos Trahalh adores 

por Marinaldo Gongalves 
Da Sucursal de Agailandia 

Depois de mais .de uma 
semana sendo ninho de 
controversias entre o 
jornalista Domingos Cezar, 
indicado como candidate do 
partido a Prefeitura 
Municipal, e o militante 
Alberto Sampaio, o Partido 
dos Trabalhadores da inicio, 
nesta tarde, ao sen Encontro 
Municipal, quando serao 
tratados diversos temas de 
interesse da vida partidaria, 
com a presen^a de 
representantes de todas as 
regioes do Municipio e de 
convidados especiais. A 
abertura do evento estara 
prevista para as 14:00, tendo 
como local o comite central do 
I^T, na Rua Bom Jesus, 276, 

proximo da antiga fabrica da 
Apil. 

Na pauta, alem das 
questoes eleitorais do partido, 
tambem consta um 
levantamento sobre os 
principais problemas de 
ordem social do Municipio, 
ocasiao em que sera procedida 
uma radiografia social de 
A^ailandia, de cujo estudo 
serao extraidos itens que irao 
con star da colabora^ao de um 
programa de administragao 
municipal, a ser apresentado 
durante a campanha eleitoral. 

A semana foi toda dedicada 
aos preparatives para o 
encontro, inclusive com a 
reserva de alojamento para os 
militantes do interior que se 
farao presentes. De acordo 
com os organizadojres do 
evento, estao sendo esperados 

N 

/v 

Acailandia 

por Nelcio Duarte 

Apao 
Social 

A secretaria de A^ao 
Social, dona Zita, sente-se 
feliz pelo sucesso que 
vem alcan^ando com as 
ro^as comunitarias. 
Afirma a secretaria, que o 
objetivo era atender as 
familias carentes do 
Municipio, 
principalmente neste 
periodo de desemprego, 
provocado pela 
conjuntura econdmica do 
Pais. 

Amanhao, ' sera 
sfetuada a colheita das 
ro^as comunitarias da 
Vila Bom Jardim e Jardim 
America em A^ialandia a 
partir das 08;00h. Dia 02 
de made sera dado inicio 
a colheita de 250 hectares 
de roga comunitaria no 
distrito de Itinga, e 150 
hectares no povoado 
Cajuapara. T^as estas 
ro^as "serao 
acompanhadas pela 
secretaria dona Zita e o 
prefeito lldemar 
Gon^alves. 

Educagao 
O prefeito lldemar 

Gon^alves recebeu na 
manha de quinta-feira em 
sou gabinete, o 
coordenador de 
engenharia da Secretaria 
de Educagao do Estado, 
Dr. Miguel Poeder. O 
ilustre visitante veio 
conhecer as instalagoes 
das unidades escolares^ 
izabel Cafeteira, no 
Bairro do Jacii e 

■"-inalva na Vila 
a. 

Reconheceu o visitante 
"" "^ecarias condigoes 

se enontra as 
.aas unidades e que 

v,essitam de urgentes 
?cuperagoes. Afirmou 

que recursos ja 
alocados e que 

• L^o disponiveis; 
ncnte aguardando os 

•sultados das 

concorrencias publicas 
para a execussao dos 
trabalhos, que 
.acontecerao nestes 30 
(trinta) dias, conforme 
sua afirmagao. Para a 
Unidade Izabel Cafeteira, 
recursos na ordem de R$ 
262.000,00 (duzentos 
sessenta e dois mil reais), 
para as melhorias das 
instalagoes, ferro, piso, 
janelas, portas e 
acabamentos em geral. 

Para a Unidade da Vila 
Capelloza, R$ 70.000,00 
(setenta mil reais), 
empregados na 
recuperagao e conclusao 
daquela importante obra. 
Afirmou ainda o visitante, 
que o secretario de 
Educagao se compromete 
em construir no 
Municipio, o Co m pi ex o 
Educational de 2Q Grau, 
atendendo assim, as 
constantes cobrangas do 
prefeito lldemar. Com 
esta importante noticia, a 
classe estudantil de 
Agailandia tern muito a 
comemorar, porque 
acredita nas promessas 
do secretario de 
Educagao, Gastao Vieira. 

Pagamento do 
funcionalismo 

Realizado mais um 
sonho do prefeito lldemar 
Gongalves em colocar o 
pagamento do 
funcionalismo pubd > < n 
dia. Naproxima segunda- 
feira, dia 22, dara inicio ao 
pagamento atravts da 
agencia do Banco do 
Estado do Maranhao; 

lando os 
servidores . ds, 
estarao receberdo seus 
salaries ate 31 de r -irgo. 
Com este comj 
sanado, acredita o p 
lldemar, solidificar a sua 
agdes com o comprt lisso 
de nao mais atra r os 
salaries dos servi res, 
porque reconhecr sua 
importancia e'e 
todos. 

cerca de duas centenas de 
participantes, entre militantes 
e convidados especiais, 
incluindo-se os representantes 
e liderangas comunitarias de 
todos os bairros da cidade, 
areas em que o PT vem 
desenvolvendo um grande 
trabalho de conscientizagao 
eleitoral. 

Coesao partidaria 
Para o candidate petista, 

jornalista Domingos Cezar, 
cuja candidatura a Prefeitura 
Municipal devera ser 
homologada durante o 
encontro, "o PT vai dar uma 
demonstragao partidaria, 
chegando a este encontro mais 
unido do que nunca, apesar 
das tentativas de 
desestabilizagao da ordem, 
tentada por determinado 
membro do partido. Todos os 

petistas estao conscientes de 
seu papel de militantes e de 
soldados que lutam em favor 
de um novo tempo para a 
politica e para a administragao 
de Agailandia". 

Segundo Domingos C^zar, 
"vamos aproveitar o encontro 
para discutir alguns pontos 
basicos de nossa estrategia 
para a futura campanha 
eleitoral. Sabemos que vamos 
enfrentar uma parada muito 
dura, ja que nossos 
adversaries sao 
economicamente mais fortes 
quo nds, mas temos certeza de 
que podemos reverter este 
quadro, uma vez que o eleitor 
consciente estara ao nossa 
lado, porque sabe que o nosso 
partido e a Frente Etica sao, 
realmente oposigao a todo este 
descalabro que ai esta". 

PREFEITURA MUNICIPAL 

IMPERATRIZ MARANHAO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COMUNICADO 

I P T U /96 

Comunicamos quo a cota integral vencida no ultimo dia 
31 de margo foi prorrogada para o dia 30.04.96 com direito 
ao desconto de 20% (vinte por cento) 

Os contribuintes deverao retirar os DAMs - Documento 
de Arrecadagao do Municipio, na Secretaria da Fazenda, e 
paga-los lao somepte na Rede Bancaria Autorizada: BEM ■ 
B.BRASIL - ITAU - CAKA ECONOMICA. 

Sluup 

EDSON PIRES DE ARAUJO LIMA 
Secretario Municipal da Fazenda 

Sintonize Radio Capital, 

950 Khz 10 Mil Watt's 

4^04 72/ 0/2£ 
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Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

Cruz 
e espada 

Apesar de nao se 
encontrarem atrelados a 
nenhuma coligagao, e 
publico e notorio que os 
membros do PSB 
integram duas correntes 
distintas, it nivel de 
pensamento poitico, a 
nivel de pensamento 
politico. Os mais antigos 
e chamados tradicionais, 
liderados pelo sindicalista 
Raimundo Frazao, tern 
mais ligagoes com a 
oposigao, enquanto que 
os chamados neofitos, 
que obedecem ao vice- 
prefeito Walter Maxwell 
de Carvalho, tern muita 
inclinagao situacionista. 
Resta saber como vai ficar 
o grupo que perder o 
comando do partido. Sera 
que sindicalista Raimundo 
Frasao apoiaria o 
candidato de lldemar 
Gongalves? Ou da para 
imaginar o vice-prefeito 
subindo no palanque da 
oposigao? 

' Poluigao 
Atendendo a 

reclamagao de seus 
associados, a Associagao 
Comercial e Industrial de 
Agailandia (Acia), vai 
promover um encontro 
com os proprietarios de 
carros de som da Cidade 
do Ferro. E que os 
comerciantes reclamam 
da poluigao sonora 
provocada pelos carros de 
som, que trafegam na 
zona comercial fazendo 
um barulho infernal. A 
reuniao objetiva 
encontrar uma solugao 
para o problema, tendo 
em vista que uma cidade 
prograssista nao pode 
continuar parecendo uma 
autentica feira livre, onde 
todos gritam e ninguem 
entende ninguem. 

Protegao 
Por falar na Associagao 

Comercial, ela devera 
oferecer, dentro de 
poucos dias, mais um 
servigo especial para seus 
associados. Trata-se do 
Servigo de Protegao ao 
Cheque, atrav^s do qual 
as cmpresas poderao 
efetuar consultas para 
saber a "saiide" dps 
cheques que Ihe sao 
fornecidos como 
pagamento. Alias, a Acia 
ja mantem o Servigo de 
Protegao ao Credito 
(SPC) que, por incrivel 
que parega, nao conta 
com a adesao unanime 
dos empresarios locais, 
muito embora ele oferega 
excelente protegao ao seu 
crediario. Dificil 
entender, nao 6 mesmo? 

Atipica 
Nao resta a menor 

d Ivida que Agailandia nao 
e uma cidade "do 
Maranhao", mas uma 
cidade "no Maranhao". 
Tudo aqui e diferente do 
resto do Estado. 
Enquanto na capital e em 
outras grandes cidades, 
sao efetuadas pesquisas 
de opiniao e s& discute o 
problema da sucessao 

municipal de forma 
aberta e sem sofismas, na 
Cidade do Ferro tudo e 
feito sob sete chaves, no 
maior sigilo, com todo 
mundo procurando 
esconder tudo de todo 
mundo. Quando sera que 
os politicos vao entender 
que o eleitor - que, em 
ultima analise, ^ quern vai 
decidir tudo - tern que 
participar do processo 
politico. Ou sera que 
eleitor nada mais 6 do que 
massa de manobra. 

Encontro 
Confirmo o 

recebimento de convite 
para participar do 
Encontro Municipal do 
Partido dos 
Trabalhadores, assinado 
pelo presidente da 
comissao executiva do 
Diretorio Muicipal, 
Antonio Silveira 
Marques. O assunto 
principal do evento, sem 
duvida, sera a 
homologagao das 
candidaturas aos cargos 
majoritarios e 
proporcionais para as 
proximas eleigoes do dia 
03 de outubro. O 
encontro tern inicio 
previsto para este sabado, 
a partir das 14 horas, e 
acontecera na sede do 
Comity do partido, na Rua 
Bom Jesus. 

Pelo 
figurino 

Diz um velho adagio 
que o homem sente-se 
realizado quando "faz um 
filho, planta uma arvore e 
escreve um livro". Este 
parece ser o figurino do 
empresario Newton 
Oliveira, i)roprietario do 
Hipermercado O Povao. 
Pai de dois filhos 
saudaveis, ele, que ja 
plantou diversas arvores, 
parece estar inclinado a 
registrar, em livro, as 
suas experiencias 
literarias. Mesmo 
semtempo para a maquina 
de escrever - ou mesmo o 
computador - ele se mosta 
interessado no projeto, 
que nao tern tempo 
determinado para sua 
execugao. A julgar pelos 
seus empreendimentos, o 
livro esta fadado ao 
sucesso. 

Trator 
Definitivamente, o 

Palmeiras esta se 
transformando num dos 
maiores fenomenos do 
futebol dos ultimos 
tempos, fazendo at^ 
esquecer os tempos em 
que era chamado de 
Academia de Futebol. O 
Palmeiras de hoje 6 mais 
arrasador, tal qual um trator 
de esteiras ou um tanque 
blindado. Em menos de 
quatro meses ja marcou 
mais de 100 gols e nao 
perdeu nenhum jogo. Sua 
media ^ superior a quatro 
gols por partida e nao 
chegou a sofrer vinte. Sao 
numeros incontestaveis que 
me fazem render 
homenagens ao time 
palmeirense, embora seja 
corintiano roxo. 
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Nao parece 
mas e 

Este jovem ai' da foto, e o 
radialista que inlerpreta o 
velho Chibaia da Radio 
Capital, ele apreseuta lodo 
sabado das 17:(K) as I9:()()h o 
programa Forro Legal . 0 
velho esta feliz da vida porque 
no mes de maio o programa 
estara completando o seu 
primeiro ano de vida. 

Parabens! 
De volta 

0 radialista Cloves Aguiar 
que ja trabalhou em quase 
todas as emissoras de 
televisao da cidade, esta ha 
algum tempo fora do ar, mas 
estara retornando em breve 
aos meios de comunjca^ao. 
Ele estara ingressando na 
Radio Capital, onde ira 

comandar um programa 
esportivo, ao lado do tambem 
radialista Francsico do Vale, que 
ja faz parte do SistemaTucarius 
de Comunieayao. Hem vindo 
compauheiro! :• 

Chaplin 
na Record 

Um verdadeiro mito. Dizem 
os criticos especializados na 
historia de Hollywood, que o 
cinema so conquistou o status 
de obra de arte, grayas ao 
talento e a magia de .Charles 
Chaplin, o imortal "Vagabundo". 

A Rede Record vai 
apresentar uma serie de filmes 
de Carlitos, produzidos entre 
1914 e 1923. Serao exibidos 
classicos como "O garoto" (The 
Kid -1921), "Em Busca do Ouro 
(The Gold Rush - 1923) e 
"Carlitos Reporter (Makin a 

.v.;. 

living-1914). 
Sao filmes de curta e longa- 

metiagem que demonstram a 
maravilhosa obra de Chaplin, 
que em toda a sua carreira foi 
diretor, produtor, ator e at6 
compositor de muitos de seus 
filmes. 

Ele nasceu na Inglaterra, em 
1889, e era filho de artistas do 
"Music Hall" londreino. Teve 
uma infancia miseravel passada 
em orfanatos, antes de se tornar 
astro de vaudeville, com onze 
anos de idade. 

Foi em 1913, durante uma 
excursao aos Estados Unidos, 
que foi contratado por Mack 
Fennety para trabalhar na 
Keystone, uma das primeiras 
companhias de cinema 

"Carlitos, o adoravel 
vagabundo", foi criado por 
acaso, atraves de uma simples 
caracterizayao que se tornaria 
a sua mafca registrada chapeu- 
c6co, paleto, bengala e calyas 
largas como as de um palhayo!!! 

Mais tarde, fundaria a United 
Artists, ao lado de Douglas 
Fairbanks, Mary Pickfor e 
David Griffith. 

Apenas em 1971, recebeu 
um Oscar Especial da Academia 

de Ciencias e Artes 
Cinematograficas de 
Hollywood, pelo conjunto de 
sua obra Morreu ao lado de 
sua ultima esposa Oona 
O'neal, uma companheira, 
segundo ele, muito especial e 
mais nova cerca de trinta 
anos. 

A Record vai exibir 
Charles Chaplin toda 
segunda-feira, as 23h30. 

A/o 
esporte 

O simpatico companheiro 
Luiz Alfredo nao sabe mais o 
que fazer para continuar 
mantendo a barba. 

A pressao da direyao 
operacional e das fas do 
locutor e muito grande. Todos 
querem que a barba va pro 
espayo. 

Marcando 
presenga 

O colega J. Silva, 
proprietario do Jornal de 
Ayailandia, manteve encontro 
com o colunista e trocou 
amenidades. A nova ediyao do 
seu jornal e preparada na 
Etica Editora. Tomamos um 
chopp no "Espeto Esperto". 
Valeu! 

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

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

ob 00 Imperatriz 24 Horas 
(Reprise) 
07:00 Reporter 190 
08:00 A Fazenda do Corro 
08:30 Criatura 
09:15 Novo Tempo 
10:00 Cidade Cidada 
12:00 O Radio naTV 
13:00 Terra by Cowntry 
14:00 Campeonato Alemao 

(B.M. Gladback X 
Stuttgart) 

16:00 Campeonato Paulista 
(Novorizontino X 
Sao Paulo) 

18:00 Compacto do 
Campeonato Paulista 
(Corinthians X 
Uniao) 

19:00 Recod Nos Esporte 
19:15 Jornal da Record 
20:00 Cidade Agora 

Especial 
21:30 Casal 20 
22:30 Chicago Hope (serie) 
23:30 Circuito Night ans 

Day 
00:30 Palavra de Vida 
04:00 Transnoite (Enigma 

de Uma Vida) 

TVCRC 

Canal 4 
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Capital 

C ana 

5, a 

dad VGP G 

d OS 

fat os na 

tpio una 

d o povo 

TV DISusora 

Canal 7 

SBT 

06:38 Palavra Viva 
06:40 Educative 
07:00 Bandeira 2 
07:30 Emergencia Medica 
08:30 Sabado Animado 
12:00 Carrossel 
12:40 Estayao Alegria 
13:35 Cinema em Casa 

(Drama em Familia) 
15:25 Doutora Quinn 
16:15 Show de Calouros 
18:15 Aqui Agora 
18:55 TJ Maranhao 
19:15TJ Brasil 
20:00 Sangue do Meu 

Sangue 
20:35 O Grande Pai 
21:40 Sangue do Meu 

Sangue 
22:20 A Praya e Nossa 
23:30 Sabadao Sertanejo 
02:00 Telesisan 
02:30 Fim de Noite (O 

Parteiro da Morte) 

TV Mirante 

Canal lO 

Globo 

NAO FORNECEU PROGRAMAyAO 

Tucanu's 

PfcdufQ^ 

a 

prcdutora 

de 

audio e 

video 

male 

completa 

da 

veqiac 

MANCHETE 

06:45 Programa Educative 
07:15 Sessao Animada 
07:45 Patrine 
08:15 Winspector 
08:45 Home Shoping 
09:00 Proclamai 
09:30 Escola Biblica da Fe 
10:00 Pare Pense 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Espirtiva 
12:25 Boletin Olimpico 
12:30 Ediyao da Tarde 
13:00 Mundo dos Espotes 
13:30 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
14:00 Programa Raul Gil 
18:30 Torneio Rio Tenis 

Classic 
20:30 Jornal da Manchete 
21:40 Boletim Olimpico 
21:45 Sabado de Gala (O 

Retorno) 
23:45 Home Shopping 
00:00 Comando da 

Madrugada 
02:00 Sabado Especial 

(Tribo Gospel) 

NAO FORNECEU PROGRAMA?/ 

TV, 

(tyjd, 

& 
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por SORAYA LlilZA 
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A Miss Para das Americas, Patricia Cardoso, estarahoje 
no Musa A^aiIandia/96, com toda sua beleza 

mm 

u 

faif i 
■ 

m 

y « 1 
A graciosidade de Nivea Duarte com certeza encantara o 
publico no concurso Musa A$ailandia/96, n tit rfhado 

Impetuosidade e sensualidade 

0 centro diversionario Gigantao sediara hoje, a partir das 23 horas, o badalado 
concurso Musa Agailandia/96, em uma noite de sensualidade e impetuosidade que 
sera mostrada pelas candidatas. 0 concurso Musa A^ailandia e uma pre eliminatoria 
do Musa Maranhao/96, que se realizara no proximo dia 11 na vizinha cidade de 

Imperatriz, sob coordenagao de Jussara Cerqueira. A noite prpmete muitas emopoes 
com as participapoes especiais da Musa Maranhao/95, Shanna Cristina e toda 
sensualidade e molejo da Miss Para das Americas, Patricia Cardoso, que ja se 
encontra em Apailandia e tern encantado os apailandenses com sua simpatia e beleza. 
Uma noite imperdi'vel! 

CwitM % 

Literalmente coruja o nosso 

amigo Cristiano Filho, 

presidente da Camara 

Municipal, com a chegada da 

cegonha, que aterrissou no 

"ninho de amor" do jovem 

casal. A mamae Edna e pura 

felicidade! 

A publicitaria Valdelice Oliveira 

foi a nossa aniversariante de 

ontem e recebeu todo carinho 

dos inumeros amigos e da 

familia Clube FM. A coluna de 

hoje felicita esta grande mulher 

pela passagem da linda data, 

hoje e sempre. 

A estonteante Patricia Cardoso, 

movimentou os olhares do 

clientes da Pizzaria Zepellin, 

onde visitou e conferiu de perto 

o delicioso cardapio. Alias, a 

gata tern deixado muita gente 

extasiada com tanta beleza. 

O empresario Jose Luiz (leia-se 

Otica Paiva) esta visitando o 

sul do Pais e pretende trazer 

muitas novidades para o Dia 

das Maes. 

mm 
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Shanna Cristina, Miss Brasil das Americas, 
o Musa Agailan dia - 96, que acontece logo 

abrilhantara 
mais a noite 

11 
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De corafao Ihre a encantadora Nilsemara Duarte, que acaba 
de embarcar para Belo Horizonte para cursar informatica 

same 

Servigo de Assistencia 

Empresarial 

Pianos de saude para e^apres s famflias e individuais, 

te e produto de prime. a necessidade 

Plantao de Vsndas: 758- 7bx sssila) 

ndereco: Hospital do S' bastiao 

gailandia - laranhao 

Ha momentos em que um gesto 

fala mais que mil palavras. 
v  

Prestige o comerao 

Dar presente e um gesto de amor. 

IS de maio — Dia das Maes. 

Associa^ao Comercial e Industrial de A^ailandia-MA 
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<* N 

por FREDERICO LUIZ 

Tiroteio de 
Madeira I 

O Deputado Sebastiao 
Madeira fez declaragdes 
anteontem que repercutiram 
nacionalmente. O Tiroteio, 
do Painel da Folha de Sao 
Paulo diz: Do Deputado 
Sebastiao Madeira (PSDB- 
MA), sobre o massacre dos 
sem terra ontem no Para; - 
As perdas externas com isso 
sao maiores do que os gastos 
que o governo teria se 
desapropriasse o Para 
inteiro para efeito de 
Reforma Agraria. 

Tiroteio de 
Madeira II 

O deputado federal 
Sebastiao Madeira mostra 
que continua com propostas 
social-dcmocratas para o 
Brasil e para Imperatriz. 
Vice-lider do PSDB no 
("ongresso Nacional, 
Madeira dcmonslrou ler 
autonomia suficiente para 
discordar da poli'tica 
governamental em relagao a 
Reforma Agraria. 

Tiroteio de 
Madeira III 

De quebra, o deputado 
Sebastiao Madeira 
reascendeu e reacendeu a 
aproxima^ao com a Frente 
Etica de Imperatriz, PT-PDT- 
PV. Mesmo contando com 
apoio de segmentos 
conservadores de Imperatriz, 
Sebastiao Madeira mostra 
que e homem de principios, 
e estes, sao inviolaveis. Os 
excluidos do processo social 
agradecem ao deputado 
Madeira. 

Coronel 
Ventura 

Hoje Coronel 

Guilherme Baptista Ventura- 
estara no programa 0 Radio na 
TV, apresentado pelo colunista 
na TV Capital, canal 5. Como 
hoje e sabado, o programa 
comeya mais cedo, ao meio- 
dia. Depois do Cidade Cidada 
especial. Ventura vai falar 
sobre o massacre do Para e 
sobre reforma agraria. 

Questao 
ideologic a 

A Reforma Agraria e uma 
questao que ultrapassa as 
barreiras polfticas. Seu 
paragdigma e consequente 
solugao esta na filosofia. Com 
o advento do capitalismo, e o 
fim do sistema feudal, o capital 
se sobrepos ao feudo e a 
servidao. Os viloes perderam 
seu prestigio junto com reis e 
rainhas. Porem, em alguns 
paises, como o Brasil, essa 
transi^ao do feudalismo para 
o capitalismo, aconteceu sem 
muitos sobressaltos. Os 
capitalistas lomaram o poder 
e selaram alianya com o 
latifiindio. Diferente da 
Franya, EE.IJU. Italia e demais 
paises que viv.em no chamado 
mundo moderno. O processo 
brasileiro e quase o mesmo 
que aconteceu no Mexico. A 
filosofia e a historia, no 
entanto, nao esquecem os 
processes, e agora cobram do 
capital, a dcmocratizayao do 
campo e a consequente 
reforma agraria. Nao vos 
esqueceis na revoluyao de 
1917 da Uniao Sovietica e dos 
rebelados de Sierra Maestra 
em Cuba. Tudo comeyou com 
uma fatura nao paga pelo 
capital aos trabalhadores 
rurais. 

Ildon 
Marques 

As declarayoes de 
Sebastiao Madeira sobra 
reforma agraria, e o discurso 

do Ponto de Origem, P.O. 
feito pelo entao interventor 
Ildon Marques mostram 
claramente que Imperatriz 
esta em boas maos em 03 de 
outubro. Qualquer um dos 
dois que for eleito, defendera 
o fim dos conflitos de terra 
na regiao. 

Primeiro 
Emprego 

As empresas que 
quiserem participar do 
Programa Primeiro Emprego 
devcm procurar o Sine, 
Serviyo Nacional de 
Emprego. 0 governo do 
Estado vai pagar um 
eslagiario durante noventa 
dias, e o empresario entra 
com os vales-transportes. Na 
primeira fase em Imperatriz, 
400 jovens de ate 30 anos 
participam do programa. Em 
Sao Luis, onde o programa , 
pra variar, comeyou, ja sao 
mais de 4.200 participantes 
do programa. 

Eleigao do 
colegiado 

Amanha e a eleiyao do 
colegiado em Imperatriz. Pais 
e responaveis, alunos, 
provessores e servidores das 
escolas, elegem seus 
respectivos represenlantes. A 
democratizayao da educayao 
chega a rede de ensino basico 
do governo estadual. Falta so 
a governadora fazer o mesmo 
em relayao a liema. 

Camara 
Municipal 

Os vereadores de 
Imperatriz precisam se 
posicionar em relayao aos 
grandes temas nacionais, 
regionais e locals. Um bom 
exemplo seria emitir uma 
nota em relayao ao 
"Massacre do 100" que 
vitimou ( sem-terras e 
policiais. E bom lembrar que 
em Imperatriz tambem 
acontecem conflitos de terra. 

Valter 
Rocha 

O presidente do Partido 
Popular Socialista, jornalista 
e escritor Valter Rocha, esta 
participando do esforyo para 
tornar Imperatriz uma 
Cidade Cidada. Como 
politico, Valter Rocha mostra 
que seu sobrenome nao 6 
mera coinscidencia. 

Ondas Curtas 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

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

E de casa... E da gente. 

Neto Teixeira esta em Cidelandia, com sua campanha para prefeito. 

Segunda-Feira tern Cidaddo Caine, no Caneleiros Bar. O filme d imperdivel. 

Joao Matiolli esta calado. Em silencio total. Porque sera? 

O ex-governador Fiquene esta sorrindo a toa com a administrayao Dorian Meneses. 

Amanha e dia do Velbinho da Santa Rita. Aguardem. 

Almir Gabriel, governador do Para, tinha um passado invejavel. Tinha. 

Multiplicam-se na cidade, os movimentos pelo voto consciente. 

Tern candidate que vai tomar doril no dia 04 de outubro. Passa a dor e some. 

Israel castiga o sul do libano. Sao as "vinhas da ira". O acordo de paz foi para o espayo. 

As guerras localizadas fazem mais mortos que a famigerada "guerra fria". 

Bons tempos aqucles em que EE.UU. e URSS disputavam o globo. 

Hoje so tern um pais para fazer o papel de policia do mundo. 

La vem o Leao. Nao e o ingles Nigel Mansell, mas o imperatrizense Sebastiao Madeira. 

La vem Senna, La vem Prost. La vem Prost, la vem Senna. Estao lembrados? 

Agora 6 so trocar Senna e Prost, por Madeira e Ildon, ou vice-versa. 

Com Ventura, e a Frente Etica fazendo o papel do finlandes Keke Rosberg. 

Caso os pilotos da ponla se enrosquem,,eles estao prontos para assumirem a diantt 

E a Band a Etica deixando a outra banda na poeira. 

Afinal, e bem melhor cantar versos de amor. Como diz a outra Banda. 

digo Quando 
Madeira desaf iou 

o ministro de FHC 

eu 

lei! ele de que e 

■ 
Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a for A da nossa gente 
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Cultura/Tendencia/Debate Imperatriz, 20 de abril de 1996 

Todos os segredos da balaruja 

Um finissimo fio de quartzo permite pesar materiais minusculos, com precisao de ate 1 milionesimo de grama 

m 
m 

fornecehdo as gradua^oes 
decimals finals. \0 
resultado e lido 
diretamente na escala 
optica externa. 

Este sistema e utilizado 
em quase todas as 
balan^as, simples ou de 
prato duplo, conhecidas 
como balan^as de deflexao 
ou aperiodicas. Para se 
obter um leitura uniforme, 
o mais rapidamente 
possivel, o movimento do 
travessao precisa se 
amortecido, evitando-se 
choque com o suporte e 
oscila96es. 

O m6todo mais comum 
de um amortecimento 
consiste de um pistao, 
feita de uma liga metalica 
leve, fixado em uma 
extremidade do travessao 

e encaixado dentro de um 
cilindro diametro 
ligeiramente maior, sem 
no entanlo entrar em 
contalo com ele. Quando o 
travessao se inclina, o 
pistao se movimenta para 
dentro ou para fora do 
cilindro, e como o ar so 
pode entrar ou sair do 
cilindro vagarosamenle, 
atraves do pequeno espa^o 
entre ele e o pistao, o 
movimento e amortecido. 

Existem outros 
sistemas de 
amortecimentos, como o 
das correntes de Faucault. 
que aproveita o fend me no 
da lildu^ao magnetica. 
Quando o travessao se 
move, uma chapa de 
cobre, fixada em uma de 
suas extremidades, passa 

'T. 

m 

por Mauro Queiroz 
Jornalista 

A balanca e um dos 
instrumentos de medida 
mais antigos que se 
conhecem, e tern sido 
utilizado pelo homem ha 
aproximadamente 7 mil 
anos. As balan^as 
primitivas consistiam de 
um simples travessao com 
um eixo central, tendo em 
cada extremidade um 
prato. Em um desses 
pratos se depositava uma 
pe^a de peso padrao, e no 
outro se colocava o objeto 
que se desejava pesar. 
Quando se estabelecia o 
equilfbrio do travessao, 
podia-se conhecer o peso 
relativo do objeto. Alguns 
instrumentos deste tipo 
tinham uma precisao de 
ate 1% e seu principio de 
fucionamento era 
essencialmente o mesmo 
das balanyas modernas. 

Hoje em dia existem 
diversos tipos de balangas, 
e m pr egad os para a 

pesagem de inumeros 
materiais, desde amostras 
quimicas e biologicas ate 
grande veiculos. Nos 
laboratories medicos, 
industrials e de pesquisa, 
sao usados basicamentes 
dois tipos desses 
instrumentos, que 
permitem medigoes 
extremamente precjsas. 

A balanya de dois pratos 
possui um travessao feito 
de uma liga metalica leve 
e rigida, apoiado em um 
pivo de agata, que por sua 
vez e sustentado por uma 
chapa (tambem de agata) 
fixada no topo central de 
base. Os pratos sao 
pendurados em ganchos 
igualmente apoiados em 
pivos por meio de chapas 
de agata. No ponto central 
do travessao, uma agulha 
se desloca ao longo de 
uma escala, indicando os 
movimentos do eonjunto. 
Quando essa agulha esta 
em posi^ao de repouso, os 
pesos de ambos os pratos 
estao equilibrados. A base 

da vbalan^a possui pes 
ajustaveis e um nivel de 
alcool. 

0 instrumento e 
mantido em um envoltorio 
de vidro que o protege 
contra poeira, corrosao ou 
acidente, e impede que as 
correntes de ar 
provoquem oscila^oes, 
prejudicanclo a pesagem.A 
parte anterior ou lateral 
desse envoltorio pode ser 
aberta, permitindo acesso 
aos pratos e pesos para as 
operayoes de pesagem. 

0 modelp de prato 
u n i c o, que v e m 
s u b s t i t u. i n d o 
progressivamente a 
balanya de dois pratos, 
possui no travessao um 
dispositive de contrapeso, 
movel ou fixo, em lugar de 
um dos pratos. Quando o 
contrapeso e fixo, a outra 
extremidade do travessao 
tambem apresenta, alem 
do prato, um eonjunto de 
peso removiveis. O peso 
dessa extremidade 
equivale ao do contrapeso, 

e quando o material a ser 
avaliado e colocado no 
prato, o equilfbrio se 
desfaz, tornando-se 
necessaries retirar um ou 
mais pesos do travessao. 
0 total dos pesos 
removidos e igual ao do 
peso do material. 

O eonjunto de 
mecanismo da balanpa fica 
dentro de um envoltorio, e 
as operapdes de remppao 
ou adipao de peso sao 
feitas mecanicamente, por 
meio de botdes giratdrios. 
O indicador do travessao e 
geralmente mpntado na 
extremidade proxima ao 
contrapeso, e seu 
movimento e projetado 
para uma escala situada 
na pared e frontal do 
envoltorio. 

Para se obter maior 
rapidez nas pesagens o 
indicador e modificado, 
tealizando um movimento 
de deflexao, seguindo a 
escala, afastando-se ou 
aproximando-se do ponto 
de equilfbrio central, e 
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entre os polos de um ima 
em forma de U. 0 campo 
magnetico cria na chapa 
de cobre uma corrente 
que, por sua vez, produz 
um campo magnetico 
contrario ao iina, 
resistindo ao movimento. 

As microbalanyas sao 
instrumentos de precisao 
que podem medir 
diferencas de peso de ate 
um micrograma (um 
milionesimo de grama). O 
modelo mais simples e a 
balan^a de tor^ao de 
quartzo, cuja travessao, 
feito com um fio muito fino 
desse material, tern 10 cm 
de comprimento e pesa 
apenas SO mg. 

O fio de tor^ao de 
quartzo passa 
horizontalmentc pelo o 
centro do travessao, como 
um pivo transversal, e 
apoia-se em dois fios 

verticals (tambem de 
quartzo) de apenas 0,004 
mm de espessura. A 
extremidade dianteira do 
fio cje toryao e fixada a um 
eixo, enquanto que e presa 
a armayao da balanya. 

O material a se pesado 
e contrabalanyado com 
peso de 1 micrograma, e 
o eixo e girado ate que a 
toryao produzida coloque 
o travessao na sua posiyao 
horizontal exata. 
Mostradores conectados 
ao eixo fornecc uma 
leitura direta da pequena 
diferynya de peso entre o 
material e o contrapeso. A 
microbalanya fica 
instalada em um grande 
envoltorio de metal, que a 
proteje das vibrayoes e 
das yariayoes de 
temperatura, que 
poderiam afetar sua 
precisao. 

As microbalanyas 
eletricas empregam um 
dispositive de bobina 
movel, semelhante ao do 
amperfmetro. No modelo 
mais comum, a bobina e 
fixada em uma das 
extremidades do 
travessao, da mesraa 
maneira que a agulha do 
emperfmetro, enquanto na 
outra extremidade se 
localiza um pequeno 
prato. Quando o material 
c colocado no prato, o 
travessao se inclinar. 
Passando-se uma corrente 
atraves da bobina, o 
travessao retorna a sua 
posiyao horizontal. A 
intensidade da corrente 
necessaria para elevar o 
travessao depende do peso 
a ser levantado, e e 
medida por um 
amperfmetro comum, 
calibrado em unidades de 

peso, que sao indicadas 
imediatamente na escala 
de um visor. 

uma versao mais 
moderna utiliza dois 
pratos e o travessao 
possui uma bobina fixada 
no centro. 0 material a ser 
pesado e 
aproximadamente 
contrabalanyado com 
minusculos pesos, e o 
equilfbrio exato e obtido 
passando-se a corrente 
atraves da bobina. Uma 
celula fotoeletrica detecta 
a posiyao do travessao e a 
corrente ^ 
automaticamente ajustada 
para traze-lo de volta a 
horizontal. Para melhorar 
a sensibilidade, algumas 
microbalanyas sao 
equipadas com um 
dispositive para criayao de 
vacuo na camara que 
contem o mecanismo. 

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

sua participacdo -—   ~    

-jo itkiem. um imperatriz 24 Horas 

jrograma mteratwc  —- 



Imperatriz, 20 de abril de 1996 Nacional 

Descaso a criaruja sera punido 

Estados e municipios que nao cumprirem o Estatuto da Crianca terao punicao 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

CP! dos Bancos 
A Comissao Parlamcntar 

dc Inquerito (CPI) dos 
Bancos, quo parecia morta 
c enterrada, dcu um 
surprccndcnte suspiro, dia 
16 passado. 0 senador 
Antonio Carlos Valadares 
(PSB-SE) divulgou um 
oficio do presidenle do 
Supremo Tribunal Federal. 
Sepiilveda P.erlence, datado 
de 10 tie abril, em que pede 
informaqdes e documentos 
ao presidenle do Senado, 
Jose Sarney (PMDB-AP), 
l)ara instruir o julgamento 
do mandado de scguranga 
contra o arquivamento da 
CPI, impetrado por 
Valadares e outros 16 
senadores. 

Fmbora Sarney tenba 
prazo de 10 dias para 
prestar as informayoes 
pedidas e encaminhar os 
documentos ao Supremo, o 
presidenle do Senado 
pretende cumprir Com essa 
obrigaqao ate hoje, de 
acordo com informaqdes de 
Valadares. O oficio de 
informaqdes foi mandado a 
Sarney porque, no mandado 
de seguranqa apresenta.do 
ao STF, ele e co- 
responsavel, na medida que 
permitiu que o 
requerimchto que arquivou 
a CPI fosse votado pelo 
plenario. 

Cancer 
Cientistas ingleses 

anunciaram Ler 
desenvolvido um novo 
metodo para tralar cancer 
que podera oferece'r 
esperanqa, especialmente 
para pacientes cuja doenqa 
se manifestou no pulmao. A 
nova abordagem consiste 
em bloquear a aqao de 
moleculas conhecidas como 
neuroi)eptuleos, um tipo de 
hormdnio que tambem ajuda 
a transportar mensagens 
entre as celulas nervosas. 
"Estamos muito 
entusiasmados", disse o 
diretor do Fundo Imperial de 
Pesquisa do Cancer, de 
Londres, John Smyth. 
Segundo os medicos, os 

neuropeptideos se unem as 
celulas em pontos especiais 
conhecidos como 
receptores e Ihes enviam 
sinais que as levam a 
come par a se mulliplicar 
d e s c o n t r o 1 a d a m e n t e, 
caracterizando o cancer. "O 
que fizemos foi descobrir 
maneiras de bloquear esses 
fatores de crescimento 
usando antagonistas, ou 
seja, estruturas 
semelhantes que se unem 
aos receptores", disse o 
medico Enrique 
Rozengurt, que liderou a 
pesquisa. 

Reeleigao 
0 deputado federal 

Pedro Canedo, afirmaestar. 
engajado no grupo politico 
que luta pela aprovaqao da 
reeleiyao em todos os 
niveis este ano, a tempo de 
atender aos atuais 
prefeitos. "Sou coerente. 
Na epoca da Constituinte, 
eu apresenlei emenda em 
favor da reeleiqao. Nao fui 
bem sucedido. Agora a 
situaqao e diferente", 
argli menta. Canedo e 
candidato a prefeito de 
Anapolis-GO e diz que vai 
procurar fazer coligaqao 
com o PMDB e com o 
prefeito Wolney Martins, 
do PPB. 

Sem comemoragao 
Ontem foi 19 de abril, Dia 

do Indio. Com a ediqao do 
decreto 1775, que alterou os 
criterios de demarcaqao das 
terras indigenas, nao ha o 
que comemorar. Nas aldeias 
de todo Pais nao havera 
pajelanqa, com certeza. E 
pensar que, ha 496 anos, 
todo dia era dia de indio... 

Chacinas de Caruaru 
As vitimas da chacina de 

Caruaru, em Pernambuco, 
ja sao 42. E o dobro do 
numero de morles do 
massacre de Vigario Geral, 
no Rio de Janeiro, quando 
policiais promoveram uma 
matanqa de inocentes. As 
duas chacinas tern algo em 
comum: a impunidade. 

J1 K GASTROCUNICA 

jf S Dr. Nailton J. F. Lyra ' 
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por Nilton Horita 
Da Agencia Estado 

O ministro da Justiqa, 
Nelson Jobim, quer implantar 
um cadastro social de 
inadimpfentes para os estados 
e os municipios que nao 

cumprirem o Estatuto da 
Crianqae do Adolescente. Pelo 
estatuto, criado em 1990, e 
dever do Poder Publico 
assegurar os direitos da 
crianqa a vida, saiide, 
educaqao e seguranya, atraves 
de politicas sociais piiblicas. 
Assim como a criaqao de 
conselhos estaduais de 
proteqao da crianya e do 
adolescente. 

Segundo Jobim, os 
inadimplentes sociais 
receberao a mesma puniyao 
dos devedores do Cadin 
(Cadastro de Inadimplentes do 
Banco Central). Os,estados e 
municipios inscritos no Cadin 
nao podem receber 
emprestimos ou assinar 
convenios com o Governo 
Federal. 

Para mapear a situayao da 
crianya no Pais e- colocar em 
pratica o estatuto, o Ministerio 
pediu aos estados que 
cnviassem seus pianos de 

combate a explorayao infantil. 
Os projetos • , serao 
desenvolvidos em conjunto 
com instituiyoes do Governo 
Federal, a Unicef e os 
governos estaduais. "Vamos 
fazer um diagnostico do que 
esta sendo feito no Pais e 
buscar ayoes integradas de 
combate ao problema", disse 
a secretaria de Direitos da 
Cidadania do Ministerio da 
Justiya, Alayde Santana. 

Apropostafoi apresenta no 
ultimo dia 16 por Jobim na 
abertura do Seminario Contra 
a Explorayao Sexual de 
Crianyas e Adolescentes nas 
Americas. 0 encontro contou 
ainda com a presenya da 
presidenle do Programa 
Comunidade Solidaria, dona 
Ruth Cardoso, e de 
representantes de 
organizayoes nao 
governamentais nacionais e 
internacionais. 

Apesar de nao ter ouvido o 

discurso de Jobim, dona Ruth 
aprovou a proposta do 
ministro. "Acho boa a ideia. 
Temos. que encaminhar 

" instrumentos para que todos 
os niveis do governo se 
envolvam nessa questao 
social", disse. A primeira-dama 
chegou ao seminario com 
mais de uma hora de atraso e 
se justificou dizendo ter ficado 
retida no aeroporto de Sao 
Paulo. 

Dona Ruth defendeu 
ainda a implantayao de 
parcerias entre o governo e 
entidades da sociedade civil 
para combater o problema da 
explorayao infantil. Dia. 16, 
durante o encontro, o ministro 
Jobim, o governador do 
Distritb Federal, Cristbvam 
Buarque e o representante da 
Unicef, Agop Kayayan, 
assinaram um convenio para a 
implantayao de um projeto 
piloto de combate a explorayao 
dos menores, em Brasilia. 

Hemodialise nao oferece risco em Goiania 

Apesar das irregularidades encontradas nos serviyos de hemodialise de 

Goiania, a Vigilancia Sanitaria assegura que os pacientes nao correm perigo 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agencia Estado 

O superintendente 
estadual de Vigilancia 
Sanitaria, Decio Marinho 
assegurou que as 
irregularidades encontradas 
nos dez serviyos de 
hemodialise de Goiania, 
divulgadas dia 15, nao 
oferecem risco de vida para 
os pacientes. Os problemas, 
como a falta de eslayao de 
tratamento de agua em duas 
unidades, foram constatados 
durante fiscalizayao que o 
drgao esta realizando na 
capital e interior desde o dia 
21 de maryo, em pareeria 
com o Ministerio da Saiide. 
Marinho informou que as 
inspeyoes ja foram 

encerradas em Catalan e que 
o relalbrio conclusive do 
trabalho sera divulgado ate 
hoje. Ele adiantou que varias 
falhas ja foram corrigidas e 
que os serviyos tern 
demostrado grande 
interesse em se adequar as 
normas. 

Alem das dez unidades da 
capital, estao sendo 
inspecionadas mais quatro 
em Anapolis, uma em 
Itumbiara, uma em Catalaq, 
uma em Aparecida de 
Goiania e outra em Rio 
Verde. De acordo com o 
superintendente, a 
fiscalizayao dos serviyos de 
hemodialise faz parte da 
rotina da Vigilancia Sanitaria 
desde 1994. Ele afirma que 
as inspeyoes se tornaram 

mats ngorosas porque em 
fevereiro deste ano o 
Ministerio da Saiide 
capacitou tecnicos de todos 
os estados do Pais. "Estamos 
vivendo uma situayao nova, 
tan to a Vigilancia Sanitaria 
quanto os prestadores de 
serviyo. Exigencias que nao 
eram observadas ate pouco 
tempo passaram a fazer 
parte da fiscalizayao. 
Naturalmente e necessario 
prazo para adequayoes". 

Marinho explicou que o 
numero ■ limitado de 
prestadores de serviyo em 
atividade e a grande 
demanda de pacientes, mais 
de 500 no Estado do Goias, 
impoem um analise 
diferenciada dav situayao. 
"Estamos trabalhando com 

serviyos essenciais. Nao 
podemos simplesmente 
desativa-lo sem garantir 
assistencia aos doentes". Ele 
chamou atenyao para o fato 
de que algumas unidades, 
como o Hospital das 
Clinicas, estao funcionando 
ha mais de 20 anos sem 
registrar problemas,"uma 
seguranya para os 
pacientes", e afianyou que a 
qualidade dos serviyos de 
hemodialise de Goias 
equipara aos melh 
centros do Pais. Na c 
onde todos os ser 
apresentam irregulari 
inclusive o Hospital o... a 
Helena, so sera possivel 
definir qual unidade pr' ^ta 
melhor assistencia c s 
conclusao do relatorio. 

Reajuste do funcionalismo e negado 

Foi montado uma operayao para esvaziar a greve e o 

Ministerio da Administracao nao reconhece o achatamento salarial 

por Vanildo Mendes 
Da Agencia Estado 

A ministra interina da 
Administrayao, Claudia Costin, 
descarlou a poSsibilidadc de o 
governo conceder qualquer 
reajuste salarial aos servidores 
piiblicos, que entraram em 
greve dia 16 por tempo 
indeterminado. Os 
funcionarios pedem reajuste 

limcdialo de 46,19% para repor 
{pgrdas do Piano Real e 
protestam contra as reformas 
constitucionais, sobretudo a 
administativa e a da 
Previdencia. Alem de ter 
fechado as portas a 
negociayao, o Governo Federal 
montou uma operayao de 

guerra para esvaziar a greve. 
0 Ministerio da 

Administrayao enviou circular 
a todos os ministerios pedindo 
providencias para assegurar o 
funcionamento dos serviyos 
piiblicos, com copia do decreto 
presidencial numero 1.480, que 
determina o corte do ponto dos 
faltosos, exonerayao de chefeS 
de setor que aderirem ao 
movimento e outras retaliayoes 
funciohais. Alem disso, o 
governo convocou um 
cotingente extraordinario de 
policiais, que ocuparam 
durante a Esplanada dos 
Ministerios. Ate a policia do 
Exercito foi coloc'ada de 
prontidao no Palacio do 
Planalto, no dia 16 pela manha. 

"O Pais vive uma situayao 
pre-explosiva do ponto de vista 
fiscal e qualquer reajuste, 
agora, significa a destruiyao do 
Piano Real", disse a ministra 
interina. Segundo Claudia 
Costin, a Uniao gasta 
atualmente R$ 40 bilboes 
anuais com a folha salarial do 
funcionalismo, o equivalente a 
54% da receita liquida. 0 limite 
de comprometimento da 
receita com salarios e de 60%. 
Ela ressalvou, porem, que 
qualquer reajuste "explodira" 
o equilfbrio fiscal porque sera 
extensive a 1,1 milhao de 
servidores ativos a inativos. 

A ministra negou tambem 
que haja achatamento salarial 
porque, comaestabilizacao da 

moeda, os trabalhadores 
deixaram de ter a renda 
corroida pela inflayao. "E 
injusto que a dona Maria da 
fabrica pague mais impostos 
para sustentar o serviyo 
publico", justificou Claudia 
Costin. Ela disse que o 
governo mantera suapolitica 
de nao fazer negociayao 
coletiva com os servidores 
piiblicos, nem acatar sua data- 
base em janeiro. Admitiu 
tambem que, quando a 
situayao fiscal do governo 
melhorar, as negociayoes 
serao retomadas, mas 
setorialmente, para corrigir 
distoryoes salariais 
especificas, sem reajir e 
linear. 

Grafica Jardim 

O MELHOR SERVIYO EM OFF SET DA REOIAO, TRA3AIHAMOS CO/* COMRUTAQAO GRAFICA OUE RES' 

OS MELHORES IMRRESSOS. ^ua Luis Dominc s, nQ 1206 fone 721-1 
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J andm lidera Dente de Leite 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

O primeiro classico da 
Segunda Copa Cafe Viand 
movimenta o esporte no final 
de semana. Jandui c America 
fazem um jogo importante 
pela chave "A". O America, 
em dois jogos, fez 06 pontos, 
o mesmo acontecendo com o 
Jandui, que lidera por somar 
o maior numero de pontos 
ganhos. 0 t^cnico Enio esta 
otimista com sua equipe, que 
tern o mellhor ataque. O 
principal destaque da equipe 
e o meia Luciano, que faz 
todas as jogadas de meio- 
campo ligando com o ataque 
para as fortes investidas do 
ponta Sacola, artilheiro do 
time. Jandui e America fazem 
o Jogo preliminar do 
domingo. Na principal jogam, 
Guarany x Independente, 
pelo Copao Maranhao do Sul. 
A Escolinha do Jandui tern 
recebido^bastante apoio do 
torcedor imperatrizense, na 
maioria pais e irmaos dos 
futuros craques da cidade, do 
Maranhao e porque nao dizer 
do Brasil e do Mundo. Na 

.'proxima semana o Jandui 
■deve receber o reforgo do 
meia Mazinho. que vein do 

Para para integrar a equipe. 
Mazinho tern 13 anos e 
estava sendo pretendido pela 

Tuna Luso Brasileira, o 
celeiro des craques de 
Belem, 

Esporte Nacional 
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O time do Jandui se prepara para fazer o primeiro classico do Campeonato Dente de Leite 

O Atlelico tera mudaneas 
em lodos os setores do time ' 
para o jogo de domingo 
contra o Anapolis, as 16h00, 
no Estadio Jonas Duarte, em 
Anapolis. Na di'fesa o tecnico 
Walter Nascimento ainda 
tern dtivida em relaeao ao 
goleiro, mas e quase ecrto 
que Wellington tera uma 
oporlunidade enlrando m 
lugardejoseniltlo. Na lateral 
direita (-xiste a iiossibilidade' 
da escatayao de Jairo era 
substituicao a Fabiano, que 
vinlia jogando. 

No meio-de-campo o 
treinitflor ]a confirmou a volta 
de Babau. que cumpriu a 
suspensao automdtica na 
partidade domingo diante do 
Crac, de Catalao. O volante 
Adenir, que fez a estreia no 
jogo anterior. deve 

permanecer na equipe. No 
ataque esta confirmada a 
volla do artilheiro Be, ja 
totalmenh- recuperado da 
cirurgia de apt-ndicite que fez 
no decor re r do primeiro 
turno. 

A diivida esta enlre Michel 
e Ze Carlos, os dois que 
estrearain domingo na; 
derrota de 2 a I para o Crac 
Ja esta decidido que Oscar 
pcrde a vaga no ataque titular. 

Por eslar sentindo (lores 
no adutor da coxa esqnerda, 
o zagueiro Jorge Batata nao 
partidjHHJ das atividadt^s do 
ultimo dia 16 no Estadio 
Antonio Accioly. Rlc, 
entretanto. nao sera 
problema para o jogo em 
Anapolis. Pauiinho, 
conlumlido no joelho, 
permanece fora da equipe. 

Copao Maranhao do Sul 

por Francisco do Vale 

Comeea domingo o Copao 
Maranhao do Sul. A grande 
novidade no momento e a 
equipe do Asa Branca, da 
cidade paraense de 
Ulianopolis. O Asa Branca ^ 
tetra campeao municipal, onde 
na temporada passada foi 
campeao invicto. 0 seu 
presidente Edvair e um dos 
grandes desportistas da 
regiao, pois investe em 
jogadores profisionais para 
competi^oes amadoras. No 
campeonato passado a equipe 
tinha 09 jogadores de Belem. 
Os empresarios da pequena 
cidade colaboram com o time, 
I gando jogadores e 
fornecendo veiculos para que 
possam jogar em cidades 
vizinhas, como e o caso do 
Copao Maranhao do Sul. Pelo 

que eu conhe^o do futebol 
paraense, o Asa Branca e um 
serio candidate ao titulo da 
tempora. O time vein reforyado 
com p lateral esquerdo 
Luizinho, ex- Olimpico Esporte 
Clube, de Paragominas, atual 
campeao da cidade. Luizinho e 
dos grandes laterals da regiao 
e com certeza foi uma grande 
aquisiyao. Outro time que 
tambem esta se preparando 
baslante para a competiyao e o 
Guarany, que contratou 
recentemente o meia-esquerda 
Valdo, um dos grandes valores 
da terra. 0 Guarany, que fez 
uma pessima campanha no 
Campeonato Am ad or da 
primeira divisao, esta tentando 
a feabilitayao junto ao torcedor. 
Batata ja comandou varies 
treinos durantc a semana, 
visando a partida de abertura 
da competiyao, que sera no 

domingo diante do 
Independente do Itinga. Os 

' ingressos estarao a venda ao 
preyo linico de R$ 2,00 (dois 
reais). A Liga Regional de 
Futebol Sul do Maranhao 
cspera contar com um bom 
numero de torcedores no 
Estadio Municipal Erei 
Epifanio D'Abadia. A tabela da 
competiyao, juntamente com o 
regulamenlo, nao foi enviado 
ao Sistema Tucanu's de 
Comunicayao. A informayao 
que jogou a emissora e dt^ que 
as equipes irao fazer a 
solenidade de abertura por 
volta das 15:00 boras. Nao 
femes informados tambem se 
na abertura os torcedores 
iriam pagar ingresso. Ate o 
fechamento desta materia nao 
foi feito nenbum trabalho com 
relayao a limpeza dos 
vestiaries. 

Ouro Verde pode voltar a primeirona 

por Francisco do Vale 

A maioria dos bairf ds :le 
Imjieratriz tern um time de alto 
ravel tecnico, comcapacidade de 
disputar uma (XMnpetiyao a ravel 
i ■ i nicipal. A Ass(K:iayao Atletica 
Cvuro Verde, do tecnico Mariano 
Neto, e umi delas. Jogadores 
com pegadas, tecni e muita 
garra tem de sobra na equipe. O 
treinador Mariano Neto vem 
fazendo varies amistosos. Todos 
os fmais de semana o time entra 
cm campo para nao perder o 
ribno. Depois daparticipayao na 
2r Copa Antarctica de Futebol 
Juniores, onde ficou em 7° lugar, 
o time so pensa na possibilidade 
de retornar a primeira divisao de 
Imperatriz. Na segunda divisao 
do ano passado a Associayao 
/detica Ouro Verde fez uma 

campanha invejavel. Dos 30 
pontos disputados o time fez 25, 
cm 10 jogos e marcou 18 gols e 
sofreu 09, saindo com um saldo 
positive de 09 gols. Ao longo da 
competiyao, a dupla de 
atacantes, Edson e Lambu, 
marcaram juntos 13 gols, sendo 
que o primeiro marcou 08. O 
presidente Ademir Souza ja 
manteve mtato com a diretoria 
da Liga no sentido de garantir a 
vaga do time na primeira divisao 
do amador de Imperatriz. Na 
ultima reuniao realizada na sede 
da Liga Imperatrizense de 
Desporto, no Estadio Municipal 
Frei Epifanio D'Abad a foi 
cogitado essa possibiliaue. v/s 
diretores da UI) estao querendo 
fazer a competiyao com apenas 
09 equities, o que e um numero 
pouquissimo para uma cidade de 

500 mil habitants. Na proxima 
segunda-feira a diretoria da LID 
ira se reunir novamente, no 
sentido de definir o regulamenlo 
para disputa da competiyao que 
esta prevista para comeyar na 
primeira quinzena de maio. Para 
o treinador Mariano Neto, o 
Ouro Verde tern time para 
enfrenlar de igual para igual 
qualquer equipe da primeira 
divisao. Os jogadores estao 
otimistas com relayao ao retorno 
do clube a primeira divisao. A 
torcida do bairro tambem 
aguarda a posiyao da LID. 
Esperamos que o presidente da 
MD.Toinho Bareta, analise com 
carinho a campanha feita na 
segunda divisao jielo Ouro Verde. 
"Esperamos com ansiedade esta 
decisao", disse o torcedor do 
Ouro Verde, Jose Carlos. 

QUANDO VOCE 
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Nao e voce que queria um caminhao 

born pra chuchu e a pre^o de banana? 
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Automoveis e Peyas Capri Ltda. 

REVENDED0R AUT0RIZAD0 

i.etc objetivo e corqjoso. Rssim e CS^rlando Meneaes, que 

come -Je segunda a sexto^sira, o progroma Odade 

A lert? dos 13h00 os 1 Sh30, pelo TV Cidade. 

rdade nua e crua, doa a quern doer. 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

A empresaria Teka Veloso recepcionou em clima de alHssimo astral, suas amigas, 

para juntas comemorarem na ultima quinta-feira, a passagem do seu aniversaric 

A noite, que estava agradabilissima, contou a anima^ao de um grupo de 

seresteiros, onde o ponto alto da festa, foi o cardapio bem regional. 

Teka, que esta sempre marcando presence nos eventos sociais da city, e - 

considerada por todos uma verdadeira "amigona'', e uma de suas maiores 

caracteristicas e estar sempre de bem com a vida. Onde ela esta nao existe 

tristeza. Parabens! 
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1,1,1 Posl d( T( k.i t do so cm pose especial com a familia Socorro Davi, Rubens Rocha e Zenira Fiquene, prestigiam a aniversariante 
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Xina, T( ka, Falima, Rosa, Helena (de pc), Cintia, Ricardo e Maria Jose (I'rigu Pesca) £m pose especial, Tina, Cesar, Teka e Loide, em clima de descontrapao 
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■ '■ •is « Pliisr 1 
Um quarteto bem alegre: Socorro, Marivalda Veras, Teka e Rosenda 

m 

O ponto mais alto e equilibrado da vida e atingido a cada ano com a passagem de mais 
um aniversan'o, na certeza de completamos uma estafao piimorosa da Historia escrita 
pelos dedqs de Deus. Nos que formamos a ADEMAR MARIANO CONSULTORIA 
IMOBDJARIA, desejamos a voce que, alem de ser patrao, e amigo, um aniversario 
cheio de saude e paz e que seja assim por todos os anos de sua VIDA. 

CIDADE CIDADA 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum da Socledade Civil. 

TV CAPITAL; diariamente, das 13 as 13:15 hs, e Mesa Redor da, todo sdbado, as 10:00 horas 

m 
SSSSSSSSW: 



4B 
Ma JORnal 

•apital Cidade 

A intervene ao e o dommio 

Imperatriz, 20 de abril de 1996 

por Cel. Emir Linhares 
Comandante do 3° BPM 

Ordem do dia 
A interven^-ao e o dominio 

de um povo sobre .outro 6 
determinante, pois ocorre em. 
"detrimento do ; auto 
desenvolvimento destes e 
atinge diretamente a soberania 
desta nagao gerando 
descontentamento e 
inconformismo, decorrentes 
da explora^ao que pode 
apresentar-se sob o aspecto 
social, politico, administrativo 
e economico. 

A consolidagao do Estado 
pressupoem a co-existencia de 
tres elementos basicos: 
territorio, povo e soberania, 
imprescindiveis a 
sobrevivencia deste. O 
controle, no minimo, insurpa- 
se do ultimo, causando o 
desiquilibrio da Estidade 
Estatai. 

Numa abordagem teorica, 
versando sobre o contexto 
histouco da formayao do 
Estado Brasileiro, evidencia-se 
o controle externo na terra do 
Monte Pascoal e, entre estes, 
esteve por mais de trezentos 
anos o controle exercido pelos 
Portugueses. Com o decurso 
dos tempos sem "data venia" 
dos brasileiros, a terra de 

Santa Cruz tornou-se palco de 
revoltas e levantes na busca 
incessante da soberania 
nacional, da Cidadania e da 
constru^ao de uma sociedade 
justa, livre e solidaria. Em 

' meios a estes acontecimentos 
ressalta-se o fato do qual ficou 
conhecido como Inconfidencia 
Mineira (1789), onde o 
protagonista foi reconhecido 
como o Protomarte da 
Independencia do Brasil. Este 
cidadao de nome Joaquim Jose 
da Silva Xavier, ficou 
conhecido pelo codnome de 
Tiradentes, e, dentre os que 
participavam deste 
movimento, era o de mais 
baixa posi^ao social e, mesmo 
sendo o menor entre os 
grandes, foi o que teve a 
participafao do cunho mais 
elevado nesse acontecimento 
primordial para a 
Independencia brasileira. 
Num reconhecimento ao 
espirito de luta e patriotismO 
deste jovem guerreiro, em 
1975 o entao Covernador do 
Maranhao, Pedro Neiva de 
Santana, usando das 
atribui^oes que Ihe conferia o 
cargo: considerando que a 
data de 21 de abril consagrada 
ao protomarte da 
independencia e festejada 
como o dia das Policias Civil c 

Militar de acordo com o 
Decreto-Lei n0 9208, datado de 
29 de abril de 1946; 
considerando se-lo Patrono 
das Policias Civil e Militar 
conhecendo o dever 
indeclinavel, daqueles que se 
dedicam a Seguranga Publica, 
de manter viva a li^ao de 
civismo e Patriotismo de 
Tiradentes instituiu, atraves 
do Decreto nQ 5507, datado de 
10 de Janeiro de 1975 "A 
Semana da Policia", isto aos 
152° anos da Independencia e 
85° dd Republica, no objetivo 
marcante de cultuar a 
memoria do Patrono das 
Policias. 

Na historia de luta e. 
conquista do povo brasileiro os 
militares tern tido parlicipayao 
significativa no cenario 
politico, social e economico 
cujo os efeitos se fazem 
observar na Inconfidencia 
Mineira (1789) — movimento 
que almeja a Independencia 
Brasileira — assim como na 
proclama^ao da Republica 
(1889). Com Tiradentes a 
Policia Militar passou a 
integrar a historia do Brasil, 
visto que estes era Alferes, 
posto hoje equivalente ao de 
Oficial subalterno (2° Ten.). 

. A Policia Militar sob as 
influencias das 

transformayoes historicas e 
sociais da que'tern sido palco 
a Sociedade brasileira tern 
sofrido modificagdes na sua 
estrutura e missao, 
objetivando lograr exito no 
cumprimento do sen dever. A 
Constitui^ao em seu Titulo V, 
Capitulo III da Seguran^a 
Publica, Art. 144, dispoem: "A 
Seguran^a Publica, dever do 
Estado, direito e 
responsabilidadc de todos, e 
exercida para a preserva^ao 
da Ordem Publica e da 
incolumidade das pessoas e 
patrimonio, atraves dos 
seguintes orgaos: V - Policias 
Militares e Corpo de 
Bombeiros Militares, § 5° As 
Policias Militares cabem a 
Policia Ostensiva e a 
preserva^ao da Ordem 
Publica ," A exemplo da 
Garta Magna do Pais a 
Constitui^ao do Estado do 
Maranhao, no titulo IV da 
Defesa do Estado Capitulo 
Unico, no art. 112 — "A 
Seguranya Publica dever do 
Estado, direito e 
responsabilidadc de todos, e 
exercida com vistas a 
preserva^ao da Ordem 
Publica e incolumidade das 
pessoas e do Patrimonio pelos 
seguintes Orgaos; 1 — Policia 
Militar... e no art. 114 define a 

estruturagao e organ iza^ao da 
Policia Militar. 

Art. 114 — "A Policia 
Militar, organizada com base 
na hierarquia e disciplina, 
forya auxiliar e reserva do 
Exercito, sera regida por lei 
especial, competindo-lhe o 
Policiamento Ostensivo, a 
Seguranya do Transito Urbano 
e Rodoviario, de Florestas e 
Mananciais e as relacionadas 
com .a prescrvayao e 
restaurayao da Ordem 
Publica. 

O 3° Balalhao de Policia 
Militar, sediado em Imperatriz 
e area de atuayao em toda 
Regiao Tocantina, inobstante 
aos obstaculos sobrepostos ao 
cumprimento da missao 
constitucional devido a 
carenciade meios naexecuyao 
de suas missoes diarias,. vem 
se empenhando com 
proficicncia no 
desenvolvimento de sua 
atividade-iim buscando lograr 
bons resultados no perfeito 
atendimento da Sociedade em 
geral, para isso dispoem de um 
efetivo total de 552 homens, 
desdobrado em 04 (quatro) 
Companhias de Policiamento 
Ostensivo e Geral; uma 
Coihpanhia de Policiamento 
de Transito, lima Companhia 
de Radio Patrulba e um 

Pelotao de Comando e 
serviyo. Nas tentativas de 
eliminar o grande indice de 
roubos furto de veiculos nesta 
regiao foram instalados 08 
(oito) postos de barreiras fixas 
(PBP^'s). E, buscando um 
melhor relacionamento do 
pessoal no seu local de 
serviyo, bem-como maior 
entrosamento do mesmo com 
a comunidade local, foram 
instalados Postos de 
Policiamentos Comunitarios 
nos bairros, Vila Cafeteira, 
Vila Davi e Santa Rita, dando 
cumprimento a uma Politica de 
Comando voltado para uma 
nova realidade. Alem dos 
serviyos cxecutados pelas 
subunidades infracitadas o 3Q 

BPM dispoe do serviyo de 
Comunicayao atraves do qual 
se coloca a disposiyao do 
Publico pelo telefone de 
emergencia (190) "Radio 
Patrulha" e o 721-0695, onde 
transmite e recebe informayoes. 

Em demonstrayao de 
civismo e respeito ao vulto 
histdrico Patrono das Policias 
Militar Civil e Militar, o 3° BPM, 
nesta manha revela os 
sentimentos para garbosa e 
entusiasmaticamente 
reverenciar a figura do 
Protomarte da Independencia 
do Brasil. 

Alfredo 

O ex-prefeito de Sitio 
Novo do Maranhao, Joao 
Alfredo, declarou que o 
prefeito afastado do 
municipio, Cldriston 
Bandeira, conseguiu 
destruir a credibilidade da 
prefeitura. 

Ainda de acordo com 
Joao Alfredo, a quase 
totalidade dos 14.300 
habitantes do municipio, 
responsabiliza diretamente o 
prefeito-afastado, Cleriston 
Bandeira, pelo caos que 
atravessa o municipio. 

Joao Alfredo confirma a 
situayao atual de Sitio Novo 
do Maranhao. Estradas 
vicinais cortadas. 
Ambulancias paradas. 
Pagamento do funcionalismo 
atrasado ha 12 meses. Falta 
de cr6dito da prefeitura. 
Estes sao alguns dos 
problemas que o orefeito em 
exercicio, Juarez ro.hlo da 
Fonseca, (vice que assumiu 
com o afastamento de 
CRriston Bandeira) cita. 

Ainda de acordo com Joao 
Alfredo, as 120 escolas do 
municipio, sequer iniciaram 
o ano letivo, prejudGando os 
alunos da rede de ensino 
municipal. "Mas nao e so 
isso, os tres postos de saude 
estao fechados e causando 
s^rios ^ prejuizos a 
populayao", disse. 

Segundo o vereador Jose 
Medrado, "O Cleriston 
passou tres anos gastando o 
dinheiro da prefeitura para se 
defender na Justiya das 
constantes acusayoes feitas 
contra ele". 
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A umen ambulancia da cidade encontra-se no patio da prefeitura, em estado de abandono 
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A erosao to ma conta do centro da cidade O cofre da Prefeitura Municipal fica abandonado no patio, toman do sol e chuva 
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BNB apoia pequenos produtores rurai 

Instituigao firma convenio com o Programa das Nacoes Unidas para o Desenvolvimento 

€ 
\ 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAM AC EN A 

Superando 
Tem conseguido 

superar todas as 
expectativas, o programa 
Cidade Cidada veiculada 
diariamente pela TV 
Capital sob o comando do 
senhor cidadania. 

O doutor Ulisses 
Braga, que foi o principal 
articulador do 
movimento denominado 
Revolu^ao de Janeiro, 
que tinha como 
finalidade principal 
expurgar de uma vez os 
abutres que tomavam 
conta do poder 
praticando todos os 
desmandos jla 
conhecidos. 

Gramas a esse 
movimento e a coragem 
da populagao, Imperatriz 
hoje vive um novo tempo, 
p a v i m e n t a n d o 
consciencias e buscando 
solugdes para um 
Maranhao que vai 
crescer. 

Impunidade 
Como se nao bastasse o 

policiamento precario e a 
falta d^ energia eletrica na 
avenida Pedro Neiva de 
Santana, nas proximidades 
da AABB, tem sido um dos 
principals fatores que 
muito tem contribuido 
para o crescimento dos 
roubos a mao- armada no 
local. 

Populares acusam o 
governo do Estado pela 
pdssima situa^ao de 
abandono que vive aquela 
rodovia, ou seja, para o 
crescimento do roubo de 
bicicletas. 

Aliada a um pouco de 
impunidade, os amigos do 
alheio continuam, deitam e 
rolam, agindo livremente 
sem que nenhuma 
providencia seja tomada. 

Leite 
No final da tarde de 

ontem, fontes citadinas 
nos informaram via 
telefone que no bairro 
Sao Jose estava 
acontecendo o maior 
criproco, por conta do 
leite gratis da 
governadora Roseana 
Sarney. 

Segundo informagoes 
de nossa fonte, o 
distribuidor do h'quido 
precioso estaria 
cobrando nada mais 
nada menos que a 
bagatela de uma taxa 
estimada no valor de 
cinquenta centavos para 
cada lilro de leite. 

0 povao reagiu 
imediatamente, 
protestando contra as 
novas medidas tomadas. 
Acreditem, este sim e 
sem diivida nenhuma o 
governo de um novo 
tempo. 

Eleigoes 
Em meio a tamtas 

i n f o r m a 9 o e s , 
contraditorias ou nao, 
mais uma vez csta sendo 
testada a popularidade 
do ex-interventor Ildon 
Marques. " 

Analistas poh'ticos 
observam que a disputa 
de 3 de outubro devera 
ficar ainda mais acirrada 
entre o deputado tucano 
Sebastiao Madeira e o 
ex-interventor Ildon 
Marques de Sousa. 

Madeira no entanto, 
alem de apresentar um 
piano de governo ideal 
para os imperatrizenses, 
tamb^m reconhece a 
popularidade de Ildon 
Marques, que nos ultimos 
meses apresentou uma 
nova dinamica na maneira 
de administrar. 

Jornal Capital 

O Seu Lider Didrio 

por Raimundo Primeiro 
Da Redagao 

O Banco do Nordeste do 
Brasil langou o Programa de 
Apoio a Cooperativas e 
Associa^oes de Pequenos 
Produtos Rurais do Nordeste. 

Trata-se de um convenio 

firmado entre o BNB e o 
Programa das Nafoes Unidas 
para o Desenvolvimento 
(PNUD). 

0 projeto BNB/PNUD 
conta com o apoio da Agencia 
Brasileira de Coopera^ao 
(ABC), do Mlnist^rio das 
Rela^oes Exteriores. 

Tem como objetivo 
desenvolver um Programa 
de Capacita^ao em Apoio 
aos Associativistas de 
Produtores Rurais. 

Serao apoiados pelb. 
Programa tanto os projetos 
ja financiados, como 
aqueles que venha, a 
receber financiamento com 
recursos do Fundo 
Constitucional de 
Financiamento do Nordeste 
(FNE). 

Assim, o Projeto BNB/ 
PNUD treina os produtores 
associados para o 
planejamento, a 
organiza^ao, a gereencia e 
o controle dos seus 
empreendimentos. 

Recicla os t^cnicos das 
cooperativas, associagoes e 
das institui^des que atuam 
junto aos produtores rurais 
associados, para que 
possam assessorar os 
produtores, de maneira 
mais eficiente, na 
elaboragao dos seus 
projetos, de maneira mais 
eficiente, na elabora^ao dos 
seus projetos e na gestao de 
seus empreendimentos. 

Atravds de uma a^ao 

ntegrada e sistematicc 
capacita^ao junto as 
cooperativas e associagoes 
de pequenos produtores 
rurais do Nordeste- 
utilizando uma metodologia 
participativa, tipo oficina 
(aprender fazendo) de apoio 
a gestao, a produ^ao e a 
comercializagao. 

Vai realizar cursos, 
seminaries, treinamentos, 
monitora^ao e 
intercambios, contribuindo 
para a viabilidade dos 
empreendimentos e a 
gestao autonoma dos 
produtores, durante os 
trabalhos do Projeto serao 
elaborados pianos 
integrados de 
desenvolvimento dos 
empreendimentos 
contemplados, projetos 
gerenciais das organiza^oes 
e propostas de cr^dito para 
a captagao de recursos. 

0 Projeto BNB/PNUD 
pretende, durance sua 
realiza^ao, apoiar 186 
organiza^oes de produtores 
rurais, beneficiando 
aproximadamente 50 mil 
familias em todo o 
Nordeste. 
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Produtos Qmmicos Ltda 

Temos completa linha de: 
* Produtos quimicos para tratamento de agua em geral, pisdnas, torre de refrigeracao, 

caldeiras, laticinios, couros, sabao e etc. 
* Equipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos, escadas, lurainarias, 

peneiras, escovas e etc.. 
* Addos, soda caustica (Kquida e escaraa), agua sanitaria" KLBONA", breu, solu^ao de 

bateria, essendas, barrilha, cloros, adubos, etc. 
* Xampu para auto, super ativo "MARASEL", desinfetantes, detergentes. tambores de ferro 

e bombas plasticas, etc. 
* Produtos de fibra de Vidro: manta, resina, catatizador, etc. 

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

Promo^oes: 
* Cloro granulado (balde .10 

kg) R$ 60.00 - a vista ou cheque 
p/adias . 

* Algidda manuU-n^ao (01 It) 
R$3^0-a vista ^ ^ 

* Barrilha (kg) R$ 0^0 - a 
vista 

* Sulfato de Alummio (kg) RS i 
0^0 - a vista 

jAtenfan! Atrnranl Atrncfm 

URGENTE 

Ligue 721-8593 e faga o melhor neg6cio para o seu 

caminhao. 

Autorama Pneus, oferece pneus de carga, camara e 

protetores com descontos especiais. 

E o mais importante da compra: 

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

Aproveite esta super promocao, enquanto durar o 

estoque 

# 

AUTORAMA 

PKEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 - Fone 721-8593 

VALE TRANSPORTt 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relapoes entre empregackr e empregadores. 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas esta a disposipao dos st ihores empresarios que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. 

TCI - BR~ 010 - Km 1350 - Maianhao Novo -frr eratnz-MA - Fone 

C?" 
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VALE 
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Brasil tem bonus em Portugal 

Meta e captar US$ 80 milhoes por meio do Caravelas Bonds, 

abrindo caminho para o incremento das relacoes comerciais entre os dois paises 

' por Rodrigo Mesquita 

Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

— Ola, bom dia! 
Promogao 

legal 
A Colgate-Palmolive e a 

rede de restaurantes 
McDonald's se unem em 
promogao especial para a 
garotada. 

Na compra de um 
McLanche Feliz em qualquer 
das 177 lojas McDonald's de 
todo o Pals, as crian^as ganham 
um kit contendo sache do 
shampoo infantil Palmolive 
Kids, alem de um divertido 
folheto com o jogo dos sete 
erros e uma surpresa diferente 
a cada semana: peao espacial, 
disco voador, girocoptero e 
catavento. A promogao vai ate 
o final deste mes. 

Objetivo 
de trabalho 

As metas da Caixa 
Economica Federal (CEF) para 
96 aldm de uma redu^ao ainda 
mais significativanos indices de 
inadimplencia serao efetuar a 
constru^ao de mais de 720 
operayoes ja priorizadas, com 
recursos do FGTS; fechar 
novos acordos internacionais 
em negocia^ao com o Banco 
Mundial e com o BID; e 
aprimorar-se as equipes 
tecnicas, com treinamento e 
especializa^ao de 60 
engenheiros e arquitetos na 
area de engenharia sanitaria e 
urbanismo, alem de 150 
tecnicos da area de 
saneamento. 

Segundo ele, um dos 
projetos prioritarios da Caixa 
em 96 sera a participa^ao nos 
programas de privatizagao das 
empresas de concessao de 
servigos publicos, 
especialmente de agua e 
esgoto. 'Temos possibilidade 
de obter recursos externos 
para agoes deste tipo e as 
conversayoes foranl inidadas 
especialmente com o BID ". 
Definigoes neste sentido sao 
esperadas no ambito do 
Ministerio do Planejm/ento e 
Or^amento. 

"Dentro do prindpio de ser 
o Banco do Munidpio, frisou o 
diretor Josb Coelho, a Caixa 
quer ajudar estados e 
municipios na elabora^ao de 
projetos e na conduyao de 
negocia^oes destinadas a 

atender as exigencias basicas 
dos contratos. Vamos 
estabelecer novas parcerias". 

Coelho informou que as 
negocia^oes com o BID, em 
andamento, visam ao 
fechamento de acordo de 
emprestimo setorial para a 
aplica^ao em saneamento e 
infra-estrutura urbana, com 
previsao de um componente 
piloto beneficiando os 
municipios de Salvador, Recife, 
Belo Horizonte, Porto Alegre 
e Joinville. 

Ja as negociaydes com o 
Banco Mundial, tambem em 
andamento, visam ao 
fechamento de dois acordos, 2° 
fase do Prosanear, no valor 
estimado de US$ 800 milhoes; 
2° fase do Projeto de 
Modernizayao do Setor de 
Saneamento. 

Essas ayoes sao conduzidas 
a nivel institucional, pelo 
Ministerio do Planejamento e 
Or^amento, atraves da 
Secretaria de Assuntos 
Internacionais — Sain'e da 
Secretaria de Politicas Urbanas 
—Sepurb, como condutoras do 
processo, cabendo a Caixa a 
condicao de Agente Tenico e 
Financeiro. 

Um 
aid legal 

Para Miguel Ferreira. 
Ronaldo, do Brokao 

Ranches, na avenida Dorgival 
Pinheiro de Sousa, Centro. 

Deividi Santos. 
Dr. Elis Nobile, daTocauto- 

Imperatriz. 
J. Silva, proprietario do 

Jornal de Ayailandia. 
Calculos 
doTSE 

As elei^oes de 3 de outubro 
vao envolver 2,5 milhoes de 
candidates a prefeito e 
vereador em todo o Pais, 
segundo calculos do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 

Sao mais de 5 mil vagas para 
as prefeituras e 95 mil. cargos 
em disputa para as camaras 
municipals. 

E um bom reforgo para 
acabar com o desemprego no 
Pais, embora milhares dos 
atuais gestores munidpais e 
vereadores nao tenham 
perspectiva de renovar 
mandate. 

Frcise do 

''O essencial em um ator e a verdade. Para 

ele, a verdade tem de ser o 

prindpio, nao o fim". 

(Bete Coelho, atriz e diretora de teatro) 
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Da Agenda Estado 

O governo brasileiro vai 
captar US$ 80 milhoes no 
mercado portugues. Os 
recursos serao obtidos por 
meio de Caravelas Bonds, 
papeis do Tesouro Nacional 
lan^ados ter^a-feifa para ser 
vendidos nao so a investidores 
Portugueses, mas de toda a 
Europa. 

Os fundos de pensao e as 
instituifoes financeiras sao os 
alvos principals dos Caravelas 
Bonds, mas os papeis, que tem 
prazo de Ires anos e juros 
semestrais, serao, ainda, 
oferecidos a pessoas fisicas. 

Com o lanyamento em 
Portugal, ja sao quatro as 
coloca^oes do Tesouro no 
mercado internacional num 
total de US$ 2 bilhoes. 

Em rela^ao aos tres 
lanyamentos anteriores que 
foram feitos no Japao (dois) e 
na Alcraanha, os Caravelas 
Bonds terao os menores 
custos para o governo 
brasileiro. Enquanto no 
primeiro lanyaraento — em 
euroienes —, o Brasil pagou 
uma taxa de 4,5% acima da taxa 
basica oferecida pelo Tesouro 
americano, em Portugal este 
percentual caiu para 2,6%. 

Caminho 
Ao anunciar os novos 

bonus, o presidente do Banco 
Central, Gustavo Loyola, 
destacou que o objetivo dos 
Caravelas Bonds e "abrir 
caminho nas relagbes 
comerciais" entre os dois 
paises. 

Para o diretor de Assuntos 
Internacionais do BC, Gustavo 
Franco, o 1 andamento foi muito 
positivo. Ele explica que "nao 
e facil entrar nestes 
mercados", como oseuropeus, 
porexemplo, porque eles "sao 
muito seletivos". 

Sobre a taxa obtida, de 2,6% 
acima dos titulos do Tesouro 
americano, o diretor do BC 
considerou ser "um 
progresso" c antecipou que 
elas hoje sao equivalentes as 
taxas que os papeis brasileiros 
langados anteriormente, (mi 
ienes e marcos alemaes, estao 
sendo negociados no mercado 
secundario. 

Receptividade 
Dois bancos Portugueses, o 

Financia e o Cisf, serao os 
lideres do langamento dos 
Caravelas Bonds. 

Para o presidente do 
Financia, Antonio Guerreiro, 
que participou do anuncio 
junto com Loyola, os Caravelas 
deverao ter boa receptividade 
no mercado portugues, assim 
como orreu nos lanyamentos 
de papeis feitos por empresas 
privadas, no caso o Unibanco 
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Loyola: nao tomara a iniciativa de deixar a presidencia do BC 

Globopar, das monetaria conduzida pelo BC. e a 
Organizaeoes Globo, preve o 
banqueiro. 

De acordo com Resolu^at) 
do Senado Federal, todos os 
rec^ursos obtidos em 
laneamento de bonus da 
Receila Publica terao que ser 
usados, integralmente, no 
resgate da divida interna. 

Para o diretor Gustavo 
Franco, as colocagdes nao tem 
prejudicado a politica 

Isso porque as colocayoes, 
com exce^ao das duas 
primeiras, estao sendo feitas 
em pequenos volumes. 

Enquanto no primeiro 
lanpamento, no Japao, foram 
colocados US$ 952 milhoes, na 
Alemanha o total atingiu US# 
720 milhoes. Ja os Samurai 
Bonds, langados no Japao ha 
dois meses, totalizaram US$ 
250 milhoes. 

Regionais 

Pesquisas mostram tendencias de eleitores 

Candidates saem na frente em quatro cidades da Baixada 

por Paulo de Castro 
Neves 

Da Editoria de 
Regionais 

O s municipios d e 
Pinheiro, Santa Helena, 
Sao Bento e Viana sao os 
primeiros da regiao da 
Baixada Maranhense a 
receberem a visita dos 
institutos de pesquisas, 
que revelam a intenyao 
de votos dos eleitores 
para a proxima eleigao 
municipal — uma vez 
que, segundo o TRE, as 
pesqiosas de preferencia 
eleitoral so poderao ser 
feitas quando todos os 
partidos ou candidates 
estivcrem oficialmente 
definidos. 

Scm muitas suspresas, 
as pesquisas revelaram o 
que ha meses esta na 
b o c a d o p o v o d e s s e s 
municipios. 

Em Pinheiro, o 
deputado Jose Genesio 
(PSDB) esta na frente, 
seguido de perto por Jose 
Jorge (PMDB). 

Eles lideram a 
pesquisa de inten^ao de 
votos, ao meio de outros 
cinco candidates. 

Em Santa Helena, 
padre Willame, que ja foi 

prefeito da cidade, 
desponta na pesquisa, 
seguido do candidate 
"Capim Gordura", 
presidente da Camara 
Municipal. 

No municipio de Sa 
Bento, um dos mais 
complicados nessa fase 
pre-eleitoral, com varias 
eandidaturas lanyadas e 

nhuma de cone en so — 
tanto por parte da 
oposiyao, como da 
situa^ao — o candidate 
do PMDB, Joao Muniz, 
lidera a pesquisa de 
in ten ^ ao de votos, e Dr. 
David de Oliveira (PSB) 
esta em segundo. 

Em Viana, a pesquisa 
de intenyao de votos e 
favoravel ao ex-prefeito 
Walber Duailibe. 

AH, os eleitores se 
dividem, ainda, entre os 
candidates Dr. Messias e 
Antonio Caspar. 

As pesquisas foram 
feitas nos 22 maiores 
municipios do Estado, para 
conhecerem a tendencia do 
eleitorado nas localidades. 

Para muitos, pode 
parecer muito cede, para a 
pesquisa dos institutos e 
uma mostra, do que pode 
acontece r no dia da 
elei^ao. 

Segunda a Sabado -13 hs 

TV - Capital - Canal 5 

iresentagao: Clelio Silveira 
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Esse voce conhece. E de casa. 

E da gente 

Cartela n0 
Proino^ao: Fcderaglo de Atletismo do Maranhao 

j Sorteio nodia 20 de j 

i abril, as 20:00 hs, no i 
I I 
i programa Imperatriz 24 j 

■ 

j vivo pela TV e Radio Cap- I 

I ital AM e Radio Clube FM [ 
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Horas, c/transmissao ao ' Titan 

Dia20 de abril, nao perca!!! 

01 Cairo 

0 Km 

02 Motos 

Titan 

02 Motos 

Dream 

far 

de A^ailandia 

Drean 
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Honda Titan 

125 cc 

i Compreja i 

asua 

1 M0T0 Honda Titan 
125 cc 

1 AUTOMOVEL 1000 

CARTELAS 

R$ 5,00 

Esta e a 

sua chan- 

ce de ga- 

nhar 

Esse voce 

conhece, 

Nesse voce 

confia. 

Ede 

Imperatriz 

AUT0RIZA00 PELA LEI ZIC0 E P0RTARIA 0FICIAL DA SEDEL 

Nome I I I I I I 

Endere9o 

Bairro I I 

I I I 

Fone 

j Cidade I I I I Estado 1 I 1. 

Carteia nc 

Va aos nosso postos de venda e adquira sua 

cartela. Aproveite a sorte e ganhe varies premios 
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Cidade Imperatriz, 20 de abril de 1996 

Bairro Jardim e J. America recebem colheita 

Prefeito Ildemar Goncalves confirma cronograma que beneficia populacao carente 

por Frederico Lutz 
Da Diretoria de Jornalismo 

O prefeito de Aqailandia, 
Ildemar G()n9alves, come^a 
hoje a colheita de arrbz no 
Bairro Jardim e Nova 
America. 

O projeto da colheita do 
arroz e uma iniciativa da 

Prefeitura Municipal de 
Aqailandia. A prefeitura faz o 
plantio, trata do arrozal e 
convoca a populaqao para a 
colheita. As pessoas que 
colhem o arroz, levam toda 
quantidade que conseguirem, 
de forma gratuita. 

No dia primeiro de maio, 
dia do trabalhador, a 

comunidade beneficiada 
com o projeto sera 
Cajuapara. 

02 de maio sera a vez do 
distrito do Itinga. E no dia 
10 de maio, sera a vez do 
Novo Bacabal colher o 
arroz. 

O total de area plantada 
pela prefeitura chega a 1.100 

ha, ou seja, 215 alqueires de 
arrozal beneficiando a 
populacao carente do 
municipio. 

0 projeto e inedito no 
Brasil e tern como objetivo, 
promover o aumento na renda 
e na alimentagao da populacao 
carente. 

Ildemar Goncalves, prefeito 

de Aqailandia, disse que "o 
projeto do •arroz e uma 
demonstra^ao clara que d 
possivel fazer muita coisa pelo 
povo, apesar da seria crise que 
atravessa o£ municipios 
brasileiros de um modo geral". 

De acordo com Ildemar 
Goncalves, a alegria das 
pessoas que participam do 

projeto, deixam qualquer 
governante feliz. 

"O povo sabe que estamos 
trabalhando pela cidade, e a 
demonstraqao de carinho para 
com a prefeitura me deixa 
motiv-ado para prosseguir 
beneficiando as comunidades 
carentes", disse Ildemar 
Goncalves. 
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Ildemar Goncalves mostra arroz colhido por seu projeto Projeto do Arroz e in inedito em todo Brasil 
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Ildemar Gongalves (centro) beneficia populacao carente de ail an dia Ildemar: gratidao da populacao anima o governante 
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'tSq carente colhe gratuito em Agailandia Plantio total de arrozais e de 250 hectares 

^ Jornal Capital - Sucursal de A^ailandia aguarda sua visita. 
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