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O Temp o 

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

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

O presidente dos Estados Unidos 
reiine parte de seu gabinete para 
estudar a crise no Oriente Medio e o [ 
processo de paz na regiao. [ 

SiSSii: 

Mmimo e de apenas R$ 110,00 

Equipe economica anuncia aumento de 10% para o salario mmimo nacional 
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O numero 

10 < 

Acailandia 

itrwv- 

E o numero de Rt^ais 
que deve ser 
incrementado ao novo 
salario nn'nimo nacional. 
As Centrais Sindicais 
Brasileiras devem se 
posicionar hoje sobre a 
proposta do governo 
federal. 

Ofato 
O processo 

de paz entre 
arabes e 
judeus no 

Oriente Medio esta 
ameacado pelo conflito no 
sul do Libano entre Israel 
e palestinos radicais. 

A pessoa 

O vereador 
do Partido 
S o c i a 1 i s t a 
B r a s i 1 e i r o , 
Simplicio Zuza, 
esta em Brasilia l 
procurando provas para as |i 
demincias de sui)er- :i 
faturamento da Meremda | 
Escolar de Imperatriz. 
Simplicio Zuza devera j 
retornar amanha para 
Imperatriz e devera ii 
mostrar a Comissao ^ 
Parlamentar de Inquerito ^ 
que apura possivel ii 
corrupyao na compra da 
alimenta^ad para os alunos 3 
da rede municipal de I 
ensino. 

Vem af, 

o Ipesc 

Flamengo goleia e 

Galletti continua lider 

O Flamengo de Acailandia, 
que vinha de uma derrota, 
aplicou oito gols na equipe do 
Dreia e conseguiu sua 
reabilitacao. 

Mesmo sem estar numa 
tarde inspirada, a equipe do 
Galletti venceu o Bom Jardim 
pelo placar de dois tentos a um 
e raanteve-se na lideranya 
invicta do campeonato amador 

Empresas fazem greve 

Erapresarios ligados a 
Fiesp, Federacao das 
Indiistrias de Sao Paulo, eslao 
preparando uma greve geral 
com o slogan: "Parar para 
Crescer". 

O lideres empresariais 
dizem acreditar que terao o 
apoio da Centra] LJnica dos 
Trabalhadores, da Forya 
Sindical e da Central Geral dos 
Trabalhadores. 

A greve das empresas tern 
como finalidade, apressar a 
aprovagao das reformas que e 
de competencia do Congress© 
Nacional. 
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Dia dc 

: Acailandia 

\ 1 r^lhnlrio ^ r^nm^r 

Em Acailan dia os civil organizada estao prime 

A101 duo 

iro de Maio, Dia 
sindical os lot ■ais e organ izando as Intern acional do Trabalho. 
entidades da so ciedade comemoracdes relativas ao Pagina 4A 

William confirma Pianos 
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Esoorte 

Asnovidadc ■■r'." 
nactonai, regional e local 
voce acompanha com 
Francisco do Vale, o editor i 
raais in for made sobre o ; 
aSM,n,<V- 4C 
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A equipe economica do 
governo federal definiu ontem 
a noite que o novo salario 
minimo nacional, que vigora a 
partir de primeiro deve ficar 
em torno de R$ 110,00, com 
um aumento de 10%. 

Os ministros Jose Serra e 
Pedro Malan, devem 
confirmar o novo minimo no 
dia de hoje. Uma fonte de 
primeira linha, com livre 
acesso ao Palacio do Planalto, 
que pediu para nao ter seu 
nome revelado, disse ontem a 
noite que o novo salario 
minimo podera chegar ate R$ 
115,00, por uma decisao 
politica do presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 

"O novo Minimo devera 
oscilar entre R$ 110 e R$ 115", 
garantiu a fonte que estava 
presente na reuniao de ontem 
a noite com a equipe 
economica de FHC. 

A noticia de um minimo de 
apenas R$ 110,00 repercutiu 
negativamente para o govermo 
FHC. 

0 presidente da Cut, 
Vicente da Silva, o Vicentinho, 
disse que o minimo de R$ 
110,00 devera provocar uma 
greve geral no pais. 

O deputado Sergio 
Miranda, lider do PCdoB, 
Partido Comunista do Brasil, 

classificou de irresponsavel a 
proposta do governo de 
aumentar em apenas 10% o 
salario minimo. 

O deputado Paulo Paim, do 
PT, Partido dos 
Trabalhadores, disse que o 
Congresso Nacional reprovara 
o novo aumento do minimo. 

A equipe economica do 
governo justifica que o Salario 
Minimo nao pode ser 
comparado em apenas pm ano, 
de primeiro de niaio do ano 
passado ate hoje. Os 
argumentos dos t^cnicos do 
governo baseiam-se que no 
inicio do piano Real, com a 
implantagao da URV, o salario 
minimo era de apenas R$ 
64,00. 

Hoje, o presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
deve anunciar oficialmente o 
valor do novo salario minimo. 

FHC pode, inclusive, 
ocupar cadeia nacional de 
radio e televisao para justificar 
sua decisao. 

Ontem, ele empossou o 
novo ministro da Coordenayao 
Politica. Trata-se do ex-lider do 
governo no Congresso, Luis 
Carlos dos Santos, deputado 
federal eleito por Sao Paulo e 
integrante do PMDB, o 
Partido do Movimento 
Democratico Brasileiro. 

de Ayailandia. 
A partir de hoje, o Jornal 

Capital publicara noticias do 
esporte de Acailandia. O editor 
de Esportes de Acailandia, 
Renildo Jacome, acompanhara 
o dia-a-dia dos clubes e 
analisara o desempenho das 
equipes no decorrer do 
campeonato amador. 
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TUIIU W CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

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

R$ 0.9879 (+0,01%) 

USS Com. Venda 

R$0,W1 0-0,01%) ; 

0S$ Black Compra 

R$ 0,0S5 felra) 

USS Black Venda 
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US$ FluT Compra 

RS 0,9911 <*04^ 
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Jussara Cerqueira 
comenta a sociedade 

imperatrizense e Soraya 
Luiza, a acailandense 

Por Dentro da Imprensa 

Programacao da TV 
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FonesQ) 

Essa CPI da merenda 
escolar tem muito disse-me- 
disse. E boato que nao 
acaba mais. Quando sera 
que nos os contribuintes 
saberemos da verdade dos 
fatos? Os vereadores 
precisam fazer logo uma 
conclusao, para que a 
sociedade fique 
esclarescida sobre a 
probidade administrativa, 
ou nao, do secretario de 
Educa^ao, Agostinho 
Noleto. 

Elza Maria 
Centro 

Ildon Marques e o 
candidatp do PMDB a 
prefeito de Imperatriz. Essa 
CPi da M.erenda Escolar, 
nao significa dizer que o ex- 
interventor abandone o 
projeto politico de 
"pavimentar consciencias". 
O PMDB vai de "Ddao". 

Andre Paulino 
Centro 

Ontem comemorou-se a 
o aniversario de morte do 
grande piloto de F-l, Ayr ton 
Senna. No andar de cima, 
esperamos que ele esteja 
bem. 

Jose Silva 
Entrocamento 

0 interventor Dorian 
Meneses come^ou a 
trabalhar pelo nosso Bairro. 
Ele recuperou uma rua que 
ha muito tempo nao passava 
onibus. Parab^ns 
interventor. 

Pedro Mauro 
Ouro Verde 

O Piano do interventor 
Dorian Meneses foi 
anunciado, e disse que 

'mefeciaria os bairros. Eu 
ostaria de saber quais as 

ruas que receberao pi^arra, 
cascalho e asfalto. 

Joao Carlos 
Bacuri 

Note do Editor. O Piano 
u >s 90 dias e o Piano dos 180 
dias for am divulgados com os 
respectivos nomes dcs ruas. 
0 Jornal Capital, por uma 
questdo de espago, divulgou 
apenas os numeros em 

'acdo aos bairros. 

Quanto sera o aumento 
do salario minimo. Estao 
falando em 18%. Mas e so 
conversa. Fernando 
Henrique bem que poderia 
aunu ntar em pelo menos 
uns 50%, do jeito que vai, 
nem o frango vai dar para 
comprar. 

Jorge Costa 
Bacuri 

capital 

al 5, 

Cidada 

Cidadi 

por ULISSES BRAGA 

Estado democratico de direito 

e estado democratico de fato 

MODULO 8 

As pessoas costumam 
confundir estes dois 
conceitos e, por isso, se 
posicionar erradamente em 
face de nossp regime politico 
vigente. 

Quando se fala em 
"Estado democratico de 
Direito 'se fala apenas em 
Estado "legal". 

Quando se fala em 
'fEstadp Democratico de 
fato 'se fala apenas em estado 
"material". 

E preciso entender que 
Estado Democratico de 
Direito e apenas aquele que, 
pelo direito que o constituiu 
(Constitui^ao), • ele 
reconhece que "o Pcxler vem 
do povo, que o exerce por 
seus representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos 
desta Gonstitui^ao (art. 1°, 
Paragrafo Unico). Para 
garantir este postulado, 
foram 'tambem instituidos 
pela Constituiyao as elei^oes 
e o voto secreto, bem como 
foi estabelecido nela propria 

e em outras leis, 
principalmente a A^ao Popular 
e a Aq-do Civil Piiblica, outros 
importantes direitos e formas 
de participagao do cidadao no 
exerclcio do Cover no, 
inclusive com poder de 
fiscalizayao e ate de 
procedimentos judiciaries 
contra agentes de governo, 
com consequencias 
administrativas, penais, civis 
contra tais agentes de 
Governo. 

Por outro lado, na teoria, 
"Estado Democratico de 
fato 'seria aquele em que todo 
o povo £ prospero, satisfeito e 
feliz, em que ha uma justa 
distribuigao da renda nacional 
e em que o trabalhador aufere 
um salario digno, existe 
habita^ao, saude, seguran^a 
paratodos. Ou pelo menos um 
empenho verdadeiro do 
Governo nesse sentido. 

Dai se conclui que o que 
temos no Brasil e infelizmente, 
mas tambem felizmente, 
apenas um "Estado 

Democratico de Direito", nao 
ainda um "Estado 
Democratico de fato", como 
teria sido a ex-Uniao 
Sovi^tica, e como seriam 
Cuba e a China Popular. 

Agora, e preciso frizar 
que entre o apenas Estado 
Democratico de Direito e o 
apenas Estado Democratico 
de fato, o primeiro e muito 
melhor do quo o segundo, 
porque no segundo nao 
existe cidadania, pressuposto 
fundamental de qualquer 
Nacao civilizada. 

Agora, melhor do que o 
apenas Estado Democratico 
de Direito, que se 
fundamenta apenas em 
valores legais, e o Estado 
Democratico de Fato, que se 
fundamenta somente em 
valores materiais, 6 o 
ESTADO DEMOCRATICO 
DE DIREITO E DE FATO ao 
mesmo tempo, que se 
fundamenta nos dois valores. 

Do apenas Estado 
Democratico de fato 
dificilmente se passa ao 
Estado Democratico de 
Direito e de Fato, mas do 
apenas Estado Democratico 
de Direito se passa ao Estado 
Democratico de Direito e de 
Fato. 

Esta ^ a obra que a 
CIDADANIA convocada a 
fazer no Pais e em Imperatriz. 

(O An tor, Ulisses 
Braga, e Presidente do 
Forum da Sociedade Civil 
de Imperatriz) 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM N. 8 

ESTADO DEMOCRATICO DE DIREITO E ESTADO DEMOCRATICO DE FATO 
Assinale a resposta certa com um x em cima do tracinho: 
la 0 Brasil e: a) um Estado Democratico de Direito e de Fato ; b) apenas um Estado 

Democratico de Direito . 
2a) Qua! a obraatual da cidadania brasileira? a) Fazer do Brasil um Estado Democratico de 

Fato ; b) Fazer do Brasil um Estado Democratico de Direito e de Fato. 
Nome: 
Endere^o: 
Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE 

IMPERATRIZ, ou na TV, Radio e Jornal Capital. E coneorra a uma casa residencial quitada e outros premios! Os 
modules da cidadania serao explicados diariamente na TV Capital, as 13,15, no programa C1DADE CIDADA, como 
tambem pela Radio Capital, as 8,30. 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 

SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM N. 8 
ESTADO DEMOCRATICO DE DIREITO E ESTADO DEMOCRATICO DE FATO 
Assinale a resposta certa com um x em cima do tracinho: 
T 0 Brasil e; a) um Estado Democratico de Direito e de Fato ; b) apenas um Estado 

Democratico de Direito . 
2a) Qual a obra atual da cidadania brasileira? a) Fazer do Brasil um Estado Democratico de 

Fato ; b) Fazer do Brasil um Estado Democratico de Direito e de Fato. 
Nome: 
Endere^o: 
Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE 

IMPERATRIZ, ou na IV, Radio e Jornal Capital. E concorra a uma casa residencial quitada e outros premios. Os 
modules da cidadania serao explicados diariamente na TV Capital, as 13,15, no programa C1DADE CIDADA, como 
tambem pela Radio-Capital, as 8,30. _ ^ mesmo tempo, que Se 
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. jF ■ 
Tremei, culpados <. tomar as providencias para 

Desembarca no aeroporto que os responsaveis pelo 
Guilherme Cortez no im'cio da i programa sejam 
larde de hoje o vereadorjp respoiw;abifizados civil 
Simplicio Zuza Neto(PSB). O 
parlamentar retorna a cidade 
munido dos documentos que 
foi reivindicar junto a 
Funda^ao de Apoio ao 
Estudante. Dentre outras 
coisas, Zuza Neto traz na 
bagagem uma fita com 
entrevista na qual o ex- 
deputado goiano Antonio 
Faleiro, da Diretoria de Apoio, 
Alimentos e Nutriyao da FAE, 
detalha o funcionamento do 
programa de alimentayao 
esclar. Faleiro disse, conforme 
apurou esta Tribuna Capital, 
simplesmente o que nao 
gostariam jamais de ouvir o ex- 
inter ventor e seu secretary > de 
Educacao. 

Graves pecados 
Relator da CPI da Merenda, 

Simplicio ja nao tem a menor 
duvida: todos os argumentos 
articulados pelo secretario 
Agostinho Noleto, porta-voz 
do grujx) ildonista no processo 
de defesa das acusa^oes de 
falhas no gerenciamento da 
merenda escolar, cairao ante o 
argumento contundente da 
documentagao que reuniu na 
capital federal. Logo que 
chegar a Imperatriz o 
legislador vai reunir os 
integrantes da Comissao 
Parlamentar de Inquerito para 
os documentos trazidos de 
Brasilia. 

Insustentavel 
Dejxris de checar papeis e 

entrevistar autoridades 
brasilienses, Simplicio reputa 
como absolutamente 
inconsistente a defesa que vem 
sendo patrocinada pela 
Secretaria de Educacao. "Ao 
contrario do que Noleto vinha 
afirmando - afirmou o vereadpr 
na noite de ontem -, o 
programa de merenda escolar 
nao exige a compra de 
alimentos empacotados a 
vacuo, nao permitc a 
contratayao de services, como 
se fez, nao admite a compra 
sem licitapao e nao implica a 
devolupao de recursos no fim 
do ano. 0 programa vinha 
sendo manipulado de forma 
criminosa e os recursos foram 
malversados", adiantou o 
parlamentar socialista, para 
quem a CPI da Merenda deve 

criminalhiente. 
Ate que enfim 

Dejxxs de um periodo de 
incomodante silencio, o 
Forum da Sociedade Civil 
entrara na questao das 
denuncias contra a 
administrapao do programa 
de merenda escolar. No 
programa Cidade Cidada 
desta lerpa o presidente 
Ulisses Braga vai reix)rtar-se 
ao tema jxda primcira vez. A 
principio, condenara 
irregularidades supostamente 
praticadas e exigira a correta 
apurayao dos fatos. Sem 
passaf recibo de culpa para 
ninguem. Por enquanto. 

Quem diria 
Madeira passou 14 meses 

flertando.a administrapao da 
piramide invertida. Nos 
bastidores, com a discripao 
caracteristica, o grupo 
fiquenista fazia restripoes e 
criticas a intervenpao. 
Mudada a intervenpao, o 
pipocar das primeiras 
denuncias contra a 
administrayao anterior 
encontra os tucanos e aliados 
no rol dos oposicionistas. 
Aliados do pr.efeituravel do 
PSDB sustentam que isso nao 
ocorre por oportunismo, 
demagogia. Dizem que, 
apesar dos elogios feitos em 
face dos acertos de 95 e 
comego de 96, o grupo nao 
pode apoiar a pratica de 
irregularidades em hipdtese 
nenhuma. 

Na rua 
Cafeteira ja foi lan^ado 

como candidate ao Governo 
em 98. Os oposicionistas 
entendem que o senador tem, 
chances de chegar la da 
proxima vez. Principalmente 
se o durao Jackson Ixigo nao 
rachar os anli-sarneysistas 
langando seu nome pelo PDT. 

Perguntinha 
E as outras aereas, tudo 

certinho? 
A to maiusculo 

O PSB fez um congresso 
expressive no fim de semana. 
O numero de filiados e 
convidados presentes 
superou as exjxvtativas. Lula 
Almeida, preisdente da siglas, 
foi lanpado vice de Madeira. 

0) plontfio HospitQlQf 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

30/04/96 

Jiospital Santa Monica 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

30/04/96 

Jiospital Nice Hob do 
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Bom dia 
govemadora. 

486 dias governadora, ate 
hoje nao saiu nenhuma obra, 
portanto, seu prestigio em 
Imperatriz nao esta la essa 
Brastemp loda nao. 

0 pior excelencia, e que 
neste final de semana o 
senador Epitacio Cafetei'ra 
lan^ou oficialmente ao 
governo do Estado para 98. 

() comunicado foi feito 
durante a couvengao do 
Par Lido Progressista 
Brasileiro, PPB, na 
Assembleia Legislativa, onde 
votaram 98 representantes 
dos municipios maranhenses. 

Bom dia II 
Governadora, Cafeteira 

apos o discurso na 
Assmebleia Legislativa, 
ladeado por Conceiyao 
Andrade, Joao Castelo e 
Jackson Lago disse, "estou 
voltando com gosto de gas, 
agora ningu^m me tira", 
referindo-se a suspeita de 
fraudes, que segundo ele 
aconteceu na elei^ao passada. 

Se eles indeferiram o 
pedido de recontagem de 
votos, eu considero uma 
confirma^ao do ato, frisou 
Cafeteira. 

Cafeteira adiantou o seu 
discurso dizendo, agora 
estamos construindo um 
partido forte, liderado por 
Cafeteira, Castelo e 
Conceigao, que formam a 
Trio Parada Dura que vai 
entrar de cabega para 
derrubar os seus opositores 
lK)liticos "Famflia Sarney" nas 
prdximas eleiyoes municipais 
em 96 e estaduais em 98. 

Governadora, trate de 
trabalhar, mais trabalhar 
muito na Regiao Tocantina, 
porque se nao, adeus viola em 
98 na terra do frei Manoel 
Procopio. 

PF aguarda 
documento 

0 Poh'cia Federal de 
Imperatriz, enviou oficio ao 
interventor Dorian Meneses, 
solicitando todos os 
documentos da secretaria de 
Educa^ao do Municfpio, 
referentes a compra de 
merenda escolar para estudo 
de uma iK)Ssivel instala^ao de 
inquerito policial. Quern viver 
vera. 

Simplicio 
em BSB 

O vereador Simplicio 
Zuza, participou ontem do 
Programa Imperatriz 24 
Horas via telefone, onde 
assegurou que a FAE e o 
MEC, nao deram nenhuma 
orienta^ao ao secrelario 

os 
OS 
da 

Agostinho Noleto, para 
compar came de segunda, a 
rola empacotada a vacou, 
segundo o representante da 
CPI da secretaria de 
Educayao em Brasilia, 
vereador Simplicio Zuza, a 
FAE e o MEC deixaram claro 
que a merenda escolar foi 
municipalizada exatamente 
para o dinheiro da educa^ao 
gerar divisas no municipio de 
origem. Por isso, a carne 
bovina poderia ser adguirida 
no frigonfico Vale do 
Tocantins, no matadouro 
municipal; ao ate mesmo nos 
a^ougues da cidade de 
Imperatriz, imagine 
senhores a cenoura e 
outros derivados 
alimentayao escolar. 

0 vereador Simplicio 
Zuza garante trazer 
documentos de Brasilia, quo, 
comprovarao erros na 
compra da merenda escolar 
feita pelo secrelario 
Agostinho Noleto. 

Prefeitura instala 
sindicancia 

0 interventor Dorian 
Meneses, determjnou a 
formagao de uma sindicancia 
para apurar as possiveis 
irregularidades na secretaria 
de Educagao. 

0 presidente da comissao 
de sindicancia, o funcionario 
Bougart de Sao Luis, 
juntamente com o doutor 
Vitorio. 

Para os enlendidos no 
assunto, o circo pode pegar 
fogo a qualquer momento. A 
portaria da sindicancia ja foi 
assinada pelo interventor 
I )orian Meneses. Acredite S(, 

quiser. 

Pastoral 
da comunicagao 

"O homem por si so. e so 
uma metade, a qutra metade 
e a sua expressao". 
(Emerson) 

A Pastoral da 
Comunicagao vai realizar no 
proximo dia 04 de Maio, dia 
Mundial das Comunica^oes 
uma programa^ao 
comemorativa visando 
reunir os profissionais da 
imprensa local. 

As 19ho() - Missa em 
Acao de Gramas na Catedral 
de P'atima, com a 
participa^ao de todos 
aqueles que fazem a 
comunicagao falada, escrita 
e televisiva de Imperatriz. 

As 21hd() - Coquelel de 
Confraterniza^ao no patio 
da Catedral de Fatima. 

A organiza^ao esta sob a 
responsabilidade do padre 
Raimundo Nonato, da 
Pastoral da Comunicagao. 
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por Frederico Luiz Da 
Direpao de Jornalismo 

0 imperatrizense 
comemora amanha, 1° de 
maio, o Dia Internacional do 
Trabalho, instituido pela 
Organiza^ao das Nagoes 
Unidas, como forma de 
relembrar, uma greve ocorrida 
nos EE.UU. e que culminou 
com o enforcamento dos 
lideres do movimento grevista. 

A Central Unica dos 
Trabalhadores, Cut, e os 
sindicatos filiados organizam 
um ato publico na Pra^a de 
Fatima com o objetivo de 
comemorar a data. 

0 ato devera contar com a 
presen^a dos partidos 
politicos e Comissoes 
Paslorais da Igreja Catolica. 

0 ex-presidente do 
sindicato dos Jornalistas, 
Josue Moura, disse que os 

trabalhadores comemoran 
dia primeiro de maio 
sentimento de protesto pela 
atual politica do governo 
federal que promove. o 
"arrocho salarial e faz 
aumentar o desemprego". 

De acordo com Josu 
Moura, o Piano Real tern 
penalizado grande parte da 
popula^ao que ele classifica de 
"excluidos do processo 
social". 

0 presidente da Fumbeart, 
Jos6 Pereira disse que os 
bairros de Imperatriz, onde 
moram os trabalhadores, 
necessitam de melhorias 
imediatamente. 

Amanhao ^ feriado 
nacional, os bancos e o 
comercio estarao fechados. Os 
postos de gasolina que adotam 
regime de 24 horas estao 
autorizados a prestar servi^o 
ao publico. Primeiro de maio sera comemorado em Imperatriz 

Gieonir e reeleito para o Jugara Glube 

Presidente agradece a atual diretoria que o apoiou 

lldon Marques e Antonio Leite sao candidates ao Cons. Deliberativo 

por Frederico Luiz 

O atual presidente do Ju^ara 
Clube, Cleonir Ferreira Santos, e 
candidato a reeleiyao do clube. 
Ele lidera a chapa unica que sera 
eleita no proximo dia primeiro de 
maio, quando ocorrem as elei- 
Qoes no ixtkxIo das 1 lbs as 13hs. 

A posse da nova diretoria sera 
imediata e Cleonir Ferreira agra- 
dece as pessoas que particiiraram 
da gestao que se finda e que o 
a])oiou em todos os instantes. 

"Foi grayas a metis compa 
nheiros que participaram comi- 
go dessa Jornada que consegui- 
mos o sucesso obtido na gestao 
que esta terminando", disse Cleo- 

nir. 
0 Jornal Capital publica a re 

layao dos candidatos da chajia 
Integrayao, que concorrem na 
eleiyao de amanha, que acontece 
no salao nobre do Juyara Clube. 

PRESIDENTE - Cleonir Fr 
reira Santos 

MCE-PRESIDENTE - Rai- 
mundo Prado e. Vasconcelos 

I2 SECRETARIO - Francis- 
co Alves Brandao 

2- SECRETARIO - Jose Wi- 
llame Mota 

I2 TESOUREIRO - SebastL 
ao Curt Melo Duarte Junior 

22 TESOUREIRO - Saulo Se 
gati 

DIRETOR-ADMINISTRA- 

PREFEITURA MUNICIPAL 

IMPERATRIZ - MARANHAO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COMUNICADO 

I P T U /96 

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

Os contribuintes deverao retiraros DAMs- Documento 
de Arrecadayao do Municipio, na Secretaria da Fazenda, e 
paga-los tao somente na Rede Bancaria Autorizada: BEM - 
B.BRASIL ■ ITAU - CAIXA ECONOMICA. 

SLuup 

EDSON PIRES DE ARAUJO LIMA 
Secretario Municipal da Fazenda 

TWO - Rimundo Nonato de Oli- 
veira Lima 

ASSESSORIA ADMINIS- 
IRATIVA- Francisco da Silva Al- 
meida 

CONSELHO DEIJBERA- 
HVO EFETWO 

1 - Abdias Alves Rocha 
2 - lldon Marques de Souza 
3 - Antonio Leite Andrade 
4 - Chafir Braide Junior 
5 - Francisco Evilasio Teixei- 

ra de Melo 
CONSELHO DEUBERA- 

IWO SUPLENTES 
1 - Carlos Antonio lemos de 

Amorim ' 
2 - lindeberg Costa 
3 - Eli Marinho 
CONSELHO FISCAL EFE- 

TWO 
1 -Jose Reinaldo de Medeiros 

2 - Adailton Duarte Uma 
3- Francisco Angelim Portela 
CONSELHO FISCAL SU- 

PLENTES 
1 - Mjguel Tertuliano Junior 
2 - Sergio A Hahuz Godinho 
3 - Jose Alcef te de Souza 
DIRETORIA DE ESPORTES 
1 - Antonio Alves (Bareta) 
2 - James Lopes 
3 - Edson Shizuo Wada 
4 - Benedito Carlos Pinheiro 
5 - Jos6 Roberto de Sousa Ve- 

loso 
6 - Marcos Antonio Coelho 

Miranda 
DIRETORIA SOCIAL 
1 - Claudinei Galdino 
2-MarcioPatrici() 
3 - Maria Leonia 
4 - Geovane Guerra 
5 - Soraya Simao 

William Marinho 

conflmia Pianos 

- por Frederico ImU 

O secretario ele 
Comuulca^to da prefeitura 
MomcipaU ♦ lomahsta 
Wiliiant Marlulio, 
eoofirmou ontem que o 
mttuiefpio diapde de 
recursos pitra implantar os 
Pianos que vao reouperara 
malha viatia do municqno. 

O Piano dos 90 dias, e o 
Piano dos 1&0 ' diast 
anunciados na semana 
passada preveem quase3(K) 
mil metres quadrados do 
cascalho na perifcria da 
cidade e IS quifdmetros de 
asfalto para as ruas do 
Centro da cidade. 

Frovlsto^ para 
comeyarem amanM, os 
Pianos de acordo com 
William Marinho, ja 
conieyaram a ser apbeados 
napritica, 

"A operayaotajia bur ato 
|i comeyout e as pessoas 
podem comprovar na 
prdtica, que o trabalho e 

realm-nir para hear, 
atravds de uma aolida 
compactayao c de estndos 
tdeaicos que garantam a 
qnaltdade do serviyo", 
disse Marinho* 

S- WijUam 
Marinho, "Nao adianta de 
forma alguma Ll cr uma 
operaya> tapa^buraco sem 
qimiida i; ■ - >rquc logo na 
prime it , ou ate 
mesmo com o xmso dos 
vefetdos, o buraco volta a 
aparecer, eausamlo mais 
prejufzos para os cofees 
publicos". 

O auxiliar de Dorian 
Meneses garantin que o 
interventor estadual em 
Imptuatrizesta faz? ndo um 
govreno t^enico, sem 
Seaehciargru|)o$ jiolitlcos, 
"ate porque", diz WiUiam, 
"o interventor nao intenyao 
de se candidatar nofufeiro'V 

"Interessa a Dor tap 
Meneses, fazer uma hoa 
administrspao e ^ so" 
coaclui ojornalista. 

Apresenando o programa RadlO HCI TV 

o dia 14 de maio,. 

A noticia com per * 

l i 

v;-:. 
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TrabaJhador recebe homenagens 

Wili 

n 
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por Marinaldo Gongaolves 
Da Sucursal de Agailandia 

A Cidade do Ferro vai viver 
grandes momentos de 
vibra<?6es civica, nos proximo 
dia 1° de Maio, quando serao 
desenvolvidas as solenidades 
que marcarao a passagem do 

Dia do Trabalho. Trata-se de 
uma data historica, 
mundialmente comemorada, 
quando todo o esforyo e 
dedicagao do trabalhador em 
favor do desenvolvimento de 
sua patria e reconhecido pela 
sociedade. Muito embora, na 
maioria das vezes tudo nao 

passa de formalidade e o 
trabalhador continue sendo 
massacrado por uma politica 
salarial das mais desumanas 
e seja, ainda hoje, considerado 
como equipamento de 
produgao e maquina de fazer 
dinheiro, em que passe as 
rarissims excesses a essa 
regra. 

De um modo geral, a 
maior parte das homenagens 
estao sendo programadas por 
entidades classistas de 
trabalhadores, que tomaram a 
si o encargo da organiza^ao 
das mesmas, embora tambem 
estejam programadas 
atividades patrocinadas pela 
secretaria Municipal ambos 
os casos, os participantes dos 
eventos deverao ser 
agraciados com diversos 
premios, ofertados a guisa de 
estimulo a comunidade local. 

Passeata 
Organiza^ao sob a 

supervisao do Sindicato dos 
T rabalhadores nas Industrias 
Metaliirgicas e de Material 
Eletrico de A^ailandia e de 
Imperatriz, em conjunto com 
mais 22 outras entidades 
civis, , as festividades do Dia 
1° de Maio vao compreender 
uma grande concentra^ao em 
frente ao A^ai Clube, na Vila 
Tancredo Neves, devendo o 

aglomerado humano se 
deslocar, em passeata, 
carregando faixas.e cartazes 
alusivos ao evento e a 
reivindica^oes dos 
trabalhadores, atraves do 
bairro Laranjeiras, ate atingir 
a Pra9a da Rodoviaria. 

No local, novamente a 
massa humana efetuara uma 
grandiosa concentra^ao, 
oportunidade em que se farao 
ouvir diversos representantes 
dos trabalhadores, atraves 
das lideran^as sindicais, 
ocasiao em que os trabalho e 
a figura do trabalhador 
deverao ser exaltados, alem 
de serem colocadas em 
questao diversas 
reivindica9oes da classe, tais 
como melhores salaries, 
moradia, saiide, educagao e 
garantias profissionais, tais 
como estabilidade e outras. 
Logo apos, sera rezada uma 
missa camp^^ com 
participa^ao sBfe- tlos 
trabalhadores e dSppctivas 
familias. Os lideres smdicais 
que estao organizando o 

. evento, fazendo umVapelo a 
todos os trabalhadores que 
estejam no local da 
concentragao inicial, a partir 
das 07h30, afim de que nao 
haja retardamentos no inicio 
da passeata. 

Passeio e corrida tambem 

movimentam a cidade 

por Marinaldo Gongalves 

As festividades em 
homenagem ao trabalhador 
nao , ficarao somente por 
conta dos homenageados do 
dia. O empresario Miro 
Ferraz, proprietario da casa 
noturna o Gigantao, tambem 
presta sua reverencia ao 
trabalhador a^ailandense, 
fazendo realizar um passeio 
ciclistico pela cidade, cuja 
p -'-ticipa^ao e inteiramente 
li re, devendo cada 
participante ser agraciado com 
um ingresso do Gigantao, que 
Ihe dara direito a um sorteio 
de uma bicicleta, ao final do 
passeio. 

De acordo 'com as 
doclaragoes do Miro Ferraz, 
"< iiiesmo bilhete de ingresso 
que dara direito a gaghar uma 
bicicleta, apos o passeio da 
manha, tambem servird para 
que o seu portador possa 
participar do sorteio de mais 
c atro bicicleta, que sera 
i ^ado, a noite, por ocasiao 
de mais uma festa 
domingueira. Al£m disso, 
todos os participantes do 
passeio ciclistico ficam 

automaticamente convidados 
a participar do 'rock-in-rua' 
que sera realizado logo apos o 
encerramento do passeio. 
Portanto, todos estao 
convidados a participar de 
mais este saudavel exercicio 
que estamos realizando, para 
comemorar o Dia do 
Trabalhador. 

Corrida e torneio 
Por seu turno, a Secretaria 

Municipal de Desportos e 
Lazer, ja esta com a sua 
programa^ao definida para o 
Dia do Trabalho e que, este 
ano, devera constar de um 
torneio de futebol de salao e 
da tradicional "Corrida Joao de 
Mariquinhas" que esta com 
suas inscri^oes abertas a todos 
os amantes do pedestrianismo 
local. 

O torneio de futebol de 
salao ja se encontra em 
andamento, com os jogos 
sendo realizados na quadra da 
Sedel, os quais vein tendo uma 
boa afluencia de piiblico, alem 
de demonstrar um bom indice 
tecnico e disciplinar. 

No que diz respeito a 
"Corrida Joao de 
Mariquinhas", diverfundistas 
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locais e de outras cidades 
vizinhas ja fizeram sua 
inscrigao, sendo que a 
expectativa em torno do 
vencedor e muito grande ja 
que os representantes de 
A^ailandia estao no firme 
proposito de nao deixarem 
que o primeiro lugar seja 
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cedido para um corredor de 
fora. Todos estao 
intensificando seus 
treinamentos e tudo leva a 
crer que teremos a corrida 
mais emocionante dos liltimos 
tempos. Os vencedores farao 
jus a valiosos premios, entre os 
quais belissimos trofeus. 

Ou^a todas as noites pela Radio 

Capital AM, o programa Eu Voce e a 

Qetulio Costa 

Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

Artista 
Este Fernando Henrique 

Cardoso esta me parecendo 
um verdadeiro artista! O 
homem esta mais finorio do 
que nunca. Recentemente ele 
"levou no bico" centenas de 
prefeitos que Ihe foram 
pressionarem Brasilia. Agora, 
foi a vez dos governadores. 
Quando dias atras, recebeu a 
visita dos governadores, FHC 
Ihes prometeu que iria rolar a 
divida dos estados, com juros 
subsidiados e outras 
facilidades que tais. 
Entretanto, quando os 
governadores procuraram o 
Banco Central, foram 
informados de quo o BC 
somente cumpre 
determinagoes do presidente 
quando elas sao feitas por 
escrito e, preferencialmente, 
publicadas no Diario Oficial. 
como nada disso ocorreu, 
ficou o dito pelo nao dito. Essa 
foi fim'ssima. 

1° de maio 
O empresario Miro Ferraz 

Vai promover um passeio 
ciclistico em homenagem ao 
Dia do Trabalho. A 
participacao e livre e todos os 
inscritos ganharao ingressos 
que permitirao concorrer ao 
sorteio de urqa bicicleta, logo 
apos o passeio, e tambem tera 
direito a participar da festa 
noturna, no Clube Gigantao, 
onde mais quatro bicicletas 
serao sorteadas. Apos o 
passeio ciclistico, que se 
encerrara na Pra^a do 
Pioneiro. Ocorrera no mesmo 
local um animado "rock-in- 
rua", com a participagao de 
todos os presentes. 

Retorno 
O vereador Elson Santos 

(PEL), retornou ao plenario da 
Camara Municipal. Como se 
sabe, ele estava prestando 
services ao Executivo 
Municipal, junto ao prefeito 
Ddemar Gon^alves. Com seu 
retorno, Elson Batista dos 
Santos, que e o virtual 
candidate majoritario do 
grupo situacionista, fica mais 
a vontade para incrementar 
sua campanha eleitoral. 
Jovem e idealista, Elson 
Santos parte agora para sua 
grande arrancada eleitoral, 
com grandes chances de ser 
o future prefeito de 
Acailandia. 

Em a/fa 
Mesmo com os recentes 

problemas de saiide que 
apresentou, a vereadora 
Silv^na Silvestre (PMDB), 
esta com seu nome em alta, 
junto aos assuntos politicos do 
inicio de semana. E que 
algumas fontes dao conta de 
que seu nome vem sendo 
cogitado para ser uma das 
opgoes de vice-prefeito na 
chapa liderada pelo deputado 
estadual Deusdedith Sampaio 
(PMDB). Mesmo se tratando 
de boatos, a noticia vem dar 

conta da grande cotayao que a 
vereadora tern dentro do 
grupo de oposi^ao municipal: 
e inegavel que Silvana vem 
desenvolvendo um grande 
trabalho junto, as camadas 
perifericas da cidade, onde os 
problemas sao mais 
acentuados. 

Dois minimos 
Estou escrevendo esta 

coluna antes do amincio oficial 
do novo salario minimo do 
trabalhador brasileiro. E tudo 
indica que vem por ai uma 
grande novidade: dois indices 
para o minimo. Um deles sera 
dirigido aos aposentados, que 
pela primeira vez na histdria 
salarial brasielira, passarao a 
ganhar mais que os ativos 
(cerca de 115 Reais); o outro 
devera ser pago aos 
trabalhadores ativos e nao 
devera ultrapassar os 110 
Reais mensais. Em cima de 
tudo isto, vamos ter muita 
badala^ao e demagogia barata, 
por parte dos detentores do 
poder, a comegar pelo prdprio 
FHC. : 

Mais investimento 
Definivamente, o 

empresario Newton Oliveira, 
proprietario do Hipemercado 
O Povao, nao se amedronta 
com os comentarios sobre a 
crise economica. Agora, ele 
esta anunciando a sua mais 
nova investida no mundo do 
comercio varejista. O seu 
sempre procurado 0 Povao, 
vai passar a vender calyados. 
Ele fez uma compra de mais 
de mil pares de calyados de 
todas as espdeies—sandalias, 
sapatos, mocassins, botas, 
todos nos estilos esporte e 
social —, para vender a pre^os 
de custo. De acordo com o 
empresario, "esta e uma forma 
de retribuirmos, aos nossos 
clientcs, a preferencia que eles 
vem nos dispensando ha muito 
tempo. E o nosso presente 
para todos os nossos 
consumidores". 

Avango 
Esta cada vez mais 

acentuado o avango dos 
toxicos sobra a nossa 
juventude. E muito comum, 
durante o periodo noturno, 
encontrar-se jovens fumando 
maconha em quase todos os 
ponlos da cidade, 
especialmente nos 
logradouros mais escuros. A 
situagao torna-se mais 
preocupante, tendo em vista 
que crianyas, entre 10 e 12 
anos, estao sendo aliciadas para 
consumir toxicos. E ja esta 
comum a presen^a de crianyas 
do sexo feminino. A sociedade, 
de um modo geral, tern de 
acordar parao problema, antes 
que seja tarde demais e que 
uma onda de violencia venha 
varrer a cidade. Afinal, o alcool 
e os toxicos sao os primeiros 
caminhos para a criminalidade 
e vole lie ia dentro de uma 
comunidade. 

O 
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Imperatiz, (MA), 30 de abrii de 1996. Encarte especial do Jornal Capital. Consufte o 

Poema sem data 

porEdmilson Sanches 
Jornalista 
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Programa^ao de hoje rara as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal 5 

rede Record 

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

Beakman 
17:30 Zorro 
18:00 Ora9ao das Seis 
18:05 Cidade Alerta 
19:00 Record Nos Esportes 
19:15 Jornal da Record 
20:00 25a- 
21:30 Quinteto 
22:30 Arquivo X 
23:30 Chicago Hope 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da Fe 

TVCRC 

Canal 4 ; v:: 

Band 
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MAIS UM 
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DE 
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TV DiSusora 

Canal 7 

SBT 
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maio 

complata 

da . 
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TV Mlrante 

Canal XO 
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TV 

Capital 

Canal 

5, a 

verdade 

dos 

fates na 
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MANCHETE 

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

Zodiaco 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olimpico 
12:30 Edi^ao da Tarde 
13:00 TV Alternativa 
14:30 Os Medicos 
15:40 Home Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessao Animada 
17:45 Sailor Moon 
18:15 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
19:00 Super Human 

Samurai 
19:30 RX 
19:55 Os Cavaleiros do 
Zodiaco 
20:15 Manchete Esportiva 

23 Edi^ao 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Expedicoes 
23:40 Boletim O" .o 
23:45 Me- jnoinico 
00:00 Home ouopping 
00:15 Jornal da Manchete 
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Canal 23 
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'°raremi Agailandia/Social Imperatriz, 30 de abrii 1996 

porSORAYA LUIZA 

A classe estudantil, sob coordena^ao do presidente da Uniao Municipal 

dos Estudantes Secundaristas (Ubes), Sininger Vidal, vai participar no dia 

1 de maio, de uma passeata seguida de grande concentra^ao na Pra(;a 

do Pioneiro. O evento devera contar com a presence de membros dos 

sindicatos dos trabalhadores, clubes de maes, ruralistas, movimento dos 

sem-terra e outros. Saindo da frente do A^ai Clube, a passeata se 

deslocara pela BR-222 ate o entroncamento com a BR-010 e dali seguindo 

pela Tacito Caldas, Duque de Caxias, ate a Pra^a da Rodoviaria, onde 

havera apresenta^ao de artistas locais, discursos e, por fim, a celebra^ao 

de uma missa campal. 

Pelo que esta programado, a noite de hoje no Ipe Clube deve ser uma das 

mais movimentadas e romanticas desta temporada, em A^ailandia, na 

Noite da Jovem Guarda , promovida por Helena Castro, que promete 

reunir a-mais fina flor social, ap som de Flaviano, a partir das 21:00 

horas. Alias, uma otima op^ao na vespera do feriado em comemora^ao 

ao Dia do Trabalho. 

A dire9ao do Caic Centra de Atendimento d Crian^a , promove hoje, a 

partir das 14:00 horas, um coquetel/desfile badaladissimo. Na passarela, 

os modelos criados pelas alunas do curso de corte e costura, promovido 

pelo Caic. Na tarde de moda, acqntece ainda, exposi^ao de bordados 

das alunas do curso de bordado. A diretora do Caic, Ezilda Fernandes, 

boa sorte. 

Mais delicia para presentear com charme e emo^ao aquela que tern 

^empre um sorriso pra quern precisa. E foi pensando nesta grande mulher 

que Joana resolveu dar uma incrementada nas suas requintadas cestas de 

cafe da manha, incluindo mais delicias para este grande momento. O 

telefone para um presente criativo e romantico e o 738-1 284. E por falar 

em cesta de cafe da manha, a nossa querida Joana Borges estara amanha 

no programa Gente Que Acontece, a partir das 13:004ioras, mostrando 

as gostosu^as das famosas cestas de cafe. E so ligar na TV Cidade e 

conferir. 

As socialytes a^ailandenses que preparem o folego para viverem muitas 

emo^oes no Dia das Maes. Clara que toda essa emo^ao so sera vivida 

pelo bom gosto dos que escolheram as Oticas Maia para presentear com 

requinte a sua mamae. A cole^ao que acaba de receber as Oticas Maias 

esta simplesmente de tirar o folego, e as facilidades do crediario entao, 

esta muito mais emocionante ainda. 
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O empresario Carlos Brandao, sempre com aquela atenpao com seus clientes, flagrado 
em um descon traldo bate-papo com o tambem empresario JR Cintra, dire tor da Cikel 

Cu/ttaAy & ® 

C^iAC-iyy c\cc\bcK de Kenovctr o estocjue, e c\ j\A\y\c\s 13^0 si I, com o do 
kvosso omigo "UKei^ezo Emcmdoo, cjue k\o bogogem os mois belos 
cole<poes, depois de umo circulodo k\o impo^+oKA+e jeiro de modo k\o (Ceot^o, 
cjue ^euniu os mois fomosos g^rffes do T^ois. 

Peliz do vidoy o di^e+o^o do XA7' C idode, IXoildo T^omos, que ocobo de 
dor um uovo rumo o emissoro. y\ por+ir do dio 06 de moio es+reio o suo 
uovo progromo<poo, com muito mois objetividode e muitos emoqoes. 

Os coucorridos cpuvites poro o bodolodo "Aioite do yMto (Costuro'y 
iioo\s cx y* olo ^7c?fy\o olio 0^ ^v\olo« Vole 

res so I tor que os corvvites seroo I imitodissimos. Orvtoo,, os que opreciom o 
belo V02 do groude interpreto Oseos, que fiquem ligodos. 
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O empresario Miro Ferraz demonstrando um largo sorriso ao lado de Patricia Cardoso 
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Renilda Ramos com seu pimpolho Marcos Vinicio, filho de Mauricio Costa (Viena) 
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Ha momentos em que um gesto 

fala mais que mil palavras. 

Prestujie 0 comercio 

Dar presente e vm gesto be amor. 

18 ue maio — Dia das Maes. 

Associacao Comercial e Industrial de A(;ailandia-MA 
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Imperatriz 

\ 

por FREDERICO LUIZ 

SimpUcio 
Zuza 

aqui na terrinha. 

A viagem de SimpUcio 
Zuza a Brasilia esta 
agitando os bastidores da 
politica local. () vereador, 
filiado ao FSB, Partido 
Socialista Brasileiro foi 
com a missao de encontrar 
erros na presta^ao de 
contas da secretaria de 
Educa^ao do Municipio ao 
Mec, Ministerio da 
Educapao e Cultura. A CPI 
da Merenda Escola pode 
terminar em ' file de 
merluza. 

PMDB em 
frangalhos II 

Defesa de 
Agostinho 

Todas as vezes que faz 
declaragoes em publico, 
Agostinho Noleto cita o 
nome de Ildon Marques. 
Agostinho foi claro quando 
afirmou que era "Ildao", 
pessoalmente que 
negociava os pre^os com 
fornecedores. Quando 
Simplicio Zuza voltar, o 
imperatrizense vai saber se 
houve ou nao corrupgao no 
dinheiro do governo 
federal destinado a 
Educa^ao, e quern foi o 
responsavel direto pelos 
erros. 

No entanto, os 
peemedebistas, ditos 
histdricos, esqueceram de 
um detalhe. 0 PMDB no 
Maranhao tern um dono que 
atende pelo nome de Jose 
Sarney. E uma ' ilusao, 
acreditar que Sarney e seu 
afilhado, o deputado federal 
Joao Alberto, permitirao que 
o PMDB de Imperatriz se 
coligue com o PSDB de 
Madeira. Restaria entao a 
alternativa dos 
peemedebistas apoiarem o 
candidate do PEL, Jose de 
Ribamar Fiquene, como 
inclusive', quer o presidente 
da sigla no municipio, o 
empresario Joao Matiolli. 
Ivleste caso, todo o discurso 
dos chamados histdricos, e 
etieos, cairia por terra. 

do congresso de seu 
partido, que numa atitude 
elegante, digna de Fred 
Astaire, canton o PT e a 
Frente Etica para se 
coligarem com o PSDB de 
Sebastiao Madeira. Por sua 
vez, o deputado tucano, 
disse a um interlocutor 
proximo, que poderia rever, 
ate mesmo, alguns 
posicionamentos seus no 
Congresso Nacional, caso a 
Frente Etica comege as 
negociaydes para a 
prefeilura municipal 0 
deputado Madeira esta 
fazendo sua parte para se 
reaproximar dos ex-aliados. 
Resta saber se a Frente 
Etica vai fazer alguma coisa 
para se aproximar do 
candidate do PSDB a 
prefeitura. 

Ze 
Parente 

No ultimo final de 
semana, o colunista 
manteve um dtimo dialogo 
com o empresario Ze 
Parente, irmao do ex- 
deputado federal Onofre 
Correia. De acordo com Ze 
Parente, havera sempre 
espayo e chances reais, 
para o candidate a prefeito 
de Imperatriz que simbolize 
o' anti-sarneysmo. 

Ipesc 
vem al 

PMDB em 
frangalhos III 

PMDB em 
frangalhos I 

O presidente municipal 
do PMDB, empresario 
Joao Matiolli, de forma 
definitiva, trabalha para ser 
indicado vice-prefeito de 
Sebastiao Madeira, quo e 
do PSDB e faz oposi^ao a 
governadora Roseana 
Sarney. Matiolli, inclusive, 
teria contratado uma 
empresa de Sao Paulo, para 
o orientar, do ponto de vista 
do marketing politico, 
como deveria manorbra 

Os - chamados 
peemedebistas histdricos, 
deveriao trocar de sigla atd o 
mes de dezembro do ano 
passado. Numa atitude mais 
radical, poderiam se filiar ao 
PT, ou entrar no PDT e ate 
no Partido Verde. Tambem 
restaria aos peemedebistas, 
ditos histdricos, a filia^ao ao 
PSDB, PSB, PPS. Todos 
esses partidos fazem 
oposi^ao ao governo do 
Estado e sao da chamada 
banda dtica. Agora, pretender 
dominar o partido de aluguel 
de Josd Sarney no Maranhao, 
e querer dcmais. A convenyao 
da sigla vai dizer. 

Em breve, o 
imperatrizense tera 
oportunidade de ler acesso 
a pesquisas serias e de 
comprovada veracidade. 
Esta surgindo o Ipesc, 
Institute de Pesquisas 
Capital. Para confrohtar 
com o Institute oficioso do 
Estado, que atende pelo 
nome tie Econometrica. 
Aguardem. 

Fiquene 
e Davi 

Cantando 
na chuva 

O presidente do PSB, Eula 
Almeida, saiu tao fortalecido 

Ainda nao se sabe sobre 
a candidatera de Davi Alves 
Silva. Alguns amigos seus 
afirmam que Davi podera 
ser candidate ao governo 
ou ao senado da republica 
em 1998. E nessa elei^ao, 
firmaria apoio ao ex- 
governador Jos^ de 
Ribamar Fiquene. Como 
sempre tern um coelho 
guardado na cartola, vamos 
ver qual sera a atitude de 
Davi nestas eleiybes. 

Ondas Curtas 

| | La vem o Leao. La vem o Leao. La vem o Leao. 

Q A Campanha de Sebastiao Madeira comega a pegar fogo na cidade. 

I j Coronel Ventura esta sorrindo a toa com a briga de foicc dos chamados grandes. 

□ Quanto mais escandalosi mais chances o Ventura tern de emplacar. 

| | Chico do Radio esta animado com sua candidatura. Segundo ele, esta do lado do vento. 

Q William Marinho garante que Dorian Meneses tern dinheiro para fazer seus dois pianos. 

□ O secretario de Comunicayao garante que o Piano dos 90 tlias sera cumprido a risca. 

□ Ou seja, a cidade vai ganhar mesmo, quinze quilometros de asfalto. 

□ Os bairros serao beneficiados no Piano dos 180 dias. Dinheiro tern, afirma Marinho. 

□ Continuando nessa tocada, vai ter mais gente, acreditando na administra^ao Dorian. 

Fl Vem ai, a nova equipe de Esportes da Radio, Jornal e TV Capital. Arrebentando. 

□ O Imparcial esta um brinco. Mostrando o outro lado de Sao Luis. Leia e Assine, tambem. 

□ Alair Chaves e Ze Parente sao unanimes. 0 governo FHC quebra a empresa nacional. 

□ Esse e o mesmo pensamento de Fernando Antehes, presidente do PSC. 

Q FHC ha muito tempo que deixou de ser o dono da verdade. Comb queria no comedo. 

□ De Joel Santana, da Revista Nacional, um meio guru do colunista; FHC disse quefdcUgoverna 

Q "Do jeito que ele administra, e facil, facil" 

□ Essa tal de reeleigao e um negocio que todo mundo abusa. 

□ Os "Eticos" de Imperatriz finalmente acharam seu rumo. So estao dando dentro. 

□ E o marketing politico e suas variantes chegando na esquerda de Imperatriz. 

□ Parabens a equipe do PT-PDT-PV. Profissionalizando suas campanhas. 

foi Simplicio 
Foi verse as contas 

da educagao estao 

a seu gostinho Brasilia para 

■m*. Supermercados Imiaos Teixeira 

jJ3 sa gente 
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Imperatriz 

O Tiradentes velho e barbudo que teria sido enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Campo da 

Lampadosa (Rio de Janeiro), nunca existiu. Pelo menos e o que nos ensina o professor Milton Teixeira, um 

especialista no martir da Conjuraqao Mineira 
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pintura, Tiradentes sem barba 

por Milton Teixeira 
Professor 

0 Rio de Janeiro 
amanheceu com c6u claro e 
erisolarado naquele sabado, 
mesmo sendo outono, um dia 
propicio para a praia, se fosse 
em 6poca mais recente. Mas a 
preocupa^ao de boa parte da 
populate naquele 21 de abril 
de 1792 era outra: adornar as 
sacadas casas com colchas e 
fl res e instalar lanternas entre 
a janelas, como se fazia em 
todas as grandes ocasioes 
festivas. 

O fato que todos 
ansiosamente aguardavam ia 
se dar as 11 da manha. Havia 
muito movimento de pessoas. 
A multidao esperava 
ii ^acientemente. Nao seria 
exagero dizer que os quase 20 
mil habitantes da cidade 

estavam ali. Todos os espa^os 
piiblicos eram atentamente 
vigiados por uma tropa de 
cerca de 6 mil soldados do Rio 
e Minas Gerais, posidonados 
em pontbs estrategicos. 

Pi or que essa agitagao 
nada tinha a ver com a 
encena^ao, ao ar livre, da 
comedia- "O Casamento 
For^ado" ("Le Mariage 
Forcee"), de Moliere. A peya, 
na verdade, tinha por objetivo 
distrair o povo durante o 
enforcamento do alferes 
Joaquim Jose da Silva Xavier, 
o Tiradentes. Ele tentou ainda 
falar ao povo, mas foi 
impedido. Ao carrasco 
Capitanea, disse apenas: "Se ja 
rdpido", conforme relato 
registrado no Instituto 
Geografico o Brasileiro pelo 
proprio executor da senten?a. 

A forga foi erguida 21 

degraus acima do nivel do 
chao, para que a cena fosse 
vista por todos, no Campo da 
Lampadosa, antigo Campo de 
Sao Domingos, um 
descampado que existia nas 
proximidades da Igreja da 
Lampadosa. Aos 46 anos de 
idade, vestindo apenas uma 
camisa branca de 11 varas 
(antiga medida para tecidos) 
que Ihe atingia ate os pes, 
Tiradentes tinha as maos 
amarradas e segurava uma 
cruz. Fogos espocavam no ceu 
durante sua caminhada, de 
aproximadamente 2 
quilometros, at6 o local da 
execu^ao. 

0 cortejo saiu por volta das 
9 horas, pela porta lateral 
esquerda da Cadeia Velha, 
onde existe atualmente a 
Assembhria Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(PalacioTiradentes). No longo 
cordao de isolamento 
organizado para a ultima 
caminhada de Joaquim Jose da 
Silva Xavier, os militares se 
posicionaram de costas para 
ele e de frente para a multidao. 
0 condenador fez uma parada 
na Igreja da Lampadosa (na 
atual Avenida Passos), para 
assistir a sua ultima missa e 
orar diante da pequena 
imagem trazida por escravos 
que a acharam no Mar 
Mediterraneo. 

Semelhante a Cristo 
A imagem barbuda e 

cabelos que conhecemos de 
Tiradentes, a de um velho de 
mais de 70 anos, nao 
corresponde a realidade. "Ele 
tinha barba e cabelos 
raspados„ bem diferente da 
estatua de bronze feita por 
Francisco de Andrade e 
fundida em 1924, que enfeita a 
frente da Assembleia 
Legislativa", garante o 
professor Milton Teixeira, 37 
anos. 

A imagem que conhecemos 
do martir e um legado de 
inspira^ao positivista, que 
pretendia comparar Tiradentes 
a Jesus Cristo. No Brasil 
colonial os presos eram 
proibidos de usar barbas e 
cabelos longos. Os autos do 
processo incluem a apreensao, 
emsuacasa, em 25/11/1789, 
de duas navalhas e um espelho. 
Esses mesmos objetos foram 

OU£a de segunda a sexta-feira, 

das 07:00 as 08:00 horas pela 

Radio Capital AM, 950, o 

programa Revista Regional 

Produgao: Agenda Pingo no i 

/C- 

Gos/a 

encontrados na cela onde ele 
ficou por tres anos. 

Filho de pai portugues e 
mae mineira, Joaquim Jose da 
Silva Xavier tinha cinco irmaos 
e nasceu em 16/08/1749, no 
Sitio do Tombal, em Minas 
Gerais. O local ainda existe e 
fica na cidade de Tiradentes, 
antiga Vila Sao Jose Del Rey, 
a cerca de 20 km de Sao Joao 
Del Rey. Tiradentes nao tinha 
raizes na aristocracia. Seu pai 
era um proprietario rural, sem 
fortuna ou formagao 
intelectual. Antes de se tornar 
militar ele exerceu varios 
oficios, como minerador, 
tropeiro, caixeiro-viajante e 
dentista (por isso, 
Tiradentes).Cohsta que seu 
ingresso no Exercito colonial, 
em 1776, se deveu auma briga 
com o objetivo de defender um 
escravo. O agressor do negro 
acabou apanhando, mas moveu 
uma agao de danos fisicos 
contra Tiradentes. "Para 
escapar da pena e ganhar 
imunidade judiciaria, ele 
encontrou para o Regimento 
dos Dragoes das Minas Gerais, 
o mais fiel a Coroaportuguesa, 
o que acabou agravando sua 
situa^ao mais tarde, por ter 
contestado o poder imperial", 
conta Milton Teixeira. 

As patentes militares eram, 
na epoca, compradas. 
Tiradentes tinha pouco 
recursos e por isso so 
conseguiu o posto de alferes, 
equivalente a patente de 
segundo-tenente. 0 
envolvimento do oficial com o 
movimento denominado 
Inconfidencia Mineira 
aconteceu em 1785, por meio 
de conversas sobre a 
Independencia Americana com 
o estudante puimico, em 
Coimbra, Jos^ Alvares Maciel. 

Nao se sabe ao certo, ate 
hoje, o total de pessoas que 
participam do movimento. 
Tem-se porem, conhecimento 
de que a maioria dos 
conspiradores pertencia a elite 
local, que se rebelou contra a 
cobran^a de impostos 
escorchantes pela metropole 
portuguesa apos o declinio da 
minera^ao de ouro. Dos 11 
condenados a forqa, ele foi o 
unico que teve a senten^a 
confirmada. Os outros 
(fazendeiros, mineiros e 

O professor Mikon Teixeira: tambem com a cor da no pescogo 

sacerdotes) sofreram o 
degredo (expulsao do Pais) e 
tiveram os bens confiscados. 

0 projeto dos 
conspiradores incluia a 
independencia do Brasil e a 
instala^ao da Republica; o 
retorno das atividades 
manufatureiras, proibidas 
desde 1785; a fundagao de uma 
universidade em Vila Rica; e a 
instituigao de uma nova 
bandeira-um triangulo como 
lema Libertas quae vsera 
Temem (Liberdade ainda que 
tarde) - sem, no entanto, abolir 
a'escravidao. 

Conspiragao Elitista 
O professor Milton Teixeira 

julga incorreta a denominagao 
dada ate hoje a este 
movimento. "Inconfidencia 
significa traigao. Eles trairam 
Portugal, nao o Brasil. Acredito 
que seria mais correto dizer 
Conjura^ao Mineira", explica. 
E errado, ainda, acreditar que 
Tiradentes idealizou e liderou 
o movimento. Quern exerceu 
estepapel foi o,poeta ejurista 
Claudio Manuel da Costa. 
Muitos pesquisadores e 
estudiosos entcndem que 
Tiradentes foi, na realidade, um 
idealista ingenuo, manipulado 
pela elite que articulou a 
revolta. 

"Ele era muito popular na 
rota Rio de Janeiro/ Minas 
Gerais, devido a sua atividadc 
anterior de caixeira-volante, por 
isso foi encarregado de 
propagar as ideias do 
movimento", assinala Milton 
Teixeira. Alem de ingenuo, ele 
teria sido tambem 
inconseqiiente, na visao do 
professor, que se dedica ao 

estudo da vida do heroi 
nacional ha cerca de 25 anos. 
"Quern adere a conspiragao de 
ricos deve ser muito ingenuo, 
porque a corda sempre 
arrebenta do lado do mais 
pobre. No caso ela nao 
arrebentou, enforcou", 
observou. 

Tiradentes estava no Rio de 
Janeiro quando soube que seus 
companheiros estavam sendo 
presos e tratou de esconder-se 
num quarto que ainda existia 
na Igreja de Nossa Senhora 
Mae dos Homens, na Rua da 
Alfandega, 56. Uma semana 
depois resolveu mudar-se, por 
julgar o local pouco seguro. 
Certa noite, ao sair do 
esconderijo, o alferes 
encontrou Joaquim Silverio dos 
Reis, a quem revelou que se 
mudaria para a casa de um 
amigo, na Rua dos Latoeiros, 
atual Gon^alves Dias, onde 
provavelmente existe hoje a 
Confeitaria Colombo. 

A prisao aconteceu no novo 
endereyo, em 10/05/1789, dois 
apos a mudan^a. Silverio dos 
Reis o havia denunciado a 
autoridades em troca do perdao 
de suas dividas com a Coroa. 
Tiradentes se entregou sem 
resistenciae foi levado a Ilhadas 
Cobras, onde ficou na cela 3 
cubiculo 5, ao lado de outros 
conspiradores. Quase 
imultaneamente era capturado 
tambem, em Vila Rica, Claudio 
Manuel da Costa, que apareceu 
morto na prisao um dia apos ser 
detido. "Aparentemente foi uma 
queima de arquivo. Parece que 
ele estava entregando muito 
gente importante", especula o 
professor. 

Deu a louca no 

Bingao do Conor Farias!! 

0 Bingao baixou de preco 

Cartela por apenas R$ 4,00 

E a premiacao aumentou!!!! 

•«sista todos os dias, pela TV Capital, a partir das 13h00 

sm mrtkmacao ' 

t-* /ft- r\- 
t£ 24 Horas 
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CUT e convocada para grevc 

Antes da greve havera um encontro com a CUT, 

em Brasilia, para formula^ao de um politica industrial. Dia 22 pode haver marcha de empresarios no DF 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Imposto de Renda 
A Secretaria da Receita 

Federal nao prorrogara o prazo 
de entrega da declaragao do 
Imposto de Renda da Pessoa 
Fisica (IRPF), que se encerra 
hoje, dia 30. Na ultima quinta- 
feira, provocada por boatos de 
que o prazo seria estendido, a 
Receita divulgou nota 
mantendo o prazo. Quern 
entregar a declara^ao depois 
do dia 30 de abril, pagara multa 
de 1% do imposto devido, 
respeitando o limite rainimo de 
R$ 165,74. 

Greve 
Proposta de greve geral foi 

o que nao faltou em Sao Paulo. 
Empresarios surpreenderam 
primeiro com a iddia de parar 
o Pais um dia. Em seguida, o 
presidente da Central Unica 
dos Trabalhadores (CUT), 
Vicente Paulo da Silva, o 
Vicentinbo, anunciou que a 
central ja estava debatendo o 
temadesde quarta-feira, antes, 
portanto, de conhecer o 
impulso grevista da Federa^ao 
das Indiistrias do Estado de 
Sao Paulo (Fiesp) e da 
Confederagao Ndcional da 
Indiistria (CNI). Vicentinbo 
disse-que ja existe ate mesmo 
uma data indicativa, dia 13 de 
maio. 

Homenagem 
Qs membros do Tribunal 

de Justiga Desportiva da 
Federayao Goiana de Futebol, 
tendo a frente b professor Joao 
Raimundo Costa Filho, 
prestaram solidariedade ao 
presidente do Tribunal de 
Justiga, desembargador 
Homero Sabino de Freitas, aos 
juizes Gilberto Marques Filho 
c Fabrio Cristovao de Campos 
Faria e ao assessor militar do 
TJ, coronel Juarez Francisco 
de Albuquerque, que foram 
refens na rebeliao do Cepaigo. 

Proalcool 
O governo deve enfrentar 

mais uma batalha no 
Congresso Nacional com o 
lobby do setor de agucar e 
alcool. Apesar da libera^ao e o 
conseqiiente reajuste dos 
preyos dos combustiveis como 
parte dos incentivos 

prometidos ao Programa 
Nacional do Alcool 
(Proalcool), a Frente 
Parlamentar Suco-Alcooleira 
esta descontente com a 
demora do governo em propor 
solu^oes para a crise estrutural 
do setor. 

Retaliagao 
Formada por 235 

senadores e deputados de 
varioS estados, a bancada ja 
amea^a retaliar, nao dando 
quorum as votagoes de 
interesse do Executivo no 
plenario. "Retirar os deputados 
do plenario e umaarmaix)litica 
legitima", declarou odeputado 
Maluly Neto (PFL-SP), 
durante reuniao da Frente. 

Reunidos com 
representantes dos usineiros.e 
dos trabalhadores, alem de 
tecnicos da area ambiental, os 
coordenadores da Frente 
decidiram enviar ao presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
uma carta cobrando medidas 
prometidas para incentivar o 
Proalcool e repudiando a 
Medida Provisoria 1.409, que 
autoriza a modificagao na 
mistura do alcool anidro na 
gasolina. 

Fofoca 
O presidente do Senado, 

Jose Sarney (PMDB-AP), 
divulgou uma nota negando 
informagao divulgada por um 
jornal do Rio de Janeiro, de que 
tenhafalado mal do governo do 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso, depois 
quo ele saiu de sua festa de 
aniversario, na ultima quarta- 
feira. Parte da- nota e o 
seguinte; "Gosto de Fernando 
Henrique. Tenho por ele 
amizade. Nossos 
desencontros foram sempre 
no varejo e quase sempre 
acidentes de percurso. No 
atacado, ninguem mais do que 
eu sabe de suas dificuldades 
e do esforgo que ele esta 
tazendo... Seria uma 
indelicadeza, que nao e do 
men feitio, crilica-lo em minha 
casa... A nota de Sarney nao 
estava assinada. (Nota do 
jornal O Imparcial, de 27/04/ 
96) 

GASTROCLINICA 

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

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

por Andrea Braga 
Da Agenda Estado 

A Federagao das Indiistrias 
do Estado de Sao Paulo 
(Fiesp) e a Confederayao 
Nacional da Indiistria (CNI) 
anunciaram uma greve geral 
no Pais, por crescimento 
economico e reformas. 0 
amincio foi feito no local mais 
insolito possivel, em se 
tratando das duas maiores 
entidades empresariais do 
Brasil. O presidente da Fiesp, 
Carlos Eduardo Moreira 
Ferreira, e o presidente da 
CNI, senador Fernando 

Bezerra> escolheram a sede 
nacional da Central Unica dos 
Trabalhadores (CUT) para 
falar com jornalistas sobre a 
possivel paralisa^ao, que ate 
palavra de ordem ja tern: 
"Parar para crescer". 

Nao ha data para greve. 
Antes dela, havera dois 
eventos. Eles marcaram um 
encontro com dirigentes da 
CUT no dia 14 em Brasilia, 
para formula^ao conjunta de 
uma politica industrial. E dia 
22 havera. a la Conven^ao 
Nacional da Indiistria, no 
Hotel Nacional em Brasilia, 
que pode resultar numa 

marcha de empresarios pelas 
ruas da Capital Federal. 

Ferreira usou frases fortes 
para justificar sua proposta de 
greve - que ele nao chama de 
locaute, mas de uniao da 
sociedade civil por mudangas. 
"Basta de sucateamento da 
indiistria e chega de omissao 
da sociedade", disse, diante do 
presidente nacional da CUT, 
Vicente Paulo da Silva, o 
Vicentinbo, ainda atonito com 
o convite dos empresarios 
para que os trabalhadores 
fa^am greve geral. 

Cauteloso, Vicentinbo 
afirmou que uma greve 
conjunta devera ser melhor 
estudada. Para obter o apoio 
dos trabalhadores, os 
empresarios terao de assumir 
as seguintes bandeiras: 
reforma agraria, puni^ao de 
criminosos nos conflitos do 
campo, mais empregos, 
aumento do salario minimo e 
a manuten^ao dos direitos 
trabalhistas. 

Ferreira nao se intimidou 
diante da desconfian^a de 
Vicentinbo. Ao contrario, 
procurou agrada-lo. O 
empresario declarou que 
acontecimentos "absurdos" 
como a chacina no Para nao 
podem mais se repetir, numa 
especie de aceno a Vicentinbo 

de que pode haver acordb em 
torno de algumas bandeiras 
cutistas. 

Mais radical do que a 
propria CUT, Ferreira 
encontrou uma explica^ao 
para esse comportamento: 
"Nao sei se estou a esquerda 
das centrais sindicais, mas 
esta tudo mudando tanto que 
da para dizer que nem a 
esquerda e nem a direita, mas 
a frente, que 6 para onde 
queremos ir". 

A Fonpa Sindical aceitou a 
uniao com os empresarios, 
sem restri^ao a bandeira de 
reformas. Se for preciso, os 
sindicatos da For^a vao para 
as ruas mobilizar 
empregados, disse o diretor 
da central e presidente do 

Sindicato dos Metalurgicos de 
Sao Paulo, Paulo Pereira da q 
Silva. 

O presidente da CNI 
afirmou que uma 
"manifesta^ao simbolica", 
como a paralisa^ao nacional 
de um dia, faria bem um Pais 
que "pode come^ar um 
caminho em diregao ao caos". 
Segundo Bezerra, o Piano 
Real esta sem sustentagao e 
Executivo e Legislativo 
devem ser cobrados, 
enquanto ha tempo de 
corrigir o rumo da economia. 

Trabalhadores terao ganho real 

Segundo tecnicos, os trabalhadores terao um ganho de 20% no poder de 

compra se a base de comparacao for o minimo quando nasceu o Real 

por Andrea Braga 

Os tecnicos do governo 
estao montando uma serie de 
projegdes que sustentarao a 
tese da equipe economica de 
que, mesmo com um aumento 
de 12% para o salario minimo, 
ainda assim os trabalhadores 
de baixa renda terao um ganho 
real (acima da infla^ao) no 
poder de compra. Ele sera de 
20% se a base de comparacao 
for o salario minimo de R$ 
64,79 pago em julho de 1994, 
quando nasceu o Piano Real, ou 
de 0,75% se comparado com os 
R$ 100,00 pagos em dezembro 
passado, sempre se 

considerado como indice de 
preyos o INPC. 

O ganho, na avaliacao 
tecnica, e ainda maior porque 
os calculos nao consideram o 
efeito indireto no poder de 
compra dos assalariados da 
queda da inflacao para indices 
mensais inferiores a 2%. 

0 ganho real de 20% e 
resultado do seguinte calculo: 
compara-se o novo valor de R$ 
112,00 com os R$ 64,79 que 
eram pagos em julho de 94 e 
se chega a um aumento de 
72,87%, enquanto que a 
variacao do INPC, no mesmo 
periodo, foi de 39,2%. Se abase 
de comparacao se limitar ao 

salario medio do ano passado, 
esta assegurado, segundo os 
t/cnicos, o ganho de 0,75%. Mas 
para isto sera necessario que a 
inflacao anual este ano nao 
supere os 12,6% e nao se 
conceda qualquer novo reajuste 
ate o final de dezembro. 

Os tecnicos optaram pelo 
INPC para fazer estas projecoes 
porque se trata de um indice 
que e formado, segundo eles, 
por uma ampla cesta de bens de 
consumo, na qual se pode 
enquadrar o padrao de consumo 
dos trabalhadores que ganham 
o salario minimo. Alem disso, 
insistem que o percentual de 
12% reflete a variacao media dos 

principals indices de inflac 
e um ganho em relaca 
cerca de 8% de variaca 
precos dos produto' 
compoem a cesta b 
inclusive com uma estiu 
para abril. 

O fato e que, do ponfi '■ 
vista tecnico, a questac 
aumento do salario minimo ^ 
equacionada, faltando apena. 
acerto politico. Os tecnicos do 
Ministerio da Fazenda temem o 
impacto do aumento nascontas 
das prefeituras e no setor da 
construcao civil, que tern como 
mao de obra predominante 
trabalhadores que recebem o 
salario minimo. 

Piano de saude tem aumento 

por Nilton Horita 
Da Agenda Estado 

Os pianos de saude serao 
reajustados em maio, junho e 
julho, a medida que o ultimo 
aumento completar um ano. E 
que a grande maioria dos 
eontratos aniversaria nurh 
desses tres meses. Os que 
foram assinados em outras 
datas so serao corrigidos 
quando aniversariarem, 
conforme dispoe a Lei 8.880 que 
criou o Piano Real, anunciou o 
presidente da Associacao 

mi 

Brasileira de Medicina de 
Grupo (Abramge), Arlindo de 
Almeida. Os reajustes deverao 
ficar entre 26% e 32%. 

Almeida calcula que desse 
indice deve ser expurgado, para 
efeito de calculo real, os 4% 
resultantes do recolhimento, ao 
INSS, do equivalente a 15% da 
iemuneracao dos autonomos 
que prestam services, A 
Abramge realizou encontro de 
carater nacional, em Curitiba, na 
ultima quinta-feira, com a 
participacao do Sindicato 
Nacional das Empresas de 

Medicina de Grupo (Sinamge). 
Almeida explicou que nessa 

bpoca do ano tamb^m ocorre o 
aumento dos medicos, o reajuste 
das diarias hospitalares e os 
dissidios coletivos do pessoal de 
area ntodica, insumos que 
formam o custo das empresas de 
medicina de grupo e que tiveram 
impacto durante um ano. Esse 
foi um dos assuntos em pauta na 
reuniao. A regulamentacao dos 
pianos de saude, que esta sendo 
estudada no Congresso 
Nacional, tamb&n foi avaliada. 

Atualmente, 80% dos 40 

milhoes de usuarios de pianos de 
saiide no Brasil sao de convenio- 
empresa, trabalhadores e seus 
familiares. Os demais - 7 a 8 
milhoes de pessoas - sao 
particulares. Em 1995, essa 
populacao carreou para os cofres 
do Sistema, US$ 2,99 bilhoes. 
Para negociar com os 
empresarios, Almeida 
reconhece; "E uma dureza, nos 
sabemos que as empresas estao 
em dificuldades, e para obter de 
um empresdrio um aumeu 
inflacionario, a gente vai tor 

, suar", admite. 

dim 
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Jandui joga bem e vence Bananal 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

Jogando amistosamente no 
Bananal, o Jandui derrotou a 
equipe de casa pelo placar de 2 
a 1.0 treinador Enio, fez varias 
altera^oes no decorrer da 
partida. O jogador Luciano foi 
bastante assediado pela 
torcida. Luciano fei grandes 
jogadas, deixando a torcida 
satisfeita com a boa atuayao do 
jogador. Amanha o time devera 
fazer outro amistoso, que 
segundo informayoes da 
diretoria, podera ser contra o 
Itinga ou novamente contra o 
Bananal. O Itinga nao 
compareceu ao jogo que estava 
marcado para o ultimo sabado 
contra o Tropical. O time do 
Itinga nunca compareceu as 
reunioes da LID, por isso 
acredita-se que o clube sera 
severamente punido pela 
comissao organizadora do 
campeonato. No domingo, por 
volta das 14:00 boras, o Itinga 
compareceu no estadio 
alegando que a comissao 
organizadora teria informado 
que a partida seria realizada no 
domingo e nao no sabado. 0 
presidente da Liga 
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O selecionado Beira-Rio, foi impie dosamente go lea do pelo PSV, por 8 teuton a 1 

Imperatrizense de Desporto, 
Toinho Bareta, ira so 
pronunciar sobre o caso ainda 
hoje. Se o Itinga for 
severamente punido, o 
Tropical," do tecnico Luciano, 
podera ganhar a vaga para a 
semi-final da competiyao. 
Tropical e PSV fazem amanha, 
uma importante partida no 
EsLidio Municipal " Frei 

Epifanio D'Abadia. Na ultima 
rodada da competiyao, o PSV 
goleou o Beira-Rio, que vinha 
bem na competiyao por Sal. 
Com a derrota, o time do Beira- 
Rio ficou praticamente fora da 
competiyao. PSV e Tropical 
jogam nesta quarla-feira no 
Estadio Municipal Frei 
Epifanio D'Abadia, as 09:00 
boras. O ex-jogador da 

Sociedade Atletica Imperatriz, 
Valdo, reforyou o quadro de 
professores da Escolinha das 
Redes Jandui. Ontem, Valdo, 
Mangueira e Enio, Irabalharam 
com a moyada, tanlo a parte 
fisica como a parte de coletivo 
com bola. Com o encerramento 
daprimeira fase da cbave "A". 
Confira a campanha das 
equipes. 

la Gopa Cafe 

Viana de Futebol 

Dente de Leite 

Promovido pela Escolinha de 

Futebol Redes Jandui e Liga 

Imperatrizense de Desporto 

CHAVE "A" PG PP J V E D GP GC SG 

Sao Paulo 03 09 04 01 00 03 03 09 -06 
Jandui 10 02 04 03 01 00 11 06 05 
America 10 02 04 03 01 00 08 05 03 
Vital 04 08 04 01 01 02 02 04 -02 
Volla Redonda 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

- time eliminado da competiyao. 

Obs: Jandui e America estao 

classificados para as semi-finais 

da I9 Copa Cafe Viana de Futebol 

Dente de Leite. 

Campeonato Maranhense 

por Francisco do Vale 

<) Campeonato Maranhense 
teve mais uma rodada no final 
de semana. Os times 
considerados grandes da 
capital nao conseguiram passar 
pelos clubes do interior. Num 
dos piores jogos do 
campeonato, disputado no 
Estadio Municipal Nhozinho 
Santos, o Maranhao empatou 
com o Coroata sem abertura de 
contagem. E o terceiro empate 
da equipe na competiyao e que 
comeya a distanciar o time da 
lideranya desta primeira fase. 
O resultado irritou o pequeno 
piiblico presente a praya de 

esportes da Vila Passos. Se 
alguem mereceu marcar foi o 
Coroata. Enquanto o Mac 
durante todo o jogo nao criou 
sequer um lance de perigo para 
o gol do quadro visitante, este 
andou se aproximando da 
abertura do marcador em 
varias oportunidades nos 
momentos finais do segundo 
tempo, foryando inclusive os 
escanteios. Em Bacabal 
(classico do interior) eritre 
BEC x Americano, deu BEC, 3 
a 2. Oliveira Sobrinho, 
Cabecinha e Preto marcaram 
para o Bacabal. Enquanto que 
Valdeir e Jairo descontaram 
para o Americano. Um gol de 

Robertinbo, aos 41 minutos, 
salvou o Sampaio Correa de 
sua primeira derrota no 
Campeonato. A equipe 
comandada por Meinha 
empatou com a caxiense no 
Estadio Duque de Caxias e 
voltou a demonstar que precisa 
urgentemente de reforyos, se 
pretende realmente classificar- 
se entre os primeiros deste 
turno e garantir sua vaga na 
serie C do Campeonato 
Brasileiro. O empate noentanto 
acabou sendo o resultado mais 
justo para as duas equipes que 
apresentaram bom futebol 
notadamente no segundo 
tempo. 

Romario faz 4 e fica 

mais perto de Atlanta 

por Francisco do Vale 

0 atacante do Flamengo 
prometeu e cumpriu. Com 
atauyao decisiva, Romario fez 
os quatro gols na vitoria do 
'lamengo sobre oAmerica, por 

1 1, no Estadio Aniceto 
Moscoso, em Madureira, 
dando aanunciada resposta aos 
que tentaram pum-lo por ter 
feito gestos obscenos para a 
torcida fluminense. O resultado 
deixou o Flamengo 
praticamente com a mao no 
tltulo do primeiro turno, com 
28 pontos ganhos, a uma 
rodada do final. Apesar do 
resultado, o jogo nao foi facil 
o-'* o Flamengo. O time rubro- 

"V0 o r\ctr^ 

com a expulsao do zagueiro 
Flavio. Dai entao o atacante 
Romario se encarregou de 
decidir a partida. Romario 
abriu o marcador aos 17 
minutos, com um gol que foi 
considerado pelo torcedor 
como o mais bonito do jogo. 0 
time do America voltou para o 
segundo tempo mais aplicado 
e mesmo com um jogador a 
menos pressionou o Flamengo. 
0 centroavante Rogeno perdeu 
a melhor chance da partida, 
com o gol aberto, apos boa 
jogada de Robson. Mais foi o 
Flamengo que ampliou o 
marcador numa bo jogada de 
Iranildo, Romario fez iik agao 
2 a 0. Djgo em seguida Rogerio 
diminui o placar, numa 

. tlC*-! V.- auoi quatro 

minutos depois Romario 
fechou a goleada com gol a sen 
estilo, driblando o goleiro e 
fazendo Flamengo 4 a 1. O 
Vasco da Gama, que decide 
com o Flamengo o titulo do 
primeiro turno no domingo, 
passou apertado para veneer o 
Barreira, por 1 a 0. O Barreira 
jogou com determinayao e 
garra do inicio ao fim, e aos 
45:00 minutos e 46 segundos 
Pimentel fez o gol que deu a 
vitoria ao time de Sao Januario. 
0 tecnico Joel Santana esta 
bastante satisfeito com a equipe 
e espera que o elenco mostre a 
mesma determinayao domingo 
contra o Vasco. Com as boas 
atuayoes de Romario, artilheiro 
isolado do Campeonato 
Carioca, a CBF ja esta de olho 
no baixinho para as Olimpidas 
de Atlanta. 
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Automovds e Ptcas Capri ltda. 

• REVENDEDOR AUTORIZADO# 

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

W- 

ESCORT 96 
CAT. F116 

18.000 (Basico) Entrada: 5.400,00 

24 pagamentos: 767,46 

Corrigido pelo Dolar 

0\ 
000 

Cotas dispomveis pelo Consorcio Nacional Ford 

Para toda linha Ford 

QUANDO VOCE COMPARA 

COMPRA FORD. 

Dircto, objetivo e corqjoso. Flssim e Orlando Menezes, que 

conr a cJe segundo o sexto-feiro, o progromo Cldade 

^ lihOUos i^nSO,pebTVQdade. 

A erdade nua e crua, doa a quem doer. 



Imperatriz, 30 de abr/l 1996 Imperatriz/Social 

m 

n. 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 
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Simplicida de e bom gosto e uma das car a c tens tic as do a tor Lugui Palbares 

m 

■ ■ ■: 

Elci&e, 

0 presidente do Jug^ra Clube, Cleonir Ferreira, esta otimista com a participagao 

dos socios, que nos liltimos dias tem aproveitad© as opqoes de lazer proporcionado 

pelo clube. Cleonir conta tambem com a presenqa dos amigos e associados para 

a nova eleiqao da nova diretoria, que acontecera dia I9 de maio, no ginasio do 

clube. 

Regado a coquetel vips, a Academia Imperatrizense de Letras comemorou o 

seu 59 aniversario de fundaqao, no ultimo sabado, onde o secredario de Educaqao 

do Municipio, Agostinho Noleto, recebeu o premio literario de 1996. 

Os a tores Cbiudio Cunha e Cristina, que estarao de volta este mes com sua nova pe^a teatral 

Aqailandia e outros. A canditada eleita representara o Maranhao no concurso 

nacional Musa Brasil, que acontecera dia 17 de maio na Bahia. 

0 evento, que acontece em grande estilo no proximo dia 11 no salao nobre do 

Juqara Clube, contara com a presenqa marcante dos atores globais Lugui Palhare 

(Proxima Vitima) e Islene Cristina, que estara apresentando urn show da dan 

cigana, alem da beleza estoteante de Shanna Cristina, que foi a 2s colocada 

ano passado no concurso nacional em Salvador. Shanna passara a faixa a i 

sucessora, atualmente eleita Miss Brasil das Americas, onde representara o Bra 

num concurso internacional em julho, ho Mexico. 

Intitulada "Uma Noite na Bahia 11", o evento que acontece nas vesperas do Dia 

das Maes, tera uma homenagem especial, onde o ator Lugui Palhares interpretara 

um poema e fara a entrega de premios que serao sorteados entre as maes que se 

farao presente na festa. 

0 cantor Ze Geraldo soltou sua belissima voz, numa interpretagao da Musica 

Popular Brasileira, na ultima sexta-feira, repetindo a dose no sabado. 0 piiblico 

aplaudiu e pediu bis, onde foram prontamente atendidos. Valeu! 

Mulheres maravilhosas de nossa sociedade estarao juntas no proximo sabado, 

num requitado jantar promovido pclo colunista Jonas Ribeiro, em homenagem 

ao Dia das Maes. 

Sendo Imperatriz a escolhida para sediar pela segunda vez o concurso Musa 

Maranhao 96, que contara com a participaqao de dez munidpios, dentre eles a   

capital do Estado, Sao Luis, Pinheiros, Sao Jose de Ribamar, Imperatriz, Carolina, f/m ^do vice.&Vernador JoseReJnaldo Tavares, Alexandra Bdon UnyueseLuisBn- 

ii 
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CIDADE CIDADA 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum do 
iPi 

TV CAPITAL diariamente - '^C ■w. t w - . i hs, e Mesa R^"s iDado, as 10:00 hora: 
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Vida fora dos limites 

Linho 

Direta 

H j 

por JOSE FILHO 

Via gem 
0 vereador SimpHcio Zuza 

Neto ja se encontra em 
Brasilia, onde faz 
levantamentos sobre os 
recursos destinados a 
Imperatriz na area de 
educagao e, principalmente 
com referencia a criterios 
adotados pela FAE sobre a 
merenda escolar a respeito 
de sua municipalizagao. 
Simplicio quer enriquecer a 
CP I da Merenda Escolar com 
documentos de Brasilia. 

Denuncia 
Conf( rme uma fonte 

oficiosa, a Procuradoria 
Geral da Repiiblica teria 
indiciado o presidente da 
Camara Municipal de 
Imperatriz, vereador Antonio 
Rodigues Salgado Filho, por 
malversa^ao do dinheiro 
publico. Se confirmar a 
denuncia, Salgado pode 
perder o mandate e ficar 
inelegivel por oito anos. 

Vice 
De acordo com 

especuladores politicos de 
plantao, o candidate a vice- 
prefeito na chapa do ex- 
governador Fiquene € o 
pecuarista Homero Garcia. 
Esse acordo teria sido 
firmado no pressuposto de 
Davi Alves Silva nao sair 
candidato. 

Permanencia 
Amigos intimos de 

Agostinho Noleto afirmaram 
que ha um pedido especial do 
secretario de Estado Joao 
Mberto de Souza, para que 
le nao seja afastado do cargo 

de secretario municipal de 
Educa^ao. A governadora 
Roseana Sarney teria 
endossado o pedido de Joao 
Alberto. 

Peixe 
Joeder Oliveira, ex- 

presidente da Comissao 
Permanente de Licita^ao da 
Prefeitura, confidenciou aum 
amigo que ele um peixe 
peqiieno nessa histdria de 

DI da Merenda Escolar e 
possfveis irregularidades 

do processo licitatorio". Uma 
piaba, talvez. 

Computadores 
1 Tma fonte merecedora de 

crddito 'garantiu que os 
equipamentos de 
computadores adquiridos e 
pagos por Ildon Marques 
para a Academia 
Imperatrizense de Letras, se 

+T-am instalados em 
t err • 

se a pessoa que esta na 
posse dos computadores 
nao devolver 
imediatamente, ele mesmo, 
Ildon Marques, o 
denunciaria as autoridades. 

Vis it a 
Chega hoje a Imperatriz 

para rever amigos, um dos 
mais conceituados 
advogados brasileiros. 
Trata-se de Helio Miranda, 
que mantem escritorio em 
Palmas-TO e Brasilia-DF. 

Satira 
Os irreverentes de 

plantao asseguram que a 
CPI da Merenda Escolar vai 
terminar em sarapatel de 
bode, porque o guerrilheiro 
^ sem rosto e a principal 
testemunha e um homem 
que fica permanentemente 
calado. 

Apoio 
Um respeitado jornalista 

e analista politico de 
Imperatriz pode a qualquer 
momento optar pelo apoio a 
candidatura do coronel 
Guilherme Baptista Ventura 
para a prefeitura. A conversa 
entre os dois gira em torno 
de um programa de governo 
que restaure o crescimento 
economico e social da 
cidade, e sobretudo a 
cultura imperatrizense. 

MEC 
Chegou ontem a 

Imperatriz, uma comissao 
especial do Ministerio da 
Educa^ao e Cultura. A 
comissao quer conhecer de 
perto os problemas que a 
cidade esta enfrentando 
nesse pen'odo conturbado 
de CPI da Merenda Escolar 
e outras demincias sobre 
malversa^ao de recursos 
piiblicos federals destinados 
a educayao do municipio. 

Verao 
Pelos sintomas, sol, 

ventos e c^u, o verao acaba 
de chegar a Regiao 
Tocantina. As chuvas devem 
ser menos freqiientes e 
menos intensas. Bom para a 
lavoura e para a 
administrayao do municipio, 
que pode come?ar a 
trabalhar nas ruas 
esburacadas da cidade. 

Para meditagao 
"ora, o Espirito afirma 

expressamente que, nos 
ultimos tempos alguns 
apostatarao da fe, por 
obedecerem a espiritos 

e -  "-os de 

por Lourengo Pereiro 
Filosofo 

Todas as tentativas de 
analise e compreensao do 
universe objetivo e simbolico 
do ser humano leva-nos ao 
estado de extase e admira^ao 
diante das maravilhas 
fascinantes e do enorme 
conjunto de potencias e for^as 
que giram dentro de um 
circuito gerador de vida. Giro 
harmonico e desanponico, 

mas nem a desarmonia 
interrompeu a trajetoria 
marcada pelo destine que o 
homem tem de ser o autor do 
seu prdprio destino. Assim o 
plasmou a razao de iua 
existencia e assim o quis 
desde os primeiros momentos 
do piano misterioso e 
revelador do seu amor 
imensuravel. Imensuravel e o 
homem, porque imensuravel 
e a sua origem e imensuravel 
^ o seu ideal. 

Um astronauta nao volta ao 
nosso planeta sem motivaydes 
novas desencadeadas pelas 
sensagoes provocadas pelo 
impacto daquele que, 
deixando o seu habitat 
costumeiro, mondtono e 
melancolico, experimenta a 
explosao de sua capacidade 
perceptiva que, a distancia, e 
capaz de penetrar 
profundamente nos meandros 
do "conhecido" e descobrir 
nele a beleza nunca vista e os 
apelos jamais sentidos. A 
terra! ... como e linda! Seus 

contornos fascinantes... seus 
mares... seus mares azuis... 
suas majestosas montanhas. 
La estao os diversos povos, 
meu povo tambem, os nossos 
conflitos, a natureza agredida 
por quern faz parte dela e por 
meio dela vive e por causa 
dela morre. Tanta tristeza 
envolvida por tanta beleza e 
belezas obscurecidas por 
tantas tristezas. Esses povos 
precisam acordar. Precisam 
tomar consciencia da 
imensidao do universo, da sua 
beleza incomparavel e de sua 
importancia vital. 0 nosso 
povo precisa tomar 
consciencia de sua cidadania 
cosmica. Mas... voltemos ao 
nosso universo pessoal. 

Assim como o astronauta, 
o homem nao consegue 
visualizar a importancia, a 
potencialidade e a beleza do 
seu universo de vida^, 
transcendendo os limites do 
pratico costumeiro, dos 
habitos mecanicos, dos 
condicionamentos objetivos 

do dia-a-dia, dos trilhos 
escravizantes da 
superestrutura social caduca 
e despojada da sinceridade e 
dos sentimentos humanos, 
dos mecanismos. que 
invadiram o seu interior e se 
apoderam de seu centro de 
decisao, e... tomar a aeronave 
da sua liberdade e 
experimentar as sensa^oes 
que sao geradas pela visao 
ampla de si mesmo, de suas 
potencialidades, de sua 
beleza anterior, de seus 
conflitos, de suas limita^des 
e das responsabilidades de 
"cidadao do infinito". Infinite 
que incorpora a significa^ao 
profunda de idealismo, 
liberdade, dinamismo, 
realiza^ao, supera^ao dos 
obstaculos, plenitude. V 

Este e o homem em 
conformidade com a razao de 
sua existencia. Nesta 
situayao ele consegue ser 
pratico, filosofo, poeta, 
religioso, e, antes de tudo, 
livre e idealista. 

O DITADOR DO TEMPO 

. ■ ■ ■ 

m 

por Edmilson Sanches 
Jornalista 

Art. P Eu decreto: 

Tudo e finito. 

Mesmo as coisas 

intemporais. 

Tudo - materia ou 

imateria - 

sera comedo e 

fim. 

§ P E no meio 

disso 

a mais longeva 

entidade 

d u r a r a 

exatamente 

meia eternidade. 

§ 29 Imprescinde 

de calculo 

o teor 

do paragrafo 

anterior. 

Art 29 Eu decreto: 

Com base no Art. 

P deste Decreto 

vai, raso e certo, 

um complemento 

a Lei: 

Tudo e finito, 

menos as leis do 

Rei. 

Art. 39 Estaleientra 

em vigor 

na data de sua 

publica^ao 

- que sera a 

mesma do livro 

que a contem. 

Assinado, 

O rei. 

Poema sem data 

por Edmilson Sanches 
Jornalista 

Poeta: 

nao dates teus 

versos; 

eles nao carecem de 

dia 

de nascimento tambem dispensam ti 

-pois nao tem bora genealogia e sobreviva 

para morrer. - o poema nao tem a tua vida 

Ainda assim, o que pai, (sobrevida, subvida). 

pudesse datar, e se tem mae, e filho Entretanto, nada de 

seria o gesto grafico da puta dia 

literal filho de uma egua hora 

frasico e santo do pe do pote, mes 1 

expressional. nasceu no oco da ano 

Esquecerias, por palmeira, local. 

certo, a gestaqao pode ter vindo de Os poemas estao por 

incubaqao carona at 

hibernaqao. na bolsa marsupial soltos, 

ou no bico da dentro e fora de ti, 

Poeta: cegonha. misturados a poesia. 

teus versos nao Pegue-os. 

precisam Poeta, Mas afasta dele 

- nem dependem - expele teu poema o gesto cartorario, 

de cronografia; antes que ele salte de a mao tabelia. 

Jornol Capital 

an /r\ 1 —n — o 

4U 

/ 

1 

Ligue 73S-1345 e 

faga a assinatura do Seu 

Lider Diario. 
ir 
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por RENILDO JACOME 

Galletti 
lider 

Abrindo a 4a rodada da 
chave B, o Galleti venceu 
sabado o Bom Jardim por 
2x1. No primeiro tempo, o 
Galetti dominou a parti da 
aprovcitando a falta de 
empenho do time da vila. 
No segundo, o tecnico 
Silveira modificou o Bom 
Jardim e o time comegou a 
jogar melhor, diminuindo a 
vantagem do galo e por 
pouco nao conseguiu 
empatar a partida. Com a 
vitoria, o Galletti e lider 
invicto da chave "A", com 
quatro vitdrias em quatro 
jogos.- 

Estreia 
0 tdcnico Adao dos 

Passos, promoveu no 
sabado, a estreia de dois 
novos jogadores no jogo 
contra o Dreia. 0 
experiente zagueiro Jorge, 
que ja passou por varios 
times da Cidade do Ferro, 
e o meio-campo Jader, que 
chegou recentemente em 
A^ailandia. 

Sempre de bom humor, 
Jorge afirma que jogar no 
Galletti e um novo desafio 
na sua carreira. 

Flamengo 
goleia 

O Flamengo, goleou o 
time do Dreia por 8x1, e 
assumiu a vice-lideran^a 
da chave "A". Quern sofreu 
neste jogo, foi o juiz Jose 
Messias, que pagou pelo 
despreparo e inocencia do 
time do Dreia, que 
representa o Distrito 
Industrial de Pequia. 

A partida foi encerrada 
aos 19 minutos do segundo 
tempo, pois o Dreia nao 
tinha jogadores suficientes 
(quatro haviam sido 
expulsos). 

San 
Thiego 

O time do San Thiego, 
que vinha mal no 
campeonato, conseguiu 
sua primeira vitoria. A 
vitima, foi o Carajas, que 
tambern precisava veneer. 
0 jogo foi muito disputado 
e o San Thiego venceu por 
3x2, com muita 
comemoragao dos 
jogadores. 

Curioso 
No jogo San Thiego e 

Carajas, aconteceu um fato 
curioso. O atacante 
Marcio, do San Thiego, 
numa atitude anti- 
esportiva, fez um gol de 
bumbum. O juiz invalidou 
o gol e deu cartao amarelo 
para o jogador. 

Indisciplina 
Os jogos do final de 

semana mostraram que o 
futebol da cidade, sofre 
com a indisciplina dos 
jogadores. Nas tres 
partidas, foram 
distribuidos imimeros 
cartoes amarclos e alguns 
vermelhos. 

Q time do Dreia, foi o 
campeao com, cinco 
jogadores expulsos. Alem 
disso, os jogadores por 
tres vezes tentaram 
agredir o arbitro^ Jose 
Messias. Esta semana a 
Junta Disciplinar 
Desportiva tera muito 
trabalho. 

Futebol 
feminino 

Amanha acontece no 
campo da Cikel, o Torneio, 
do Trabalhador. Varios" 
times de futebol feminino 
estarao disputando o titulo 
do torncio. Alias, o futebol 
feminino em Ayailandia, 
consegue espayo a cada 
dia, grayas ao empenho de 
algumas pessoas que ha 
muito tempo batalham 
pela mulherada. 

Dia 
do Trabalho 

Varios eventos 
esporlivos marcarao a 
passagem do Dia do 
Trabalhador em 
Ay ail and ia; A Secretaria 
de Despdrtos e Lazer, 
abriu a comemorayao com 
um tojneio de futebol de 
salao. A tradicional 
corrida Joao Merequinha 
esta confirmada. Alem 
disso, varias- entidades e 
movimentos populares 
estao organizando 
torneios ou mini- 
campeonatos para manha. 

Ciclismo 
Foi realizada domingo, 

a oitava etapa do 
Campeonato 
Ayailahdense de 
Ciclismo. Neilson 
Delmondes, ficou em 
primeiro lugar, com 
Adalberto Pinto em 
segundo, Manoel Vilmar 
em terceiro e Jaldo Lima 
em quarto. O precurso foi 
de 42 km, na Rodovia 
Belem-Brasilia. 

Mountain 
Bike 

Junto com o ciclismo, 
aconteceu a oitava etapa 
do Campeonato 
Ayilandense de Mountain 
Bike. Marailton Ferreira 
ficou em primeiro, Claudio 
Almeida em segundo e 
Raimundo Reis em 
terceiro. 

Flamengo goleia o Dreia 

por Renildo Jacome 
Da Sucursal de Ayailandia 

Flamengo e Dreia vinham 
de derrota e precisavam 
veneer para melhorar na 
tabela de classificayao. O 
Dreia que e a pior campanha 
da chave, foi logo querendo 
abrir marcador. O Flamengo 
foi acalmando a euforia do 
time do Distrito de Pequia e 
aos 19 minutos, Neguinho 
abre faz o primeiro do 
Flamengo. Em seguida o 
Dreia pede Soares e Jafe por 
tentativa de agressao ao 
arbitro Jose Messias. 

Com dois homens a 
menos, o Dreia nao resiste a 
pressao e Antonio, de penalti 
aumentou a vantagem do 
Flamengo. Logo em seguida 
Baby faz a terceiro e quarto 
gols do Flamengo. No final 
do primeiro tempo o Dreia 
aproveita a falha de zaga 
rubro-negra e Vela diminuiu 
o prejuizo. Um minuto 
depois Baby (em dia de 

gloria), marca o quinto do 
Flamengo. Enquanto o 
Flamengo comemorava o 
Dreia tinha mais um jogador 
expulso, desta vez o zagueiro 
Alemao que tentou agredir o 
arbitro. 

No segundo tempo com 
tres jogadores a menos o 
Dreia tentou se defender sem 
sucesso. Aos 4 minutos 
Neguinho faz o seguinte dele 
no jogo e o sexto do 
Flamengo. Dois minutos 
depois Baby, faz o setimo do 
Flamengo. Sem foryas para 
reagir, os jogadores do Dreia 
nervosos tentavam provocar 
a expulsao para encejrar a 
partida. Como o Dreia nao 
queria joga o Flamengo faz 
mais um, novamente com 
Baby. 

Nao conseguindo as 
expulsoes para encerrar a 
partida, os jogadores do 
Dreia numa atitude enti- 
esportiva, tiraram as 
camisas e partiram para 
agredir o juiz central, mas 

dois jogadores foram 
expulsos e a partida foi dado 

por encerrada aos 19 minutos 
do segundo tempo. 

Galletti e lider invicto 

por Renildo Jacome 

Galletti e Bom Jardim 
abriram sabado no campo da 

Cikel, a quarta rodada da "A" 
do Campeonato da Primeira 
Divisao. 0 Galletti tinha 3 
desfalques no meio-campo 
(Zd Gojaba, Rosy e Junior), 
que^ obrigou o tecnico Adao 
dos Passos mudar a base da 
equipe. Por outro lado, Adao 
pode contar . com dois 
reforyos (Jorge e Zeder). 
querendo Surpreender o 
atual vice-campeao da cidade, 
o Bom Jardim comeyou 
jogando atras explorando os 
espayos dados pelo Galletti. 
Aos 20 minutos o ataque do 

galo se entende e numa boa 
jogada o centro-avante Zil 
abre o marcador. Dai pra 
frente so deu Galletti que 
apresenta algumas falhas no 
setor defensive, ampliou a 
vantagem aos 40, atraves de 
Jader. Placar mantido ate o 
final da primeira etapa. 

No segundo tempo o Bom 
Jardim, voltou decidido a 
mudar a historia do jogo. 
logo aos 7 minutos Luis 
Marques diminui a 
desvantagem. Acomodado 
em campo o Galletti nao 

acertava os passes e os 
jogadores nao se entendia. 0 
Bom Jardim pressionava 
levando perigo ao goleiro 
Andre. A situayao do Galletti 
que ja estava ruim, ficou pior 
com a expulsao do meio- 
campo Duarte. O tecnico 
Silveira, colocou mais 
atacantes em campo para 
tentar pelo menos o empate. 
Com um homem a menos, o 
Galletti se recolheu 
esperando o tempo passar. 
Final Galletti lider invicto d 
chave 2, Bom Jardim 1. 

TV 

Capital 

e voce. 

A 

noticia 

de 

primeira 

linha 

cada 

vez 

mais 

perto 

de voce 

URGENTE 

tigue 721-8593 e fa?a o melhor neg6cio para o seu 

caminhao. 

Autorama Pneus, oferece pneus de carga, cSmara 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, lenquanto durar o 

estoque 

AI H HiA>L\ 

PNEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 - Fone 721-8593 

A 

v 

VALE TRANSPORT 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relapoes entre empregadr^ - 

Presente no Irr.posto de Renda. O nosso , n v' .ias esta a disposlcao 

- desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. 

TCI - BR-010-Km 1350-l\4arrrMc ! -Jrrv aratriz-MA - Fone: 723- 

. . 
TCI 

JJ 
mm s- '---V • yv 'N 

..os que 
VALE 



Transmissao ao vivo pela TV Capital e Radio Capital 

EXTRA 

Edigao do 

Mes das Maes EXTRA 

Conor Farias variou, enlouqueceu de vez 

Aumentou os premios 

e baixou o prego do BINGAO 

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

10 Bicicletas, 10 mil 
telhas, 10 mil tijolos 
dia 06 de maio no 
sorteio antecipado 
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| Transmissao ao vivo | 

pela TV Capital | 

e Radio Capital 
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Sorteio Principal - 21 de ma 

02 Motos 100 cc 

02Motos 125 cc 

01 Escort Hobby 0 km 
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Esse voce conhece, 

Nejsse voce confia, 

E de Imperatriz 

•rtoin Antp ido (06 de maio): 10 bicicletas, 

-nil tiini' \ 1Q mil telhas no dia 06 de maio 
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PROMOCOES E5PECIAI5 PARA O DIA DAS MAES! 

Consul 

freezer CONSUL 

Horizontal, 530 Lts, Mod. HB 53C 

r$972,oo a vista ou 

m entr. r$ 195,oo + 

R$ M dm &,40por mes 

reezer CONSUL 

Horiz, 310 Lts, 

Mod. HA 31C 

S79,oo a vista 

ou entr. 

r$ 139,00 +. 

R$ 87,00 

por mes \ 

R$ 

Freezer CONSUL 

220 Lts, 

Mod. HA 22 C 

R$S 20,00 

a vista ou entr. de 

■nR$ 105JrOO + 

rs 67 
por mes 

,00 *0. 

x. - 

Freezer CONSUL 

Horiz. 415 Lts, 

Mod. HB 41 C 

r$869,oo 

a vista 

ou entr. de 

** r$ 179,00 + 

RS 1 1 1,40 

p/mes 

Geladeira 
CONSUL 

275 Lts,RC28E 

r$453,oo 
a vista ou 

entrada de 
r$ 93,00 + 

R$ 58 

H 

i 

,00 

por mes l 

. 

Cd player PHILCO 
C/CONTROLE, Mod. (PCD 200 ) 

r$ I 69,00 a vista ou 

W entr. de r$ 34,oo + 

R$mm M ,80 por mes 

Geladeira PROSDOCIMO 

256 LITROS, Mod. (R26) 

r$399,oo d vista ou 

51 entr. de R$ 79,oo + R$ ,60 por mes 

%£... hi:.' mm 
k k:.:...: . 

—- 

Geladeira BRASTEMP Duplex 
- Degelo automatico no refrigerador 
400 LITROS, Mod. (BRF 41ACA) 

r$1 ml 20,oo a vista ou 

entr. de R$ 220,oo + 

R$ 145 ,30 por mes 

Video Cassete PHILCO 
4 CABECAS C/CR, Mod. (PVC8400) 

rs378,00 a vista ou 

0% entr. de r$ 78,oo + 

R$ •F%»,40 por mes . 

m- ... 

. 

f Bicicleta MONARK 
r BARRA CIRCULAR 

JMod. (SIDE PULL) 

r$ I 39,00 a vista ou 

entr. de r$ 29,oo - 

,00 por /> 

ES444LTEC SINGER 

Fogdo 
ESMALTEC 

CANOA, 4 Bocas, 

Mod. MI 3840 

R$ f 09,00 

a vista ou 

entr. de 
r$22,oo + 

<1 

>1 

liquidifieador WALITA 

— _ ,Mod. (ROMA ) 

r$45, 00 

d vista ou 

entr. de 

R$ 9,00 + 

© 
r 

f C3TJ \ *-!—= f 

I; 

1 rE 

Fita de VIDEO 
PHILPS 
HIGH RESOLUTION 

Mod. (T120 HG ) 

>3,oo d vista 

,00 

por mes 

Mdq Costura SINGER 
PORTATIL^fo^. (6318 CO02 ) 

r$349,oo a vista ou 

45 entr. de R$ 69,oo + R$ ,00 por mes 

R$ 

$ 99,00 + 

por mes 

Batedeira 
WALITA 
TOPA TUDO, 
Mod. (BT 30 ) 

r$78,oo d vista ou 

IP 

fr::;* 

5. R$ M0>,8O 

por mes 

entr. de r$ 18,oo + 

R$^ ,70 

por mes 

■mm % 
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Ofe fas valid as Jle " / 96 ou enquanto durur u esioqve. Juros 12% a.m. CMP/A 
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Grupo de estudantes afirma possuir 

o controle da Uniao de Estudantes 

por FRANCISCO DO VALE 

Furto 
Renato Vieira de Moraes, 

maranhense, casado, 42 anos 
de idade, autonomo, 
residente na rua Gon^alves 
Dias, 06, centro, 
comunicando que ha muito 
tempo o funcionario Carlos de 
tal, residente a rua Ceara, 
proximo a Quatro Bocas, vem 
rec^bendo dinheiro e nao 
repassa para o comerciante, 
propietario da Pescado 
Marisco, localizado no 
Mercidinho. Segundo o 
queixoso, os clientes fazem o 
pedido de 150 carangueijos e 
que Carlos conta 200 
carangueijos e vai fazer a 
entrega, so que no relatorio 
do comunicante consta 
somente 150 carangueijos, e 
os 50, Carlos recebe o 
dinheiro por fora. Renato 
informou que somente agora 
veio saber do fato atraves de 
uma cliente conhecida por 
Evani. 

Arrombamento 
Daniel Pereira de Souza, 

maranhense, casado, 
jornalista, 29 anos de idade, 
residente na Agua Viva, 
compareceu na Dclegacia de 
Roubos e Furtos, para 
comunicar que elementos 
desconhecidos, na 
madrugada do ultimo 
domingo, 28 de abril, 

arrombaram a sede do 
Sindicato dos Trabalhadores, e 

-da empresa jornalistica e de 
Radiofusao de Imperatriz, 
Sindjori, localizado na rua 
Ceara, 389, Centro e de la 
levaram uma maquina de 
cscrever Ollivetti, um 
ventilador Arno, umventilador 
Faet tamanho grande, um 
aparelho de TV portatil e uma 
maquina el&rica de calcular. O 
caso ja e do conhecimento do 
senhor delegado. 

Perda de documento 
Alvino Vieira de Assun^ao, 

baiano, casado, 53 anos de 
idade, motorista, residente a 
avenida Goias s/n0, em 
Augustinopolis-TO, esteve na 
DRF comunicando que perdeu 
todos os documentos do seu 
veiculo GM D-20 preto, ano 85/ 
86 e placas HOL 5427 -MA, e 
um recibo em nome de 
Silvanete Lopes de Souza, alem 
dos seus documentos pessoais, 
uma Carteira de Mabilitagao/ 
TO, um Tftulo Eleitoral e sua 
Carteira de Identidade. 

Ameaga de morte 
Adcmar Almeida Alves, 

casado, eletricista, 46 anos de 
idade, residente a rua Joao 
Lisboa, 727, Centro, comunicou 
que por volta das 09:00 horas 
eslava de serviyo da Cemar, 
quando um homem nao 
identificado disse que se ele 

cortasse sua luz iria mata-lo e 
saiu no rumo de pegar sua 
arma. Foi quando Ademar 
evadiu-se do local com medo 
do tal elemento. 

Assalto 
Manoel Carneiro de Souza, 

brasileiro, maranhense, 
casado, 46 anos de idade, 
comerciante, residente a rua 
Baymajunior, 298, Centro dos 
Carlos, Municipio de Joao 
Lisboa, compareceu na DRF 
para comunicar que na 
segunda-feira, por volta das 
08:00 horas, nas proximidades 
do Pe de Galinha, 02 
elementos armados de 
revolver calibre 38, abordaram 
0 comunicante sob ameapa de 
morte e ordenaram que 
entregasse a Moto 125, 
modelo 90, cor prata, placa 
1 ION 6807 - Joao Usboa-MA, 
chassis 9L25C1801LR 555195. 
Os elementos levaram 
tambem a quantia de R$ 300,00 
(trezentos reais) vum cordao e 
um relogio. 

Arrombamento 
Odenir Maria Chaves 

Vieira, maranhense, casada, 49 
anos de idade, professor, 
residente na gja Ceara, 726, 
compareceu no Primeiro 
Distrito para comunicar que na 
madrugada do dia 28 de abril, 
elemento desconhecido 
arrombou seu* veiculo, 
quebrando o quebra-vento, e 
do interior do mesmo levaram 
um toca-fitas Panassonic 
Digital Auto Reversse, com 
entrada para CD de Gaveta. 
Informou ainda, que o veiculo 
D-20 cor branca, placas HOS 
2304, encontrava-se no 
estacionamento da Impera- 
Eletrica, localizado na Dorgival 
Pinheiro. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

A Umes, Uniao Municipal 
dos Estudantes 
Secundaristas, com a nova 
diretoria desde do dia 25 de 
abril de 1.996, onde foi 
realizado a eleipao no 
auditorio na Associapao 
Comercial de Imperatriz, 
formada pelo presidente 
Jonacyr Rewrrys de Araiijo 
Souza, residente rua 
Gregorio Mattos, 305, Bacuri, 
estudante; e o vice, Fabiane 
Scares Souza, juntamente 
com o estudante Moacyr 
Filho, (o qual nao faz parte 
desta nova diretoria e que o 
mesmo so esta colaborando) 
estivcram na redapao do 
Jornal Capital para esclarecer 
em torno das acusapoes feitas 
pela ex-diretoria, na pessoa de 
Gean Carlos, que afirmou 
segundo informapoes da nova 
diretoria a imprensa, que era 
vice-presidente da entidade. 
Con forme ala apresenlada a 
nossa reportagem, pela nova 

diretoria nao consta como 
vice-presidente da Umes, 
Gean Carlos, digo, a ata 
provisoria desde 95, nao 
consta o nome do vice- 
presidente. Segundo Moacyr 
Filho, a ata antiga contem 
varios erros, onde consta que 
na abertura dos trabalhos, no 
dia 21 de maio de 95, pela 
antiga diretoria, surgiu 
imprevisto quanto ao local e 
os trabalhos que antes 
estavam previsto no edital de 
convocapao para o Ginasio de 
EsposteSvdo Amaral Raposo, 
foi transferido para o patio 
interno da UEMA. Naquela 
epoca a eleipao da nova 
diretoria, conforme a ata, nao 
foi possivel sua realizapao, 
pois por decisao dos propios 
membros componentes da 
assembleia, ainda nao era o 
momento exato, pois os 
mesmos nao estavam 
preparados. A Umes foi criada 
em 94, na qual foi eleito 
presidente, Celso de Souza 
Sa, como comissao provisoria, 
quando os mesmos eram para 

puxar o congress© para eleger 
a nova nova diretoria, o qual 
ate agora nunca tomaram as 
providencias. Baseado na ata, 
ex-membros da Umes, como 
Moacyr Filho e Romulo 
Cunha de Santana, 
resolveram formar uma 
comissao para puxar o 
Conselho Municipal de 
Entidades Estudantis de 
Base(C()MEB), onde na 
oportunidade foi apoiado 
tambem por Jonacyr 
Rewrrys, atual presidente e 
tambem presidente do 
Gremio Estudantil da Escola 
Amaral Raposo. No dia da 
eleiyao houve tumulto, 
segundo informa^oes, 
causados por ex-membros da 
Umes. Moacyr informou 
ainda, que foram os ex- 
membros da Umes que 
impediram os alunos a 
entrarem no auditdrio onde 
estava sendo realizado o 
Conselho Municipal de Base. 
Confira abaixo a composiyao 
da nova diretoria eleita no 
ultimo dia 25 de abril de 96. 

Jorna 

Capital 

Composiijao da 

J nova diretoria da Umes 

I Presidente: Jonacyr Rewrrys de Araujo Souza (Colegio Amaral Raposo) 

§ Vice-presidente: Fabiane Scares Souza (Colegio Amaral Raposo) 

| Secretario de Escolas Publicas: Romulo Cunha de Santana (Gra<;a Aranha) 

^ Secretario Geral: Ortevaldo de Souza Fontinele (Polivalente) 

Secretario de Escolas Particulares: Leonardo Alves Vieira (Ceril Objetivo) 

;i Secretario de Forma^ao Politico: Wendell Gean Gomes Barbosa (Escola 

ii Tocantins) 

^ Diretor de Esportes: Israel do Nascimento Araujo (Dorgival P Souza) 

^ Diretor de Imprensa: Josenildo da Silva Araujo (Gra<;a Aranha) 

I Secretario de Culture: Francisco Cicera Alves (Delaer Fiquene) 

f Secretario de Escolas Municipais: Joselene Rodrigues Silva (Costa e Silva), 

| Tesoureira: Ana Martha Saboia Pires (Escola Rui Barbosa) particular 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

outras 

voce 

encontra 

na 

Dimapi 

^ lornal Capital - Sucursal de Acailandia aguarda sua visita. 
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