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

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

Reuriiao do gabinete da. China 
capitalista:, para'discirtir a pressao 
exertdda pela China comunista. 

1 

Govemadora discrimina Imperatriz 

Concorrencia Nacional para compra de 3.850.000 de litros de leite 

beneficia cidades de menor porte em detrimento de Imperatriz 

Proqrama do Leite 

Os numeros da 

Concorrencia 

O governo Roseana 
Sarney discriminou 
Imperatriz na concorrencia 
para aquisi^ao de 3.825.000 
mil litros de leite. (Veja grafico 

Litros de Leite 

porcidade 

4500 

abaixo, embora seja tres 
vezes maior do que Santa 
Luzia, o municipio de 
Imperatriz recebe menos do 
que o dobro de litros de leite). 
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mAgailandia 

m Imperatriz 

□ Santa Luzia 

5000 

8000 

Andre e Frederico 

lancam Livro 

O medico e suplente de 
vereador, Andre Paulino 
^'Albuquerque e o 

jornalista e publicilario. 
Frederico Luiz'prometem 
para o m^s de junbo, o 
livro Imperatriz Capital, 
iniciado peio jornalista 
Gilmario Cafe, motto no 
ano pas sad o, que cstava 
utilizando fatos relatados i 
pelo suplente de vereador. 

O livro contari 

aspectos da politica local 
e regional. "Serao 
revelavdes de quern i 
esteve participando dos 
baslidores"', revela Andre 
Paulino. 

0 roteiro final esUi 
pronto e os autores 
prometem que o livro 
servira para conscientizar 
o eleitor que escolhcr^ 
seus candidates em 03 de i 
mitubro. 4A 

o 

Jornaf Capital 

r 

Jussara Cerqueira 
comenta a sociedade 

imperatrizense e Soraya 
Luiza, a a^ailandense 

Por Dentro da Imprensa 

Programacao da TV 

jaderniP 

Jornal Capital 

Ondas Curias 

Tendencia 

Esporte Local 

US$ Com. Compra 

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

US$ Com. Venda 

R$ 0.9881 (+0.01%) 

US$ Black Compra 

CSS Black Venda 

R$ 0,000 {6s kdra) I 

USS Flut. Compra i 

0,9911 (+0,08%) 

USS Flut Venda 

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

Ouro (grama) 

RS 12,06 (sexia-feira) 

Poupan^a 

1,3678% (04.03.96) 

.. 

WM 
Dorian Meneses viaja hoje para Sao Luis, na segunda-feira ele reune-se com Roseana 

Homero nega participatjao 

no esquema da "agiotagem' 

0 suplente de vereador, 
Homero Garcia, PPB, negou 
categoricamente que tenha 
recebido algum tipo de 
"emprestimo" autorizado pelo 
presidente da Camara Municipal 
de Imperatriz, vereador Antonio 
Salgado Filho. 

A "CPI da agiotagem", como 
e chamada a Comissao 
Parlamentar de Inquerito que 

apura irregularidades 
administrativas do presidente da 
Casa de Dorgival Pinheiro de 
Sousa, ainda nao teve seus 
com{K)nentcs definidos. 

Naproxima segunda-feira, os 
lideres partidarios indicam os 
nomes dos cinco titulares e dois 
suplentes para a "CPI da 
agiotagem". 

Ontem, o vereador Luis 

Transito causa acidente 

() transito de Imperatriz 
cominua can sand o mats 
aeidenifs. Desla vez, em 
plena Simplicio Moreira, um 
Fiesta e um Gol colidiram 
causando <lanos materiais. 

Osacidentes no perimetro 
urbano da eidade tern 
preocupado o major Allan 
Kardec e a Companhta de 
Pransito da Policia Militar, 

C PTran. Pagina SA 

Copa Libertadores da America 

Botafogo 1x1 Gormthias 

25,10% (01,04.96) 

Linha 

Direta 

Jose Filho usa e abusa 

da satira para criticar os 

problemas da regiao e da 

cidade. 0 colunista nao 

esquece o seu "Para 

Medita^o" e relembra aos 

politicos o estado em que 

m 

se encontram os bairros da 

cidade. 

Confira. 

Lembre-se que no Seu 
Lider Diario, voce encontra 

colunistas nas paginas de 

noticias. 
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Carlos Noleto, PRP, defendeu a 
cassa^ao de todos os vereadores 
envolvidos no esquema. 

"Quern pegou dinheiro 
irregular da Camara, a titulo de 
emprestimo, tambem deve ser 
cassado", defendeu Noleto. 

0 presidente da Camara, 
vereador Antohio Salgado Filho, 
resolveu nao falar sobre o 
assunto. Pagina 3A 

Quinta 

do 

Livaldo 
Pagina 2A 

Grianga 

foi 

devolvida 

ao pai 

P<ig/na SA 

Paulino e 

Frederico 

lan9am 

Imperatriz 

Capital 
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A governadora Roseana 
Sarney, discriminou a cidade de 
Imperatriz ao realizar a 
concorrencia n0 014/96 da 
Comissao Permanente de 
licita^ao. 

Imperatriz sera beneficiada 
com apenas oito mil litros/dia , 
e acordo com o edital da CPL 
para a compra de 3.825.000 litros 
de leite. 

Em termos proporcionais, a 
cidade mais beneficiada foi Santa 
Luzia, que recebera um total de 
688.500 litros de leite durante os 
153 dias de dura^ao deste 
programa espedfico. 

Mesmo contando com uma 
zona rural com boas taxas de 
densidade demografic^, o 
municipio de Imperatriz conta 
com apenas dois postos de 
distribuigao para a popula^ao 
carente do campo. 0 mesmo 
niimero de Porto Franco. 

Santa Luzia dispoe de sete 
postos na Zona Rural, o mesmo 
niimero de Joao Lisboa. 
A^ailandia conta com cinco 
postos de distribui^ao no campo. 

As embalagens do leite 
tambem serao objeto de 
proselitismo politico. Aempresa 
vencedora e obrigada a colocar 
o slogan de Roseana Sarney: 
"Um Novo Tempo", 3A 

■v.v.V.y.w w- 

O niimero 1 

E a m^dia diaria c 
litros de leite por posto o 
distribuigao do municipio 
de Imperatriz. O niimero e 
encontrado dividindo oito 
mil litros por vinte e sete 
postos de distribui^ao. j 
Apenas dois, sao \ 
localizados na zona rural. ] 

Ofato 
... 0 Programa 
^ do Leite 6 

aplicado pela 
Secretaria de 
Estado 

Extra^rdinaria de 
Solidariedade e Cidadania. 
O vencedor da 
concorrencia 014/96 que 
preve a compra de 
3.850.000 litros de leite 
assinara um contrato de 
treze clausulas com o 
Governo do Estado. 

A pessoa 

A - i 

governadora 
Roseana 
Sarney 
prometeu 
durante sua campanha 
eleitoral, que forneceria 
leite para toda a 
comunidade carente de 
Imperatriz. Na 6poca da 
campanha, o atual 
deputado federal Davi 
Alves Silva garantiu que o 
Programa seria iniciado no 
primeiro dia do governo 
Roseana. Passado mais de 
um ano do governo, muitas 
familias carentes esperam 
pelo complex 
alimentar. 
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C interventor Dorian 
Meneses fez uma coisa 
errada para sua 
administragao. Porque ele 
sustou os cheques de 
Ildon Marques? Cpnfesso 
que nao entendi. 

Pedro Paulo 
N. Imperatriz 

Pelo amor de Deus, 
peyo a voces do Jornal 
Capital que fa^am um 
apelo para resolver a 
situapao do Bairro Santa 
Rita. Aqui esta um buraco 
so. 

Francisco Alves 
Santa Rita 

Fui ao show de 
Carlinhos Veloz e fiquei 
emocionado. Alias, todos 
nos que fomos ao 
Caneleiros Bar, ficamos 
gratos com o show. Valeu 
Carlin.hos, que voce venha 
mais vezes a Imperatriz. 

Andre Pereira 
Centro 

A prefeita de Montes 
Altos, Mirilandes Jales, 
nao manda na cidade. 
Quern 6 o prefeito de 
verdade 6 seu marido, 
Jos£ Anselmo. Pelo menos 
foi o que pude perceber na 
reportagem apresentada 
pelo Jornal Capital e pela 
TV Capital. 

Alvaro Gomes 
Jugara 

O que vai aparecer de 
candidate pedindo voto 
nessa elei^ao nao 6 
brincadeira. Mas o povo 
sabera escolher bem seus 
representantes. 

Maria Paulino 
Bacuri 

Parabens ao Jornal 
Capital pelos textos dos 
intelectuais da Academia 
Imperatrizense de Letras. 

Romeu Cruz 
Centro 
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Quando a conheci, era simplesmente uma crian9a. Viera, com os pais, de algum 
lugarejo de Goias* nao me record© o nome agora. Pele rosada, extrovertida de 

nascen9a, saudavel como uma corsa das campinas. Tomava-a nos bra90S e, meneando 
o corpo, corria com ela acavalada no cogote, saltando como um potro arredio o faz ao 
sair espica9ado de um curral de rodeio. Ela ria, dava gargalhadas diante do perigo de 

domar um cavalo — devia imaginar — louco. Se eu parasse, ela estalava a lingua 
contra o ceu da boca e depois intigava-me atropelando as palavras: 

—Mazi, mazi, pula mazi, meu cabal!... 

Ah, o tempo!, esse remedio para a dor e veneno para a felicidade! Devagarinho ele 
foi passando, corroendo, destruindo sonhos e fantasias, fazendo daquela menina pura 

e feliz, uma jovem pobre e desiludida. Depois disso, muitos anos se passaram sem 
que a visse, e por causa dos maleficios causados pelas agruras da vida, quase nao 
reconheci mais a filhinha de olhos vivos de meu vizinho de outrora. Empreguei-a 

como cozinheira numa frente de servi9o que mantinhamos a quatrocentos quilometros 
daqui. Ela ficou mais dois anos trabalhando com a gente. Quando encerramos o 

servi90, foi embora. 

Durante mais de cinco anos, em qualquer bate-papo, se as recorda95es daquele 
tempo sobreviessem, comentavamos sobre o desaparecimento da Maria, a cozinheira, 

entao, de olhar tristonho, que passava o dia cantando a versao de HEY JUDE de 
Lennon e McCartney. Ainda pare9o ouvi-la enquanto mexia nas panelas: "Ei, tu, nao 
fique assim! Sabe, a vida ainda e bela. Esque9a de tudo que aconteceu, amanha sera 
um novo dia... MEla gostava tanto desta musica que, certa vez, toda acanhada, pediu- 
me para que Ihe comprasse uma fita e gravasse, toda ela, com "EI TU". (Era assim 

que ela a conhecia). 

Dissera-me que havia casado, amado como ninguem e sido vilmente traida pelo 
companheiro. Por isso, renovara a esperan9a quando, quase chorando entoava: "Ei tu, 

pra que chorar por alguem que nao te ama? Se o mundo agora te faz sofrer, tudo vai 
passar, voce vai ver. Muita coisa vai fazer voce mudar; nao tem mais razao de ser, esta 

tristeza. Se alguem te faz sofrer, pra que lembrar? Mais vale tentar viver de 
esperan9as..." 

Hoje, enquanto dirigia pelas ruas de Imperatriz, tendo ao lado dois colegas de 
trabalho daquela epoca, por estranha coincidencia, liguei o radio no exato momento 

em que come^p^-rt^i^Se^mJteint^^mTa^aStiyaiJ^^mesmo instante 
lembramos dela'e comentamos o cha-de-sumi90 que tomara, desdtNpie os trabalhos 

Ainda anffes que um de Mfus compbnheiros COiMpletasse o coment^rio de que, a 
ultima vez que a havia visfq fora ha um ano e oito mcses, e que na epoca ficara 

penalizado com o esfado em que a mesfea-se"encontrava. eis ahe. 

va, corri para o carro, abri a porta, ^ 

surpreemientemente, a vimos caminhando pela cd^itda da Avenida Getiilio Vargas. 

EsUfcionamos o carro e fomds falar gdm efei. Fftou-nos num misto de s%presa, 
alegria e dor: dor por reminisCencias ctavadas itexora9ao, cigora vivenciadas por 

nossa Jjresen9a. Aquela crian9ahinita, cheia de vidTralegre e que nunca imaginar a a 
crueldade das pessoas, agora ^stava palida, sortisirtristonho, olhar sem destino, 

vadio. Percebi que seus olhp^ upiedeciam na de^^mn^a de refazer a vida, di; ver 
upn novo sol nascer7'rfe recorae9ar Wdo^cia^arupa de seu "cabal", e entao, para 
/ sufcar a emo9ao angustiante que;Se lbi 
J aa vofurne dp radio^i 

"...olha pra mim, veja o dia como estilindo, esque9a de tudo o que ja passou, ^ 
amanha sera um novo dia. Muita coisa vai fazer voce mudar, nao tem mais razao de 
ser, esta tristeza. Se alguem te faz sofrer, pra que lembrar? Mais vale tentar viver de 

esperan9as." 

Ai, entao, ela baixou a cabe9a e come9ou a chorar, de fato. 

UvaCdo fr&g.ona 

RCAMffllA imPERRTRIZEnse DE LETRAS 
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Cozinha 

porlVO MARCONDES 

Sanduiche e sinonimo de 
quilinhos a mais e de 
alimentacao inadequada. 
Certo? Errado. Elespodem 
ser leves e saudaveis. 
Desde que nao contenham 
excess© de majonese, oleo 
e outros ingredientes 
gordurosos. Mais 
importante; eles devem ser 
balanceados, incluindo 
proteinas (frango, atum ou 
ricota, por exemplo, 
carboidratos (do proprio 
pao), fibras, vitaminas e 
miherais, que estao nos 
legumes, verduras e frutas. 
Com baixo valor caldrico e 
faceis de pretarar, os 
sanduiches light sao uma 
op9ao pratica e saborosa 
para qualquer hora. Mas, 
como eles nao tem a mesraa 
quantidade de nutrientes de 
uma refeigao complete, o 
melhor e consumi-los, no 
maximo, uma vez por dia. 
Experimente as receitas da 
nutricionista Elizabeth 
Medeiros, especialista cm 
Saiide Piiblica do Hobby 
Sport Club, de sao Paulo, e.. 
bomapetite! 

Sanduiche colorido 
Calorias: 180 

Ingredientes 
2 fatias de pao preto 
1 colher (sopa) de 

cenoura crua ralada 
1 colher (sopa) de 

beterraba crua ralada 
1 fatia fina de queijo 

branco 
2 colheres (cha) de 

azeite 
Sal a gosto 
Limao a gosto 
Tempere a cenoura e a 

beterraba com limao, azeite 
e sal separadamente. Monte 
o lanche em camadas, 
assim: uma com a cenoura 
e a beterraba raladas e outra 
com o queijo branco. 

Escarola de ricota 
Calorias: 149 

Ingredientes 
2 fatias de pao de forma 
3 colheres cheias (sopa) 

de escarolas em tiras 

I colher (sopa) de ricota 
1 colher (cha) de 

maionese 
1 colher (caf^) de 

oregano 
1 colher (cha) de azeite 

para refogar a escarola 
1 dente de alho medio 
Sal a gosto 
Amasse bem o alho, 

doure no azeite e refogue a 
escarola com uma pitada de 
sal. Amasse bem a ricota 
com a maionese e o 
oregano. Se preferir, 
acrescente sal. Monte o 
lanche em camadas: uma 
com cerme de ricota e outra 
com a escarola. 

Cubano 
Calorias: 299 

Ingredientes 
2 fatias de pao preto 
1 colher (sopa) de 

frango cozido e desfiado 
1/2 banana-nanica em 

rodelas 
1/4 de ma9a em fatias 
1 colher (sopa) de alface 

cm tiras 
1 colher (cha) de 

maionese 
1 colher (cafe) de 

coentro picado 
Sal a gosto 
Misture bem o frango 

desfiado com a maionese, 
coentro e sal. Monte o 
lanche em camadas: frango, 
banana, alface e ma^a. 

Tropical 
Calorias: 229 

Ingredientes 
2 fatias de pao de forma 
1 kiwi em rodelas - 
3 fatias finas de presunto 

magro 
1 colher (sopa) de alface 

em tiras 
1 colher (sopa) de 

beterraba crua ralada 
Azeite, limao e sal a gosto 
Doure as fatias de pao. 

Tempere a beterraba, a 
cenoura e a alface com limao, 
sal e azeite separadamente. 
Monte o lanche em camadas; 
presunto, cenoura, presunto, 
kiwi, presunto, beterraba e 
alface. 

^0) plontoo Hospitolof 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

04/04/96 

Jiospital Santa Maria 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

04/04/96 

Jiospital Nice JCobdo 
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Imperatriz e discriminada por Rosean 
r 

Concorrencia nacional deixa o municfpio com apenas 8.000 litros de leite/dia 

Linha 

Direta 

ft. 

por JOSE FILHO 

Posse 
Em solenidade rcalizada na 

ter9a feira a noite, foi 
empossada a nova diretoria da 
Associa^ao Comercial e 
Industrial de Imperatriz, tendo 
na presidencia o empresario 
Vilson Estacio Maia. 

Eleigao 
Eontes oficiosas 

informaram ontem a tarde que 
esta praticamente decidida a 
candidatura do bioqiumico 
Francisco Araiijo a prefeitura 
de Imi)eratriz nas elei^oes do 
(lia 3 de outubro pela Frente 
Elica, integrada pelo FP, I'D'P 
ePV. 

Obras 
O interventor Dorian 

Meneses declarou que nao vai 
dar continuidade as obras 
inacabadas do ex-governador 
Jose de Ribamar Fiquene. Ele 
disse que a prefeitura nao 
dispoe de dinheiro para 
concluPlas e que acima de tudo 
elas sao obras de competencia 
do Estado. Afirmou ainda a 
disposi^ao da governadora 
Roseana Sarney em termina- 
la ainda neste ano. 

Sugestao 
Um dos problemas serios 

de Imperatriz e a esta^ao 
rodoviaria. Seria momento do 
interventor Dorian Meneses 
elaborar um projeto de 
amplia^ao e reestaura^ao de 
atual terminal rodoviario e e 
ncgocia-lo por mais 10 anos de 
concessao. Seria economico 
para os cofres do munidpio e 
atenderia as necessidades da 
cidade. 

Silencio 
Autoridades policiais 

continuam guardando silencio 
em torno de crimes que 
choraram a opiniao piiblica, 
espedalmente amortedeuma 
mulher em A^ailandia tinha 
razao qtiando afirmou que o 
seu trabalho nesse caso teria 
limites impostos por politica? 

Campanha 
Sem o apoio da 

governadora Roseana Sarney 
e do interventor Dorian 
Meneses, o ex-governador 
Fiquene deve repensar os 
rumos de sua campanha com 
candidate a prefeitura de 
Im{)eratriz. 

Ele deve viabilizar novas 
alian^as em buscar apoio 
prindpalmente junto a classe 
empresarial para dar maior 
consistencia a sua candidatura. 

Teimosia 
Politicos continuam 

teimando na cria^ao de novos 
municipio na regiaoTocantina, 
em especial em Imperatriz. A 
cidade vai ser reduzida a sua 

cota no Fundo de Partidpa^ao 
dosMunidpios eaCamara so 
podera contar no maximo com 
15 ou 17 vereadores em razao 
da queda do colegio eleitoral. 

Sintomas 
Pelo comportamento 

politico da governadora 
Roseana Sarney em rela^ao ao 
processo sucessorio de 
Imi)eratriz, transparece que o 
candidate oficial do Palacio 
Henrique de La Roque seja 
mesmo o deputado federal 
Sebastiao Madeira, 0 discurso 
de Madeira devera ser de 
oposiyao para manter as 
aparencias. 

Discurso 
O asfaltamento da estrada 

do arroz ja faz parte do 
discurso politico da campanha 
sucessorio de Imperatriz, e ate 
mesmo do interventor Dorian 
Meneses. Oxala a 
governadora mantenha a sua 
disposigao de realizar essa 
obra tao importantes do 
municipio. Que a estrada do 
arroz nao seja apenas mais um 
discurso de campanha. 

Investimento 
O caminho mais curto para 

viabilizar investimentos de 
Imperatriz 6 a elaborayao do 
Piano Diretor da cidade. Essa 
responsabilidade ^ da 
prefeitura e ixxie significar a 
solu^ao de inumero e grandes 
problemas do municipio. 

BR 
Continua lento o trabalho 

de recuperayao da BR 010 no 
trecho Barra Grande. 
Motoristas reclamam da 
morosidade dos services que 
compruiuetem L<k1o o trafego 
da rodovia, o mais importante 
elo de ligayao do sul com o 
norte-nordeste. 

Camara 
O episodio da Camara 

envolvendo o vereador 
Antonio Rodrigues Salgado 
Filho pode ter resultados 
imprevisiveis. Oposicionistas 
estao se movimentando no 
sentido de aprovar a cassagao 
de seu mandato. 0 parecer 
elaborado pelo procurador 
juridico, advogado Jose 
I^amarck de Andrade Lima 
abre precedentes 
considerados perigosos para o 
legislativo. 

Para meditagao 
"Alegra-te, jovem, na tua 

juventude, e recreie-se o teu 
corayao nos dias da tua 
mocidade; anda pelos 
caminhos que satisfazem ao 
teu coracao e agradam aos 
teus olhos; sabe, por&n, que 
de todas estas cousas Deus te 
pedira conta." (EC 11-9) 

por FREDERICO LUIZ 

A governadora Roseana 
Sarney discriminou Imperatriz 
na licitavao para a compra de 
3.825.000 litros de leile 
pausterizado, do tipo "C". 

Os postos de distribui^ao 
do leite de Imperatriz terao 
media de apenas 296 litros/ 
Posto. Enquanto que Santa 
Luzia, Porto Franco e Estreito, 
essa media sobe para 500 
litros/Posto. Joao Lisboa foi 
beneficiada com 429 litros/ 
Posto e Agailandia com 386 
litros/Posto. 

De acordo com a 
concorrencia n0 014/95 da 
Comissao Permanente de 
Licitavao, CPL, no anexo dois, 
os municipios beneficiados sao 
os seguintes: Santa Luzia - 09 
Postos - 4.500 litros de leite/ 
dia. Joao Lisboa - 07 Postos - 
3.000 litros de leite/dia. 
Availandia - 13 Postos - 5.000 
litros de leite/dia. Imperatriz- 

27 Postos - 8.000 litros de 
leite/dia. Porto Franco - 2.500 
litros de leite/dia. Estfeito - 
2.000 litros de leite/dia. 

Segundo estimativa contida 
no Anexo I da concorrencia, o 
total de litros contratados 
deverao durar 153 dias, com 
um fornecimento diario de 
aproximadamente 25 mil litros 
de leite. 

Embora seja beneficiada 
com a maior quantidade em 
termos absolute, 8.000 litros/ 
dia, em rela^ao a populagao, de 
400 mil habitantes, Imperatriz 
tern a menor media. 

Pela Concorrencia n0 014/ 
95, a popula^ao de Joao Lisboa 
seria de 150 mil habitantes. E 
Santa Luzia teria 225 mil 
habitantes. 

O Palacio Henrique De La 
Rocque ate o fechamento 
desta ediifao nao informou 
porque discrimou Imperatriz 
em detrimento dos outros 
municipios do Estado. 

1 
Governadora Roseana Sarney assina concorrencia 

Litros de leite/Posto de distribuigao 
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Agailandia Imperatriz 

CPI da Aqiotaaem 

Santa Estreito P. Franco J. Lisboa 

Luzia 

Cidade 

Homero desmente 

o Filho Salgad- 

Ontem mais um suplente 
de vereador negou que 
tivesse recebido 
"empr^stimo" da Camara 
Municipal e participado do 
esquema da "agiotagem" 
implantado na Casa de 
Dorgival Pinheiro de Sousa. 

Homero Garcia, PPB, 
negou que tivesse recebido 
do vereador Salgado Filho, 
presidente da Camara, 
algum tipo de "emprestimo". 

Agora sobe para dois, o 
numero de suplent.es que 
acusam o presidente da 
Camara de ter envolvidos 
seus nomes no escandalo da 
"agiotagem". 

Ontem os lideres 
partidarios nao chegaram a 
um acordo em tempo habil e 

os nomes dos integrantes da 
"CPI da agiotagem" somente 
sera divulgado na proxima 
segunda-feira. 

0 vereador Luis Carlos 
Noleto, PRP, disse que 
defende a cassayao de lodos 
os envolvidos no escandalo. 

"Nao apenas Salgado 
Filho, mas os vereadores 
que toveram participa^ao no 
episodio devem perder seus 
mandatos", defende Noleto. 

O parlamentar disse que 
a "CPI da agiotagem" deve 
esclarescer quern de fato 
recebeu dinheiro indevido 
da Camara. "e os 
responsaveis, todos eles, 
independente do partido, 
devem ser cassados", 
afirmou. 

EDITAL DE GONVOGAgAO 

A FUMBEART - Federacao das Unioes de Moradores 
de Bairros e Entidades Afins da Regiao Tocantina - 
Convoca todas as liderancas conitarias da regiao, para 
uma Assembleia Extraordinaria, para tratar de assuntos 
de interesse de todos; ao mesmo tempo em que haverd 
apresenta^ao de canaidatos e eleigao dos mesmos, que 
irao assumir cargos que se encontam vagos na diretoria 
da Fumbeart, conforme ficou decidido na Assembleia 
Geral Extraordinaria do dia 26 de margo do corrente 
ano. A Assembleia se realizara no dia 13 de abril de 
1996, no Bairro Santa Ines, no Colegio Mutirao a Rua 
Sao Raimundo, n0 546, Imperatriz - Maranhao. 

Agradecemos a presenga de todos. 

Jose Pereira 
PRESIDENTE 

Imperatriz-MA, 01 de abril de 1996 

•XX. xx: 
SX Six XXxXxX XX -xx 

xxxx 

Segunda a Sabado -12 hs 

TV - Capital - Canal 5 

Apresentacao: Clelio Silveira m 
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Tumulto lemiina em yidro quebrado no Bern 

Servidores do Estado.e do municipio tentavam resgatar seus contra-cheques 
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por Heraldo Maclel 

Empura-empurra ontezn provocou quehra vidro no Bern 

As duas agencias do Banco 
do Estado do Maranhao 
lotaram durante o dia de 
ontem causando tumulto quo 
culminou com quebra de um 
vidro que dividia reparti^oes 
na Agenda Getiilio Vargas, nas 
imediagoes do calgadao. 

0 motivo do aumento no 
niimero de pessoas nos 
bancos foi o feriadao de final 
de semana, bem como, a 
coinscidencia no pagamento 
dos funcionarios piiblicos do 
Estado e do Municipio. 

Nas filas, muitos 
funcionarios municipais 
reclamavam do interventor 
Dorian Meneses porque nao 
colocou outros bancos para 

efetuar o pagamento. 
Sem querer dizer o nome, 

temendo represalias, os 
servidores disseram que o 
tumulto aconteceu por falta de 
organizagao. 

Dm funcionario que pediu 
para nao ser identificado disse 
que "foi bom receber antes da 
semana santa, pelo menos 
vamos comer o peixe, mas o 
pagamento poderia ser mais 
organizado, com mais bancos 
pagando", disse. 

O programa Cidade Agora 
exibido naTV Capital, canal 5, 
as 07:30 bs de hoje, e 
apresenlado por Oonor Farias, 
mostra imagens do tumulto 
que se formou nas duas 
agencias do Banco do Estado 
do Maranhao. 

Os incendiarios tambem agem correto 

m 
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por Frederico Luiz 

Dorian ainda nao definiu todo o secretariado 

O interventor Dorian 
Meneses e o secretario da 
Fazenda., Edson Lima, 
tomaram uma decisao 
acertada de pagar o 
funcionalismo publico antes 
do feriado da Semana Santa. 

Com a medida, o servido 
pode fazer as compras 
necessarias e costumeiras 
para o periodo. 

Mesmo se sabendo que 
Dorian Meneses, egresso do 
Banco do Estado do 
Maranhao, procure prestigiar 
a instituiyao financeira, o que 
e natural, e correto; tern 

certos momenlos que a razao 
deve predominar. 

Com certeza, pelo respeito 
que a prefeitura municipal e 
sua gestao financeira 
adquiriu, nao seria dificil 
transferir dinheiro para um 
banco particular com o 
objetivo de efetuar o 
pagamento de parte dos 
funcionarios da prefeitura. 

Alias, poderia-se ir mais 
alem, e tentar efetuar a 
negociayao com outros 
bancos estatais de m'vel 
federal, como o Banco do 
Brasil, a Caixa Economica 
Federal e o Banco da 
Amazonia. 

C o m p r e e n d e - s e 
claramente que no imcio do 
governo, com certas 
indefimiedes no secretariado, 
uma decisao como essa nao 
poderia ser tomada. 

Por isso a importancia da 
indica^ao antecipada do 
secretariado. Tivesse Edson 
Lima efetivado no cargo ha 
mais tempo, sem as marchas 
e contra-marchas de ultima 
hora, seria possivel 
incrementar um maior 
niimero de bancos no 
pagamento do funcionalismo. 

Por isso que de vez em 
quando, ser incendiario tern 
suas vantagens. 

Paulino e Frederico lantjam Imperatriz Capital 

Livro iniciado por Gilmario Cafe contara a podridao dos bastidores da politica 

por Heraldo Maciel 

O medico Andre Paulino 
D'Albuquerque e o jornalista 
Frederico Luiz ja concluiram 
o roteiro do livro Imperatriz 
Capital que devera ser 
publicado no mes de junho. 

Andre Paulino confirma 
que o livro tratara dos 
bastidores da politica de 

Imperatriz e do Maranhao. 
"Tern muito figurao de 
Imperatriz que o povo 
desconhece sua verdadeira 
indole", afirma Paulino. 

Seguncio o medico, o livro 
nao tratara os episodios com 
revanchismo. "0 ddio nao £ 
bom conipanheiro, no entanto, 
nao podemos deixar de revelar 
para amplos setores da 

sociedade, a podridao da 
politica local e regional, ^ 
minha conlribuigao para a 
cidade", revela. 

O jornalista Frederico Luiz, 
diretor de Jornalismo do 
Sistema Tucanu's de 
Comu nicaeao disse que 
recebeu com satisfatao o 
convite de Andre Paulino para 
ser co-autor do livro Imi^ratriz 

Capital. "Porem, a 
responsabilidade e muito 
grande, e o desafio maior. 
Tratar dos bastidores sempre 
foi muito dificil", disse. 

Frederico Luiz lembra que 
o livro ja foi iniciado uma vez. 
"O jornalista Gilmario Cafe, 
morto ano passado, come^ou 
a escrever. Dma pena que os 
originais foram extraviados", 

disse. 
Os autores nao querem 

revelar qualquer nuance, ou 
episodic do livro. Nem mesmo 
o roteiro. De acordo com 
Andre Paulino e Frederico 
Luiz, em julho, na campanha 
eleitoral, o livro servira 
tambem, para conscientizar as 
pessoas acerca de certos 
"principes" da cidade. 

Frank Barros 

lan 9 a 

Prostituigao 

por Heraldo Maclel 

O escritor Frank 
Barros lancara uma 
colevao com livro s 
relacionados a probleraaH 
de Imperatriz. 

Oprimeiro volume tern 
como titulo. Prostituivan; 
o scgundo, Religiao e l e; 
olerceiro, O Desemprego 
e 0 lu-sempregado: o 
quarto, Impeatriz - Cidade 
do ja l eve; e flnabnentc o 
qu'mto volume tern o 
titulo. Politica e 
Politicagem. 

Do acordo com Frank I 
Barros, a sua colet&nea 
tern como objetivo, 
motivaro Imperatrizense a 
descobrir seus proprios 
problemas. Ele espera 
atlngir os estudantes, 
d o n a s - d e - c a s a , 
assalariados, profissionais 
libeirais e em})resarios, 
nmstrando os problemas 
que a cidade onfrenta e as 
sttlucoes- 

Para garantir 0 sucesso 
editorial da colecao, Frank 
Barros lanc'a um sistema 
inedito, em Imperatriz, de 
compra antecipada. 

Os iuleressados pagam 
K$ 100.00 e recebemvinte 
exemplares, quando da 
pubfieacao do volume que 
necbera o titulo de 
Prostiluicao. 

Segundo Frank Barros. 
essa foi a forma 
encontrada pelo escritor 
para o financiamento da 
Obra que ser£ editada pela 
F^tica Editora. 

() escritor disse 
acreditar na boa 
receptividade de sua ideia, 
pois a eolevao trata de 
temas que interessam 
Imperatriz e Regiao 
Tocanttna. 
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Jornal Capital 

Produtos Qulmicos Ltda 
xRua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 knpefatriz -MA Fone: (098) 721-3494 - Fax: (098) 721-3296y 

Tomos complcta linha do: 
* Produtos quimiais para tratamonto de agua em geral, piscinas, torre 

de rcfrigcracao, caldeiras, laticinios, couros, sabao e etc. 
* Equipamentos para piscinas, fillros "DARKA", saunas, rodos, 

escadas, luminarias, peneiras, escovas e etc. 
* Acidos,sodacaustica (liquidae escama),agua sanitaria" KIBONA", 

breu, solucao de bateria. essencias, barrilha, cloros, adubos, etc. 
Xampupara auto, super ativo "MARASIL", desinfetantes, detergentes, 

tambores de ferro e bombas plasticas, etc. 
* Produtos de fibra de vidro; manta, resina, catalizador, etc. 

Promo^oes: 
* Ctoro granutado (balde 10 kg) 1^5: 

60,00 - a vista ou cheque p/ S dias 
* Algicida manutencSo (01 It) R6 

;)^0- a vista 
* Barrilha (kg) K$ 0.90 - a vista 
* Sulfato de Alununb (kg) KS0,90 

-a vista 

Grafica Jardim 

O MELHOR SERVICO EM OFF SET DA REG I AO. T RA3ALH AMOS COM 

COMPUTACAO GRAFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMRRESSOS. 

Rua Luis Domingues, n0 12061one 721-1077 

o 
Tucanu's Producoes 

* 

A mais completa produtora de audio e video do meio norte 

Super-Quadra, 602, Rua 1, Casa I Imperatriz MA Telefax (098) 723 ■ 203 1 
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por MESSIAS JUNIOR 

A volta 
do Ze 

O jornalista Jose Filho 
voltou a comandar o sen 
programa Bom Dia Cidade, 
na TV Capital. O Ze agora 
esta voltando a convidar 
personalidades interessantes 
para o seu programa. Teve 

uns dias que somente um 
pseudo-pastor participava 
como entrevistado, o que 
estava chateando o 
telespectador. Esse "pastor", 
agora quer ser delegado de 
policia, pois nao sai do I8 DP. 

Mudaram 
Varios integrantes do radio 

e televisao resolveram largar 
a area de comunica^ao e 
partiram pra outro tipo de 
trabalho, a maioria sao 
cinegrafista e operadores de 
audio. Algumas que mudaram: 
Randal Leite, cinegrafista da 
TV Difusora, agora e cobrador 
da Imperial; Dejanir Camagary 
tambem virou cobrador de 
coletivo; Marcelo Costa, 
cinegrafista da Agencia Tres, 
agora e motorista do Armazem 

Paraiba, entre outros. 

0 comego 
Ha oito anos quando estava 

tentando ingressar na 
profissao de radialista, tive que 
enfrentar muitos obstaculos e 
muitas respostas negativas. Na 
epoca era muito dificil 
conseguir uma oportunidade 
no radio, e pior ainda era na 
televisao. Mas sem nunca 
desanimar, continuei tentando 
e cheguei na Radio Karajas 
(hoje Capital) que era de 
propriedade do empresario 
Osvaldo Nascimento 
(transeletronica) que me deu 
a primeira chance no radio. Na 
epoca o diretor artistico da 
emissora era o J. Moreira, que 
atualmente faz um programa 
na Radio Difusora, (nem sei se 
ainda esta no ar), o mesmo 
nunca acreditou que eu 
pudesse veneer, uma vez que 
eu jamais iria conseguir 
trabalhar no radio. Voce estava 
enganado companheiro! Eu 
consegui no radio e na 
televisao; e consegui o 
reconhecimento do piiblico. E 
voce, o povo conhecer? 0 
mundo gira! 

O pequeno-grande 

O companheiro Roberto 
Guerreiro esta mostrando 
mesmo que tamanho nao ^ 
documento. O garoto esta 
matando a pau nas materias 
policiais para o Bom Dia 
Maranhao, da TV Mirante. O 
Guerreiro so precisa tomar 
cuidado quando estiver junto 
com a policia correndo atras 
de bandidos, pois como ^ 
muito baixinho corre o risco 
de ser atropelado pelos 
policiais. Brincadeira amigo! 

Eleigao 
Ate o final de abril devera 

acontecer a eleigao para 
escolha do novo presidente do 
Sidijori, (Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas 
de Radiofusao de Imperatriz). 
Ate agora, ningu^m se 
manifestou com relagao a 
candidaturas, apenas esta 
sendo comentado que o 

jornalista Daniel Sousa e o 
radialista Aurino Brito serao 
candidatos.E aguardar, pra ver 
o resultado! 

Credibilidade 
O grande Jornal 890, da 

Radio Imperatriz, tem 
conseguido ao longo dos anos 
se manter como um dos 
noticiosos mais completos e 
acreditados da regiao. A Radio 
Imperatriz sempre primou 
pela qualidade das noticias e 
imparcialidade ao tranSmiti- 
las, talvez por isso esteja no ar 
hi tanto tempo. E isso ai! 
Somente o que i bom 
consegue credibilidade! 

Plrataria 
Muitas radios piratas 

continuam instaladas em 
Imperatriz e at£ agora nada foi 
feito por parte da Policia 
Federal, para acabar com esse 
problema. As radios piratas 
sao instaladas principalmente 
por pessoas que trabalham em 
oficinas de rddio e televisao, 
que por entenderem de 
eletronica fica facil a 
montagem do transmissor. 
Todo final de semana e 

possivel sintonizar pelo 
menos duas piratas: uma 
chamada Band, e outra 
Cidade FM. 

Nas ondas 
do radio 

A amiga Jos^lia Mello 
(ex-Capital), esta 
apresentando todo sabado 
das 14:00 as 15:00 boras na 
Radio Mirante AM, o 
programa Toca Tudo, o 
mesmo alem de tocar todos 
os generos musicais, 
tambem da dicas de beleza 
e culinarfa, para deixar a 
mulherada pegando o 
marido pelo estomago. 

Sem 
prefixo 

0 radialista lAo Costa, 
um bom amigo e 
profissional, resolveu pedir 
demissao da Radio Capital, 
e ainda esta sem prefixo a 
espera de um convite para 
voltar ao ar. Segundo me 
informou o proprio L^o, o 
motivo do pedido de 
demissao foi em 
conseqiiencia do salario que 
estava muito baixo! 

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

TV Capital 

Canal S 

Rede record 

06:45 Bom Dia Cidade 
06:45 Reporter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:40 Note e Anote 
12:00 0 Radio naTV 
13:00 Falando de Deus 
13:03 Imperatriz 24 Horas 
14:45 O Agente G 
16:30 Campeoes UEFA 

(Semi-Final) 
18:00 Ora^ao das Seis 
18:05 Cidade Alerta 
19:00 Record Nos Esportes 
19:15 Jornal da Record 
20:00 25a 

21:30 Campeonato Carioca 
(Vasco X Itaperuna) 

23:30 Os Novos Intocaveis 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da F6 

EQUIfE 

fHOEMIX. 

SOM E LUZ, 

MAIS UM 

EMfREEM- 

DIMEMTO DO 

SISTEMA 

TUCAMU'S DE 

COVVJMKAOVD 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

nAo forneceu programaqAo 

TV 

Capital 

Canal 

5, a 

vepdade 

dos 

fatos na 

fpiLuna 

d o povo 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

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

Censura 
08:00 Bom Dia & Cia (com 

Eliane) 
10:00 Programa Sergio 

Malandro 
11:30 Moreira Serra 

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

Gigante da 
Montanha) 

15:25 Uma Galera do 
Barulho 

15:50 Punky, A Levada da 
Breca 

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

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

Sangue 
22:00 SBT Reporter 
23:15 Jornal do SBT 
23:30 Jo Soares Onze e 

Meia 
00:45 Jornal do SBT 
01:15 Programa Joyce 

Pascowitch 
01:20 Per fill 

TV Mirante 

Canal XO 

06:15 Telecurso 2000 - 
Curso 
Profissionalizante 

06:30 Telecurso 2000 - 2- 
Grau 

06:45 Telecurso 2000- 19 

Grau 
07:00 Bora Dia Imperatriz 
07:30 Bom Dia Brasil 
08:25 TV Colosso 
12:30 Globo Esporte 
12:45 Jornal do Maranhao 
I8 Edi^ao 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Video Show 
14:10 Vale a Pena Ver de 

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:10 Sessao daTarde (Os 
Espioes Que 
Entraram 
Nuraa Fria) 

17:00 Malha9ao 
17:30 Quern e Voce 
18:25 Jornal do Maranhao 
28 Edigao 
18:40 Vira Lata 
20:00 Jornal Nacional 
20:35 Explode Cora^ao 
21:40 Plantao Medico 

(Durante o Inverno) 
22:35 Intercine (Os Reis do 

Mam bo - Lunaticos 
do Mar- 
Kinjite:Desejos 
Proibidos) 

00:35 Jornal da Globo 
01:05 Campeoes de 

Bilheteria (Agonia e 
Gloria) 

03:10 Corujao I (As 
Aventuras de Robin 
Hood) 
05:00 Point de Verao (O 

Concurs© de Beleza) 
05:50 Super Force 

(Prisioneiras do 
Amor) 
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TV Natlva 

MANCHETE 

07:00 Telemanha 
07:30 Patrine 
08:00 Sessao Animada 
08:30 Escola Bfblica da F6 
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 Ollmpico 
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 RX 
18:15 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
19:00 Super Human 

Samurai 
19:30 Ultraman 
19:55 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
20:15 Manchete Esportiva 

28 Edi^ao 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Business 
23:40 Boletim Olimpico 
23:45 Momento Economico 
00:00 Home Shopping 
00:15 Jornal da Manchete 

28 Edigao 
00:45 Clip Gospel 
01:45 Espago Renascer 

CNT/GAZETA 

NAO FORNECEU PROGRAMA?AO 
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Acailandia/Social Imperatriz, 04 de abril 1996 

por SORAYA LUIZA 

Veja flashs da sociedade 

de A^ailandia na coluna 

mais badalada da ddade. 
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A 8raci"sidade- de Luciano Bandeira e Artete (nutricionista da CVRD) O honito casal Van derleia Bartolomeu Barros 
m-: 
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A senbora Francisca clicada ao lado da nora Cristina, em momento festive O charme e o talento das mulheres de Afailandia se espeiha em Sandra Luc: 
ena 

Servigo de Assistencia 

Medico Empresarial 

Pianos de saude para empresas, famflias e individuais. 

Saude e produto de primeirissima necessidade 

Plantao deVendas: 738-1750 (Gessila) 

Endereco: Hospital Sao Sebastiao 

' "'die - Maranhao 

Ha momentos em que um gesto 

fala mais que mil palavras. 

Prestige o comerdo local 

Dar presente e um gesto 5e amor. 

IZ de maio — Dia das Maes. 

Associa^ao Comercial e Industrial de A^ailandia-MA 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Afogando o 
queimado 

Dorian Meneses, de 
forma definitiva, esta 
afogando o queimado. De 
tan to jogar agua na fogueira, 
esta aos poucos, perdendo 
sua fama de cauteloso. E 
comprando urn status nada 
agradavel: o de indeciso. E 
preciso nomear logo o 
secretariado e come^ar a 
agir. v 

Fiquenistas 
onde estao? 

No tempo do interventor 
Ildon Marques, os 
fiquenistas cobravam as 
chamadas obras fisicas. 
Diziam que a cidade carecia 
dessas obras. Quero ver se 
vao cobrar com a mesma 
veemencia, o interventor 
Dorian Meneses. Ate 
por que, ainda nao 
emplacaram qualquer nome 
no primeiro escalao da atual 
administragao. 

CP! da 
agiotagem 

Vamos ver o 
comportamento dos 
vereadores na chamada CPI 
(la agiotagem. 
Principalmente, a atitude do 
PRP, o Partido Republicano 
Progressista. E tamb^m, 
qual sera o comportamento 
dos vereadores filiados ao 
PTE. Esses serao os fieis da 
balan^a, porque PSDB, PTe 
PSB querem a moralizayao 
da Camara Municipal. 

Jose 
Lamarck 

O advogado Jose 
Lamarck esta colaborando 
com o Jornal Capital. 
Embora seu nome nao esteja 
nas colunas, ou no 
expediente como 
colaborador. Liicido ao tratar 
de linha editorial, estamos 
divulgando uma serie de 

materias e artigos por ele 
indicados. Valeu capitao. 

Note e 
A note 

Sucesso absoluto de 
audiencia em Imperatriz, o 
programa Note e Anote 
apresentado por Ana Maria 
Braga. A prova e que 
anteontem, mais urn 
imperatrizense foi sorteado no 
programa exibido pela manha 
na TV Capital. 

Pivas 
Bar 

Estou com saudades. Muita 
correria e ha quinze dias que 
nao experimento o melhor 
peixe da cidade. Na 15 de 
Novembro, descend© para a 
Beira-Rio. 

Espeto 
Esperto 

Agora, o chope do Espeto 
Esperto e novinho em folha. 
Como poucos primam em 
servir. Pode conferir. 

Fly 
, Back 

E como o assunto e 
diversao, no proximo sabado 
a Fly Back lan^a uma novidade 
que promete arrebentar. 
Ilomens pagam oito reais. 
Mulheres pagam cinco reais. 
A novidade e que o pagante, 
pode tomar a cerveja que 
quiser, de graga. Isso mesmo, 
sem pagar nada, apenas o 
ingresso, voce pode beber 
louras geladas, verdadeiras, 
ate quando agiientar. Parece 
mentira, mas nao e. 

Semana 
Santa 

Sem diivida, a Semana 
Santa, juntamente com o Natal, 
sao as festas religiosas que 
mais chamam a aten^ao do 
brasileiro/ A morte e o 
nascimento de Cristo sao 
discutidas, nessas epocas, nas 

Igrejas Catolicas Apostolicas 
Romanas de todo o globo. E 
hora de pensar e refletir sobre 
nossas vidas. 

Monies 
Altos 

Aprefeita de Montes Altos, 
Mirilandes, Jales exonerou 
cinco diretoras de escolas 
piiblicas porque elas 
devolveram merenda escolar 
estragada. Pode uma coisas 
dessas? Pode. Montes Altos 
tambem tern o seu Novo 
Tempo. 

Govemadora 
em maio 

Erram os estrategistas do 
Governo, quando adiam para 
o mes de maio o Governo 
ftinerante de Imperatriz. E 
bom os marqueteiros 
palacianos, lembrarem, que o 
fator Ildon Marques nao corre 
nas veias da atual 
administra^ao. E em maio, so 
Deus sabe como as coisas 
estarao. 

Oportunistas 
de plantao 

Rei morto, rei posto. 
Prefiro o ditado do pai do 
jornalista e escritor Valter 
Rocha, que coloca a honra em 
primeiro piano (quern quiser 
saber mais e so comprar Sabor 
de Vida, o livro do escritor). 
Aguardem. 0 colunista aqui 
tern uma surpresinha para o 
dia 13 de abril. E das boas. 
Magico que se preza continua 
na midia. Vide o exemplo de 
Merlin. 

Novela da 
Cepaigo 

E o que da, deixar os 
presidios sem as minimas 
condigdes de funcionamento. 
A rebeliao dos presos do 
Cepaigo em Aparecida, Goias, 
ja dura dias, sem solu^ao a 
curto prazo. 

Aumento de 
combustlvel 

Tudo pode subir nesse Pais. 
Menos o salario minimo 
nacional. Qualquer diivida, e so 
perguntar ao presidente da 
Repiiblica, Fernando Henrique 
Cardoso. As empresas 
nacionais estao sem dinheiro 
para o aumento. E logico que 
estao, com uma polftica de 
juros kamikase, ou seja, 
suicida, o Governo pretende 
afundar o Pals, de forma que o 
calado do navio jamais retorne 
a flutuar. Nesse aspecto. vai 
bem ogovrno FHC. 

Ondas Curtas 

[ | Pra ver a banda dtica passar, tocando coisas de amor. 

n PSDB e aliados, mais a Frente Etica montam chapas proporcionais de primeira linha. 

□ No PMDB, Andre Paulino, Prof Sofia, Joeder Oliveira e Franco Cavalcante puxam os votos. 

□ 0 PSL tern apenas a professora Angelica e Toinho da Boca da Mata. 

I 1 0 PRP vai de Jose Carlos Noleto e Joel Costa. 

!_) Vai ficar diffcil para a outra banda fazer maioria no Parlamento. 

Q Imperatriz merece uma Camara com vereadores que realmente legislem em causa publica. 

I_) Compre o Bingao. Compre o Bingao. Compre o Bingao. 4 

□ Tem alguem na Prefeitura com sobrenome Maciel? Pode sobrar algum pra mim. 

I \ Estou retornando ao movimento comunitario. Do outro lado da midia. 

□ Para um menino travesso: Ainda faltam 29 e eu nao esqueci. 

I j O Coronel Ventura sabe que a papa 6 quente. Por isso come pelas beiradas. 

□ CPI da agiotagem, para imperatrizense ver. 

□ Pelo menos nao terminou em peru. Que morre de v^spera. 

□ Sera que vai dar Chester? Virgem que riqueza. De panelada para Chester. 

E a governadora Roseana? Vai chegar em maio a Imperatriz. No Governo Itinerante. 

□ Dorian bem que poderia construir um muro em frente ao Palacio Branco. 

I | E nao apenas Israel, mas Imperatriz teria o muro das lamentagdes. 

□ A gente nao agiienta mais o choro da governadora que afirma nao ter dinheiro. 

Hi E ainda apoia mais FHC do que seu pai, o senador Jos^ Sarney. 

□ A governadora nao pavimenta estradas, nem tampouco, consciencias. 

A governadora nao 

faz obras fisicas 

Nem tampouco 

pavimentou consciencias 

m 
m 

VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. 

TCI- BR-010-Km 1350-MaranhaoNovo -Imperatriz-MA-Fone:723-3444 
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por Lauros Giraudon 
Historiador 

Rejeitando transformar- 
se em chefe politico, 
conforme o desejo de 
muitos seguidores, Jesus, 
desde o inicio de seu 
minist^rio, teve que 
enfrentar a ordem 
estabelecida. Hermann 
Samuel Reimarus, ja no 
s^c. XVIIl, foi o primeiro a 
colocar o problema deste 
conflito, baseado na 
incompatibilidade de certas 
normas eticas do Sermao 
da Montanha com qualquer 
poder politico constituido. 
A execugao de Jesus pelos 
romanos, sob o letreiro Rei 
dos Judeus, indicava que 
fora legalmente condenado 
a morte como rebelde 
contra o Estado romano 
isso e como se fora um 
Zelota. Certas afirma^oes 
suas ("Nao vim trazer a 
paz, mas a espada"), a 
expulsao dos vendilhdes do 
templo, as criticas violentas 
a corte em geral e a 
Herodes pessoalmente, a 
quern chama "Raposa" 
parecia colocar Jesus na 
linha do radicalismo 
politico. Entre os seus 
discipulos, alguns eram 
Zelotas: certamente Simao 
o Cananeu (em aramaico o 
mesmo que Zelota), 
provavelmente Judas 
Iscariotes (interpretado 
comolat, s/can'Ms, "facinora, 
assassino pago") e Pedro 
Barjona (palavra que 
significa terrorista) e talves 
os dois filhos de Zebedeu. 
Mas a atitude de Jesus 
para com o Estado mostra 
que ele proprio nao era 
Zelota; este, contudo, 
simpatizava com a sua 

atua^ao, embora Jesus se 
tenha referido a inutilidade 
do uso da for^a como 
caminho para a chegada do 
Reino e advertido aos 
Zelotas quanto a sua 
impaciencia. Estes 
necessitam de um chefe 
popular, e Jesus podia ser- 
Ihe extremamente util. 
Apesar disso, o processo 
estava na linha das 
acusa^oes usadas contra 
os Zelotos, sendo ele 
colocado ao lado de 
Barrabas seguramente um 
Zelota, e sua condena^ao 
foi mais por crimes 
politicos do que religiosos. 

0 episodic da moeda 
com a efigie de Cesar, 
quando e perguntado sobre 
era licito pagar o tribute, 
ofercce outra possivel 
interpreta^ao quando a 
atitude de Jesus em face do 
Estado. Jesus nao nega a 
realidade do poder 
constituido; mas o que 
real<pa, e a preeminencia de 
Deus na vida Humana. Dar 
a Cesar o que e de Cesar e 
a Deus o que e de Deus 
significa, antes de tudo a 
recusa de dar a Cesar o que 
e de Deus. Jesus parece 
defender nao a separa^ao 
das esferas de poder, mas 
a submissao de todos os 
poderes a vontade de 
Deus, a que tambem Cesar 
deveria submeter-se. 

A condenagao de Jesus a 
morte na cruz, puniyao 
romana e nao judaica, e o 
distico sobre a cruz indica 
a responsabilidade legal 
dos romanos na sua morte, 
embora a responsabilidade 
moral coubesse aos judeus. 
0 papel das autoridades foi 
mais o de uma demincia. 

A se.ssao noturna do 

■ m 
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Sin^drio, quando Jesus foi 
inquirido, nao era 
regulamentar; teve 
caracteristicas de um 
inquerito extra-oficial e 
serviu apenas para 
fundamentar a demincia. 
Maurice Goguel, que 
considera a narra^ao da 
paixao no Evangelho de 
Joao como a mais 
documentada e completa, 
mostra que toda a ayao 
proveio dos romanos. A 
detenyao de Jesus no 
Getsemani e feita por uma 
corte romana comandada 
por um capitao. 

A ressurreigao 
O problema da 

ressurreigao de Jesus 6 
parte relevante no debate 
sobre a questao fe e 
histdria. Segundo o 
lestemunho dos 
evangelistas, a 
ressurreigao foi um 
acontecimento histdrico. 
As teorias que pretendem 
explicar esse 
acontecimento como sdrie 
de visdes, de conteiido 
mitoldgico, ja sao hoje em 
dia, pouco discutidas. 
Prefere-se analisar o estado 
de animo das testemunhas. 
0 fato de os seguidores 
mais prdximos de Jesus, os 
discipulos terem 
continuados, unidos, em 
vez de se dispersarem ante 
a frustra^ao de suas ideias 
messianicas imediatas, 
parece significar, pelo 
menos, que uma forga viva, 
uma fe operante, tomou 
conta deles e foi a base de 
expansao imediata e 
vigorosa da nova fe. A 
esperan^a escatoldgica 
domina as mentes dos 
discipulos e das primeiras 
comunidade. Jesus voltaria 
a qualquer momento para 
realizar o Reino de Deus 
que anunciaria. 

A demora no 
cumprimento dessa 
promessa, porem criou as 
primeiras duvidas (de 
certas maneira indicadas 
nos debates que Paulo 
estabelece, procurando 
argumentar contra a 
descren^a na 
Ressurreigao). Desde a 
interpreta^ao de Paulo, a 
Ressurreiyao de Jesus e a 
base da esperan^a crista 
numa vida apos a morte (1 
Tes 4,14) e sem ela a fd 
seria imitil (ICor 15, 12- 
20). As discussoes 
crislologicas que se 
desenvolvem nos 
primeiros concilios 
elaboram dogmaticamente 
o fato da Ressurreigao, que 
afinal, se resume em artigo 
de fe dos varies credores 
cristaos. A conseqiiencia 
antropologica da doutrina, 
ja expressa no Novo 
Testamento e a cren^a na 
Ressurreigao de todos os 
mortos no dia do juizo final 
(Mt 25, 31-46) com o 
mesmo corpo de sua vida 
terrena(lCorl5). 

Assista todos os dias9 pela TV Capita^ a partir das 13h00 

Com sua participagdo ~~ 

pelo telefone. Um ( Imperatriz 24 Horas 

prngrama mterativo 
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Demanda faz Embratel mudar estrategi 

i ! ! 
Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Radios 
0 deputado Fernando 

Gabeira (PV-RJ) apresentou 
projeto na Camara que 
regulariza as tres mil radios 
comunitarias do Pais. 0 projeto, 
que se une a outros tres ja em 
tramita^ao no Congresso 
Nacional, se faz necessario com 
umacerta urgencia. so no autal 
governo, 300 radios 
comunitarias foram lacradas 
em todo Pais por estarem 
funcionando ilegalmente. 

Candelaria 
Anistia Internacional, 

Human Rights Watch's e 
dezenas de cntidades nacionais 
e internacionais de defesa dos 
direitos humanos vao mar car 
presenyano Rio de Janeiro, dia 
29 de abril. 

Essas entidades consideram 
questao de honra a punkrao 
exemplar dos tres policiais 
militares e de um civil que irao 
ser julgados pela Chacina da 
Candelaria, onde varios 
meninos de rua foram 
brutalmente assassinados. 

0 julgamento vai ser 
acompanhado jwr cadeias de 
televisao dos Estados Unidos e 
Europa. 

Investimentos 
0 ministro das 

Comunica^oes, Sergio Motta, 
acredita que, ainda em abril, o 
Congresso Nacional comeya a 
votar a regulamenta^ao da lei 
que privatizou o setor de 
telecomunica^oes. Motta quer 
ver o mais rapido possivel a 
iniciativa privada participar dos 
programas de amplia^ao da 
telefonia celular e dos services 
via satelite. 

Por baixo, o trator do 
governo FHC acredita que, ate 
2003, os investimentos em 
telecomunicayoes atingirao R$ 
75 bilhoes. 

Turismo 
Desembarcou na Argentina, 

semana passada, o ministro da 
Agricultura da Alemanha, 
Yochen Borcherd. De acordo 
com sua agenda, depois de 
reunioes importantes em 
Buenos Aires, Borcherd 
viajaria para o Brasil para um 
encontro com o ministro Jose 
Eduardo Andrade Vieira, hoje. 

Deu tudo errado. Acusado 
pela imprensa alema, de estar 
fazendo turismo na America 
Latina, Borcherd teve que 

voltar as pressas ao seu Pais. 
Os alemacs estao irritados com 
a quantidade de viagens 
internacionais dos 
governantes. 

Ja por aqui... 
Proa/coo/ 

O reajuste do combustivel 
nesta semana Integra as 
medidas do governo no sentido 
de revitalizar o Proalcool e de 
preparar o Pais para a liberayao 
total nos preyos, marcadapara 
1° de Janeiro de 1997, quando 
sera extinla a "conta-alcool" da 
Petrobras. 

Essa conta e administrada 
para manter o preyo do alcool 
abaixo do da gasolina e provoca 
um rombo mcnsal de 
aproximadamente R$ 130 
milhoes. Nas localidades 
proximas as bases 
distribuidoras, o preyo sera 
inferior as regioes distantes ou 
daquelas onde existem poucos 
postos. Ai, prevalecera a 
liberdade do {x)sto em fixar o 
seu preyo. 

Fen a brave critic a 
O aumento do preyo dos 

combustiveis foi criticado por 
Sergio Reze, presidente da 
Fenabrave (Fede.rayao 
Nacional dos Distribuidores de 
Veiculos Automotores). "Nao 
hajustificativapani se subsidiar 
o Proalcool". Para ele, o setor 
precisa ter eficiencia e nao 
buscar subsidies em outros 
setores. Reze acha que isso vai 
aumentar o "custo Brasil". "Se 
fosse com o leite ou o feijao eu 
ate entenderia" O presidente 
da Fenabrave acredita que o 
impacto do reajuste sobre as 
vendas de veiculos sera 
praticamente nulo. 

Cesta basica 
O custo medio da cesta 

basica caiu 1,27% em maryo na 
cidade de Sao Paulo. Todos os 
grupos registraram quedade 
preyo no periodo. Os 
produtos de limpeza tiveram 
a maior baixa: 2,65%. Os 
produtos de higiene pessoal 
e os alimentos recuaram 
2,43% e 0,94%, 
respectivamente. A compra 
dos 31 produtos custavam no 
dia 29 de maryo R$ 107,63. Os 
dados, baseados no consumo 
de quatro pessoas, sao da 
pesquisa feita em 70 
supermercado pelo convenio 
Procon/Dieese. 

GASTROCUNICA 

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

•Dr. Milko Abrantes 

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

a ~ 

por Milton Rocha 
Da Agenda Estado 

A Embratel decidiu investir 
R$ 937 mi este ano, o dobro de 
95, para se tornar competitiva 
e as conseqiiencias da 
privatizayao no setor de 
telecomunicayoes. Segundo 
Thomas Miguel Demant, chefe 
do escritorio de Sao Paulo, o 
piano de reestruturayao da 
Embratel (1996-2000), preve o 
aumento da oferta de linhas, 
melhoria da qualidade dos 
serviyos via satelite e 
ampliayao do sistema de cabos 
de fibra optica. "A agilidade 
comercial da empresa vai 
melhorar muito", diz Demant, 
em entrevista a editora Paula 
Paliti. Para isso, a Embratel 
esta instalando 11 escitorios de 
serviyos nos locais de maior 
demanda. Esses escritorios 
terao maior autonomia para 
atenderos clientes. "Apostura 
da empresa mudou, agora 
vamos correr atras do 
problema do cliente". Alem das 
unidades de serviyo, tambem 
estao sendo criadas 7 de 
engenharia e 3 mistas, 
descentralizadas e com metas. 
Dentro do piano, a Embratel 
pretende ainda eliminar o 

prejuizo dos serviyos 
deficitarios e aumentar a 
carteira de venda dos serviyos 
diretos em R$ 2 bi neste ano. 

At^ o ano que vem, a 
Embratel planeja ter instalado 
8 mil km de cabos de fibra 
optica pelo litoral brasileiro, 

entre Porto Alegre e Fortaleza. 
A primeira etapa da 
implantayao definitiVa de 
sistemas de fibras opticas teve 
inicio em 1993, no trecho Rio 
Sao Paulo. Agora, tern inicio 
essa segunda fase do piano de 
instalayao de cabos de fibra 

optica. O cabo optico 
fibras, do tipo usado 
Embratel, consegue transn 
o equivalente a 500 mil canais, 
suficientes para atender a 
demanda nacional de serviyos 
de telecomunicayoes. Hoje, um 
sistema de radio digital 
equivalente tem capacidade 
para transmitir 30 mil canais. 
"A Embratel nao esta insensivel 
ao aumento da demanda por 
serviyos de telecomunicayoes. 
Cresceu o niimero de pedidos 
de novas linhas particulares e 
empresariais, aumentou muito 
a demanda por ligaydes 
internacionais e o numero de 
telefones ligados a bancos de 
dados. Nos nao previamos um 
crescimento assim tao 
grande". O mesmo ocorre 
com a Internet. Atd o ano 
passado, a Embratel julgou 
que seria capaz de atende-la. 
"O que nao imaginavamos, 6 
que a demanda por serviyos 
ligados a Internet fosse 
explosiva". Agora, dentro da 
reestruturayao, Demant preve 
que nos proximos meses as 
conexoes terao um 
desempenho muito melhor, ja 
que a empresa estl adquirindo 
novos equipamentos para 
desafogar a demanda. 

Aposentadoria sera reajustada 

por Nilton Horita 
Da Agencia Estado 

A equipe economica ja 
comeyou a discutir com o 
Ministerio da Previdencia 
Social como ficara o reajuste 
do salario minimo e dos 
segurados do INSS (Instituto 
Nacional de Seguro Social) 
em maio. 

O reajuste deve ser 
inferior a iriflayao acumulada 
de maio a abril. Podera ser 
editada uma medida 
provisoria ate o final do mes 

fixando o reajuste das 
aposentadorias e pensoes. A 
proposta da Fazenda e do 
Planejamento e que o reajuste 
seja de 4,47%, referente ao 
IPC-r acumulado em maio e 
junho de 95. 

O ministro Reinhold 
Stephanes (Previdencia) 
defende o repasse da inflayao 
acumulada, mas sabe que 
isso dificilmente acontecera. 

Uma proposta conjunta 
deve ser definida ate o final 
do mes, mas o reajuste das 
aposentadorias e pensoes 

nao deve superar 10%. 
Tambem nao esta decidido se 
o minimo tera o mesmo 
reajuste que sera concedido 
aos segurados do INSS. 

Se isso acontecer, o indice 
so sera aplicado para os 
segurados que recebem 
beneficio equivalente a um 
salario minimo (11 milhoes). 

O assunto foi analisado no 
ultimo dia 29 em reuniao da 
Junta de Conciliayao 
Financeira. Nao ha soluyao 
ate agora. 0 assunto deve 
voltar a ser discutido nesta 

semana. 
A MP teria tambem o 

objetivo de deixar claro na 
legislayao que o INSS nao e 
obrigado a repassar a 
inflayao acumulada entre 
maio de 1995 e abril de 1996. 

A Previdencia e a Fazenda 
divergem. Na Previdencia, 
entende-se que o reajuste 
anual com base na inflayao 
passada esta previsto na ' 
8.080. Na Fazenda, ente 
se que a lei foi revogada 
a ediyao da MP 
desindexayao. 

O desaflo do Piano Rea 

por Carlos Alberto 
Jornalista 

Nao ha perigo de volta da 
inflayao no Brasil, pelo menos 
nos proximos tres anos. O 
principal problema hoje e 
outro: como retomar o 
crescimento sustentado. 

Essa foi uma conclusao 
comum dos quatro 
economistas de prestigio que 
participaram no ultimo dia 29, 
em Sao Paulo, do seminario 
promovido pela InterNews. 
' Foram economistas de 
tendencias diversas: os ex- 
ministros e deputados federals 
Delfim Netto (PPB-SP) e 
Roberto Campos (PPB-RI), o 
tambem ex-ministro Mailson 
da Nobrega, hoje vice- 
presidente do Banco BMC, e 
o professor Eduardo Giannetti 
da Fonseca. 

Todos concordaram que a 
desmontagem dos 
mecanismos de indexayao, 
que perpetuam a inflayao, e um 

ganho duradouro do Piano 
Real. 

Para Mailson, houve uma 
mudanya cultural. "Eliminou- 
se a cretinice de que o Pais 
precisa de inflayao para 
crescer", disse ele. 

Divergencias 
Para Delfim, "nao se volta 

mais ao passado, nao ha risco 
de deseslabilizayao da 
moeda". O desafio hoje, 
arrematou Fonseca, e retomar 
o crescimento sem 
comprometer o ambiente de 
inflayao baixa. 

E neste ponto, as condiyoes 
da retomada, as opinides dos 
quatro economistas ja nao sao 
comuns. 

Mas propriamente, ha um 
acordo quanto as bases do 
crescimento: reformas, ajuste 
das contas do setor piiblico, 
privatizayoes e abertura da 
economia. 

Mas ha divergencia quanto 
as possibilidades e a 
velocidade de realizayao 

dessas condiyoes. 
Pessimista 
Delfim Netto e claramente 

pessimista. Ele disse que as 
reformas constitucionais estao 
atrasadas, sao precarias e, de 
certo modo, insinceras. Alem 
disso, Delfim entende que a 
politica cambial, com o real 
sobrevalorizado, e um 
"constrangimento 
insuperavel". 

Ja Mailson da Nobrega 
entra na categoria dos 
otimistas. Nao que prevejaum 
forte crescimento para ja. Mas 
ele entende que se vai fazer o 
possivel. 

"O crescimento depende 
das reformas, que virao com o 
tempo, lentamente, mas 
virao", afirmou. 

Meio termo 
Para Giannetti da Fonseca, 

o cenario mais provavel de 
medio prazo fica todo a meio- 
caminho. 

Vai haver "algum ajuste 
fiscal, alguma queda de juros, 

menos gastos com 
funcionalismo e previdencia, e 
mais exportayao". 

Tudo sem brilhantismo. No 
final, da um cenario de inflayao 
baixa, que consideraessencial, 
com crescimento em torno de 
4% nos dois liltimos anos do 
governo FHC. 

Privatizayao 
Se houve uma unanimidade 

absoluta entre os quatro 
economistas foi na constatayao 
de que de que o processo de 
privatizayao e lento. 

Roberto Campos 
manifestou o maior desanimo. 
Contou que fizeram o maior 
esforyo na Camara dos 
Deputados para derrubar o 
monopolio do petroleo, para o 
presidente FHC estragar 
tudo. 

Referia-se a carta que 
Fernando Henrique enviou ao 
senador Ronaldo Cunha Lima, 
relator da emenda do Senado, 
dizendo que a "privatizayao do 
petroleo era de mentirinhr 
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Messias Junior - Reporter Verdade 

De segunda a sexta -13 hs - TV Capital - Canal 5 

CIDADE AGORA - 2A EDICAO 
   ^ 
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Adiado os jogos do Master 

tm 

m 

time Laminadora Parana en frent a Xurupita 13 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

Em reuniao realizada na 

ultima ter^a-feira, o presidente 
da LID e os representantes de 
clubes, resolveram adiar a 
rodada do final de semana pelo 

abril 

Campeonato de Inverno - 
categoria Master. Os 
jogadores nao gostaram da 
ideia dos dirigentes. "Os times 

vinham embalados e com a 
paraliza^ao prejudica a parte 
fisica dos jogadores", disse 
Fran, jogador do JV. Lideral. 
Os dirigentes de clubes e o 
presidente da LID, Toinho 
Bareta, tomaram esta decisao 
devido o feriado prolongado da 
semana Santa. Com esta 
alteragao, a tabela do 
campeonato ficou assim: 

Dial3/04/96 --Jogos de 
Ida 

Uniao Sport x JV. Lideral 
(no campo da Laminadora 
Parana). 

Xurupita x Laminadora 
Parana (no JV. Lideral). 

Dia 20/04/96 --Jogos de 
Volta 

JV. Lideral x Uniao Sport 
(local ainda a definir) 

Laminadora Parana x 
Xurupita (local ainda a definir). 

J oel elogia Romario 

Programa§ao da 

Gopa do Brasil 

por Francisco do Vale 

Os cinco gols que marcou 
na goleada de 6 a 2, do 
Flamengo sobre o Olaria, no 
domingo passado, foi a prova, 
segundo Romario, de que 
recuperou seu verdadeiro 
futebol e de que esta em plena 
forma fisica e tecnica. E mais, 
de que se encontra no mesmo 
nivel de quando disputou a 
Copa de 94, sendo o maior 
destaque na conquista do 
tetracampeonato. Exagero ou 
nao, o fato 6 que o craque 

demonstra uma grande 
motiva^ao e so fala em duas 
coisas: levar o Flamengo ao 
titulo do Campeonato 
Estadual e disputar a 
Olimpiada de Atlanta, em 
julho/agosto, nos Estados 
Unidos. De acordo com o 
propio Romario, ele jamais 
havia marcado cinco gols 
numa partida, tendo, de 
quebra, assumido a lideranga 
isolada da artilharia do 
Estadual, com 6 gols. Com a 
id£ia fixa em participar dos 
Jogos Olimpicos, o artilheiro 

do Flamengo disse que a 
partida com o Olaria marcou 
sua arrancada rumo a 
realiza^ao de urn sonho: a 
conquista do ouro olimpico. O 
craque rubro-negro nao se 
conforma com os comentarios 
de que seria carta fora do 
baralho do t^cnico Zagalo e 
afirma mais uma vez que vai 
brigar para ser urn dos tres 
jogadores com idade acima do 
limite de 23 anos, que vao a 
Atlanta. Alias, ele sempre 
disse que uma vaga seria sua. 
E que os demais pretendentes 

teriam de disputar as duas 
restantes. "Disse isso no 
inicio do ano e reafirmo 
agora. Vou a Olimpiada e, se 
Deus quiser, seremos 
campeoes". Para o t^cnico 
Joel San tana, Romario de fato 
ja ganhou a confianya dos 
companheiros de clube, e 
espera que a estrela do craque 
continue a brilhar com a 
camisa rubro-negra. Joel 
Santana devera ganhar mais 
urn refor^o em maio. O 
atacante Bebeto podera ser a 
nova estrela da Gavea. 

por Francisco do Vale 

A programa^So completa 
da segunda fase, divulgada 
pela CBF, ^ a seguinte: 

jogos ja realizados: 

Dia 26/3 
Attetico/PR 1 x 1 Gremio/ 

RS - No Joaquim Americo 

Dia 2B/3 
Coritiba/PR 1 x 2 

Flamengo/Rj - Couto Pereira 

Dia 02/04 
Internacional/RS 1x1 

Sao Paulo/SF 

Dia 03/04 
Fluminense/RJ x 

Criciuma/SC - Laranjeiras 
AtkHico/MG x Rameiras/ i 

SP- Independ^ncia 

Dia 05/04 
Corfntbians/SP x Remo/ 

PA - No Pacaembu 

Dia 09/04 
Remo/PA x Corinthians/ 

SP - No Mangueirao. 

Dia 10/04 •• Jogos de 
Volta 

Criciuma/SC x 
Fluminense/RJ - Heriberto 
Hulse 

Dia 16/04 
Palmeiras/SP x Atletico/ 

MG - Pacaembu 
Botafogo/RJ x Parani/PR 

- Caio Martins. 

Dia 17/04 
Flamengo/RJ x Coritiba/ 

PR - Maracana 
Cruzdro/MG x Vasco/RJ 

- Indcpendencia 

Dia 18/04 
Sao Paulo/SP x 

Intmiacional/RS- Pacaembu 

Dia 19/04 
Gremio/RS x Allelico/PR 

- Olimpico 

Dia 23/04 
Parana/PR x Botafogo/RI 

- Dorival de Brito. 

QUANDO VOCE 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PIANO DE 

caminhAo 

FORD 

PESSOA FISICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATE 24 MESES 

- PESSOA 

JURIDICA - 20% 

DE ENTRADAE 

SALDO 

FINACIADO ATE 

36 MESES, OU 

LEASING DE 24, 

36E 42 MESES. 

PREQO 

FATURADO 

D1RETODT 

+ABRICA. 
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Nao e voce que queria um caminhao 

bom pra chuchu e a preco de banana? 

Apoio: Sistema 

Tucanus de 

Vr 

u f p n m 

Automoveis e Pegas Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

A nifeta Sarahnaciya recepcionou em grande estilo a high society local no ultimo sabado . 
Juyara Clube, para comemorar juntos-a sua belissima festa de-15 anos. 

** Na flor da idade, a aniversiariante viveu momentos de grandes emo^ao sob olhares 
orgulhosos dos pais corujas, Jos6 Murilo e' Maria Raimunda (Cesfa). 

**0 luxo e a sofistica^ao da decora^ao teve o toque especial da decoradora Rosangela. 
** A beleza e magia da noite ficou por conta de Sarahnadya e suas damas de honra, que 

iniciaram a valsa com todas as pompas, para em seguida danyar com o paizao Murilo. 
** A noite foi regada a whiscky e gostosa gqloseimas servidas pelo bufet Matra Preta. 
** As damas de honra tiveram o toque especial da coreografa Claudenir (Corpo Livre). 

. • -! ■ 
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A pureza e beleza de Saranahdya, na festa de 15 anos 
Foto: Aquafoto Um close da aniversariante com os pais, Murilo e Maria Raimunda 
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Esta colunista, a aniversariante, Maria Raimunda e Jose Murilo V, , . 17 / , - c / Carlinhos Amorim, Silvia, Rosa e Daladier 
Foto: Aquafoto ioto: Fuji Foto 
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As damas de honra homenageam a aniversariante em grande estilo 

■ wimp - ' >mm mm. % 

Rosangela, Joaquim Mariano, Caboclo e Hortencia (Supermercado Timbira) 

m 
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fir. Oliveira, Dr. Joao Eli e Dr. Fernan des Vm die especial da aniversariante e a mae, entregando a lembranga 
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O que voce pode fazer 

O que voce pode (e deve) fazer. O certo e fazer sexo com uma so pessoa que nao tenha AIDS 

As redoes sexuais com 
pessoas desconhecidas, 
principalmente as rela^oes 
homossexuais (entre 
individuos do mesmo sexo) e 
com as prostitutas (mulheres 
da vida), sao praticas de alto 
risco para contrair o virus da 
ADDS e devem ser evitadas. 

Doar sangue 
E muito importante, nesta 

6poca, dispor de sangue sadio 
para pacientes que precisam 
de transfusoes (voce pode vir 
a precisar amanha). For isso, 
se voce ^ sadio, voce poder e 
deve doar sangue sobretudo 
nos bancos de sangue oficiais 
que estao absolutamente 
preparados para evitar 
totalmente a contaminaqao e 
tratar do sangue. Doar 
sangue e absolutamente 
seguro. Nao existe risco de 
pegar AIDS quando se doa 
sangue para outras pessoas. 
Existe o risco de pegar ADDS 
quando se recebe sangue 
contaminado de outras 
pessoas. 

E seguro ir ao dentista 
e ao medico 

Podemos tranqiiilamente 
ir ao dentista, ao medico e ao 
hospital. Se as agulhas forem 
novas ou tiverem sido 

esterilizadas antes de serem 
usadas, fique tranqililo. Tudo 
isso 6 seguro. Nos casos de 
acupuntura, ou pontos na 
orelha para parar de fumar, 
exija que as agulhas e outros 
equipamentos sejam 
convenient emente 
esterilizados. Compre 
algumas peqas de seringas e 
agulhas descartaveis e 
guarde-as em casa para 
alguma emergencia, inclusive 
em suas viagens de f^rias ou 
trabalho. 

Continuar sua vida 
normal 

Andar de onibus, de trem, 
de metro, circular pela cidade, 
freqiientar bares e 
espetaculos, comer em 
restaurantes, enfim, continuar 
a conviver com as outras 
pessoas. Isso tudo deve 
continuar normal. 

A AIDS nao se pega pelo ar 
ou pelos alimentos. 

Ser afetuoso e cordial 
Tambem nao se pega AIDS 

pela roupa, por tosse ou espirro 
ou pelapele sadia. Assim, beijos 
nas bochechas, apertos de 
maos, tapinhas nas costas e 
outras formas sodais de afeto 
(sem sexo no meio) sao atitudes 
completamente seguras. 

m 
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Se voce e portador do virus da AIDS 

Nao esconda de seu 
medico ou dentista que voce 
6 um portador do virus da 
AIDS. Ealando com 
franqueza, eles poderao Ihe 
ajudar, proporcionando 
tratamento certo e adequado. 
Eles tambem estarao aptos a 
tomar cuidados especiais para 
protegerem outras pessoas da 
doenqa. 

A mulher e a AIDS 
As mulheres, em caso de 

teste positive, ou seja, que 
comprovadamente tenham o 
virus da AIDS, devem adotar 
algumas medidas especiais: 

Em primeiro lugar, nao 
devem ficar gravidas. Toalhas 
de seu uso exclusivo ou 
absorventes (modess, 
toalhinhas ou tampoes) 
devem ser descartados 
Qogado fora) em saco fechado 
ou destruidos. 

Abraqos, caricias e beijos 
nao-umidos sao 
confortadores. Nao oferecem 
riscos. Os ferimentos devem 
ser tratados com curativos 
que nao deixam o sangue 
vazar. Sangue e vomitos 
devem ser retirados e 
despejados nos vasos 
sanitarios. Lave o piso ou 
outras areas com uma parte 
de agua sanitaria (agua de 
lavadeira, Candida etc.) e 
outras cinco de agua - e um 
bom desinfetante preventive 
(Exemplo: 1 copo de agua de 
lavadeira e 5 copos da agua de 
torneira). 

Nao faga sexo com pessoas sadias nem doe sangue 
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As criarujas 

e a AIDS 

As criangas que tenham o 
virus podem ir normalmente 
a escola. Mas nao devem dar 
sangue, como pode ocorrer 
em aulas de biologia. Nao fazer 

■jtatuagens e nem furar as 
orelhas (para colocar brincos), 
pois as agulhas podem ficar 
infectadas. Nao devem brincar 
de fazer pacto de sangue, do 
tiix) irmaoirma e usar sempre 
um curative nos cortes ou 
ferimentos. Quando houver 

derramamento de sangue ou 
vomitos, limpar o local, 
recolher tudo e jogar no vaso 
sanitario. Lavar a area ou 
superficie com agua sanitaria 
misturada com agua, isto e, 
cinco partes de agua comum 
e uma de agua de lavadeira 
(sanitaria). Os pais da crianga 
devem esta devidamente 
orientados pelo medico de 
como avisar a escola. 

O que e periodo de 
incubagao? 

E o tempo que vai do 
momento em que a pessoa 
entra em contato com o virus 

ate o aparecimento dos 
primeiros sitomas. Este 
tempo e variavel no caso da 
AIDS. Nele, a pessoa 
contaminada ja pode passar 
a doenga para outras pessoas 
sadias atraves da relagao 
sexual e do sangue. Vejabem, 
se voce nada souber a 
respeito da vida sexual do seu 
parceiro (a), evite a relagao. 
Mas, se isso nao for possivel, 
use uma camisinha. Isto 
tornara a relagao sexual 
menos perigosa. Mas, 
lembre-se, a camisinha nao e 
cem por cento segura! 

(Fonte de Consulta: Se<;ao do Service de 

Saude do 50 BIS) 

O Jornal Capita! - Sucursal de A^ailandia aguarda sua visita. 

Ligue 738-1345 

Divulgue sua empresa. 

Atfb esque^a que a propaganda e a alma do ncgocio 

k li.    
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TV Capital - C anal 5 

|Mes de abril, tudo novo!!! 

Comece o seu dia com o programa BOM DIA CIDADE, 

no bate-papo, JOSE FILHO 

■ 

Fique bem informado com as notfcias policiais do 

REPORTER 190 com OTAIR MOREIRA 

Voce tern um encontro marcado com as feras do jor- 

nalismo imperatrizense, FREDERICO LUIZ, CLELIO SIL 

VEIRA E CONOR FARIAS, no comando do 

CIDADE AGORA, um programa irreverente, critico e 

atualizado 

12:00 hs 

O RADIO IMA TV, uma revista na sua televisao 

sentagao de CLELIO SILVEIRA 

Apre- 

IMPERATRIZ 24 HORAS, o jornalismo levado a serio 

com os papas da informagao: 

OTAIR MOREIRA, JUSSARA CERQUEIRA, 

ELIENE FRANCA E CONOR FARIAS 

■ 

Voce fica com 25- HORA, com o Pastor 

RONALDO DIDINI 

kj 
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Dia 20 de abril, nao perca!!! 

01 

Cairo 

OKm 

02 

Motos 

Titan 

02 

Motos 

Dream 

31 DO 
Promo^ao; Federa^ao de Atletismo do Maranhao 

•A0 

•\e 

Cartel a iic 

■ i 
j Sorteio no dia 20 de abril, as | 

j 20:00 hs, no programa Imperatriz [ 

j 24 Iloras, c/ transmissao ao vivo | 

i pela TV e Radio Capital AM e Radio I 

! Clube FM de A^ailandia I 

* 

Edigao de Pascoa 

01 Cairo 

02 MotOS r.i 

Drean 

si 
s : 

1 M0T0 Honda Dream 
100 cc 

W
m

 

■
 

m
m

 N f* n 

1 MOID Honda Dream 
100 cc 

ill 
| II tm ■ n "i": 

8 ! 

.. ■... ,   
li: 

1 MOID Honda Titan 
125 cc 

1 AUT0M0VEL 1000 
OKM 

1 M0T0 Honda Titan 
125 cc 

Compreja I 

a sua 1 

cartela | 

carimbada j 

i 
t 

CARTELAS 

R$ 5,00 

30 

Bicicletas 

Esse voce 

conhece, 

Nesse 

voce 

canfia. 

Ede 

Imperatriz 

AUT0RIZA00 PELA LEI ZIC0 E PDRTARIA 0FICIAL DA SEDEL 

Nome I I I I I I I I I I I i I    

Enderefo I II I I I I I I I I I I I I I I I 

BairroL I I I I I I I i I i i i i i Fone 

j Cidade [ Estado 

Cartela nc 

i 

cinado 30 Bicicletas 

Sorteio -13 de abril 

Esse voce conhece 

Nesse voce confia 

# 

E de Imperatriz 
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FreezetXONSUL 
Horizontal, 530 Us, Mod. HB 53 C 
R$ 899,00 a vista ou 
entr. de R$ 179,00 + 

116. R$ ,20 p/ mis 

' 

Freezer CONSUL 
Horizontal 310 Us, Mod. HA 31C 
R$ 679,00 a vista ou 
entr. de R$ 139,00 + 

I 
,00 p/ mis 

J. 
s 

u 

CELADFiRA CONSUL 
392 ITS, MOD. RD41A 
R$ 1.025,00A VISTA OU 
ENTR. DE R$205 ,00 + 

r,OOP/MES 
Lavadera 

BRASTCAfP 
TOP LOAD 

Mod. BWR 22 ABA 
R$ 756,00 

d vista 
ou entr. de 

R$ 156,00 + 

m 

r 

e 

o o 

TVCCESO" 
Cores, Controle Remoto.Mod. HPS 2080 

R$ 375,00 a vista ou 
entr. de R$ 75,00 + 

MIS 

Maq. de Cost. 
S/NCCR 
ZIG-ZAG, com 
Gabinete. 2316/749 
R$ 327,00 a vista ou entr.de 

f,30 p! mis 

■ 

TVPH/LCO 
14", Cores, d Controle, Mod. PC 1444 

R$ 310,00 a vista ou 
entr. de R$ 65,00 + 

,50 p/mis R$ 

CELADE/RA CONSUL 
275 ITS. MOD. RC 28E 
R$ 445,00 A VISTA OU 
ENTR. DE R$ 89,00 + 

R$NJU,00 P/ MES 

Stereo System CCE\ 
Duplo Deck, AM/FM, Mod. SS 6880 

R$ 148,00 a vista ou 
entr. de R$ 30,00 + 

R$   ,00 p/ mis 

rvccc is" 
Cores, Controle Remoto, Mod. HPS 1470/80 
R$ 299,00 a vista ou 
entr. de R$ 69,00 + 

R$ ,00 p/ mis 

/ hJI 

R$ 65,00 + R$ 

1 

✓ 

M* 

/ 
'J 

m ji 

y. 

Con/, de Som PNILCO 
Entr. p/ CD,Controle, Rack, PMD 200 

R$ 323,00 a vista ou 
entr. de R$ 65,00 + 

R$ f,00 p/ mis 

vet 

R$ ,50 p/ mes 

Birie/eta MONARi 
TROPICAL. Freio Ingles, Mod. FM 26 

R$ 153,00 a vista ou 
entr. de R$ 33,00 + 

R$ :M ,00 p/ mis 

Fogao 
CONTINENTAL 
CAPRICE MILLENIUM, 
4 Bocas.Mod.647 
R$ 338,00 
a vista ou 
entr. de R$ 68,00 

^60 

Fog do 
ESMALTEC 
At/anta 
4 Bocas, Mod. X' 
R$ 168,00 < 
ou entr. de 

mBmMLRf 38,oo+ 
- S 

,00 

LiquidifJeador 
ARNO 

Mod. NLS 
fR$ 43,00 a vista 

ou entr. de 
R$9,00 + 

R$4&50 

p/ mis 

Tele fone CCEMod. TL 550 
R$ 25,00 a vista ou entr. 
deR$5,00 + 

R$ JO i 3 23$ I , • 
p/ mes 

i r 

Promogao vdlida ate 06/04/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m CMP/Nilson Uamada 

UL. 72.r-1112. 
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Motorista ultrapassa sinal e causa colisao 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Ameaga de morte 
Edilson Alves dos Santos, 

brasileiro, maranhense, 
casado, 29 anos de idade, 
mecanico, residente a rua 
Dom Marcelino, 1116,bairro 
Vila Nova, compareceu no 
Primeiro DP, comunicando 
que esta sendo amea^ado de 
morte pelo elemento 
conhecido apenas pelo 
prenome de Erivan. Segundo 
o comunicante, o motivo das 
amea^as e desconhecido. 

Ameaga de morte II 
Ana Maria da Concei^ao, 

brasileira, casada, 37 anos, 
residente a rua Antonio 
Dantas, Vila Cafeteira, 
procurou a nossa reportagem 
para denunciar o seu vizinho, 
conhecido por Ze Gordo. 
Segundo a queixosa, Z6 
Gordo anda ameagando em 
bater nos seus filhos. O 
motivo e que as crian^as 
quando brincam fazem 
bastante barulho e Ze Gordo, 
incomodado com o barulho, 
prometeu espancar os 

garotos. Dona Ana 6 
empregada domestica e 
quando sai para trabalhar as 
criangas ficam sozinhas. O 
caso sera levado ao 
conhecimento das 
autoridades competentes. 

Furto 
Neuza Soares Pereira, 

brasileira, comerciante, 
residente a rua Rio Grande 
do Norte, 1300, Centro, nesta 
cidade. A mesma comunicou 
a policia, que Ihe foram 
roubados os seguintes 
cheques: 0216431, 344557, 
344549, 344547, 344543, 
344560, todos do Banco do 
Brasil, agencia local. 

Furto II 
Valfredo de Souza Soares, 

compareceu ao Primeiro 
Distrito, comunicando que 
elementos desconhecidos 
arrombaram o seu veiculo de 
marca Fiat Uno, modelo 93/ 
94, e leveram um toca-fitas e 
ainda rasgaram todo o 
estofado do carro. 

AM Joao Lisboa- MA 

Das 05:00 as 08:00 - 

Manha Sertaneja - Manuel Leal 

Das 08:00 as 12:00 - 

Tribuna da Cidade - Aurino Brito 

Das 12:00 as 12:30 - 

Jornal Meio Dia de Noticias 

Das 12:30 as 13:00- 

Lance Livre - Equipe de Esporte 

Das 13:00 as 15:00 - 

Falando Serio - Helder Madeira 

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 

A 

a 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

Ana Leila de Souza 
Gomes, brasileira , solteira, 
com 32 anos de idade, 
natural de Montes Allos-MA, 
t^cnica de finanyas e 
controle da (SEGUP), no 
Distrito Federal, filha de: 
Boaventura Gomes de Souza 

e Alice Gomes de Souza, 
residente e domiciliada a 
SQN 404, bloco 6, 
apartamento 101, bairro Asa 
Norte-DF, em transito pela 
cidade de Imperatriz, 
portadora da Carteira 
Nacional de Habilita^ao N0 

000363.630 categoria "B" 
Delran-DF\ comunicou no 
Primeiro DP, que quando 

trafegava no sentido da rua 
Simplicio Moreira, o sinal da 
Rua Luis Domingues estava 
Ihe dando passagem, no qual 
a comunicante conduzia um 
veiculo de marca Ford 
Fiesta, Ano 96, placa JEF- 
4831-DF, chassis n0 

VSGBXWPFSWC75-439, em 
seu nome. E quando 
come^ou a trafegar com o 

seu Fiesta, um veiculo marca 
VW, Gol, placa HOL - 5107 
de Imperatriz, invadiu o sinal 
e colidiu com o seu carro, 
ama^ando a porta do lado do 
passageiro. O Gol estava 
sendo conduzido pelo 
motorista Jose de Arimateia, 
que prometeu pagar todas as 
despesas causadas pela 
colisao. 

Obras continuam paralisadas 

11 (11 
ill 

por Francisco do Vale 

A governadora do Estado 
Roseana Sarney, ainda nao se 
manifestou se dara ou nao 
prosseguimento nas obras no 
Primeiro Distrito Policial. 
Ultimamente o local esta 
servindo para funcionar uma 
carpintaria, o que segnifica 
que o aparelho policial de 
Imperatriz e RegiaoTocantina 
continua capenga. Ate agora, 
a governadora ainda nao 
anunciou nada no sentido de 
resolver o problema e tornar 
mais agil os services 
prestados pelos policiais 

Militar e Civil. Com a ideia de 
instalar o Governo Intinerante 
em Imperatriz, o povo 
esperava fazer algumas 
reivindicayoes, mas foi so a 
ideia, pois Imperatriz teve 
apenas poucos minutos do 
Governo Intinerante, nao deu 
tempo nem mesmo para a 
governadora sair do hotel. O 
povo de Imperatriz espera 
observar ayao da chefe do 
Poder Executive. Exige, acima 
de tudo, o fim da inercia. "O 
povo de Imperatriz quer 
virtude do Governo do 
Estado", disse o aposentado 
Carlos de Souza Sampaio. 

Mulher devolve crianca ao marido 

por Francisco do Vale 

Separado a alguns meses, 
o caminhoneiro autonomo, 
Aurino de Araiijo, paraense, 
41 anos de idade, residente a 
avenida 03, n0 14, Conjunto 
Vitoria, nesta cidade, ficou 
supreso com atitude da ex- 
esposa, Edna Almeida Dias. 
Segundo ele, por volta das 
21:00 hs, ela telefonou para 
sua residencia pedindo que o 
mesmo fosse buscar a filha 
menor do casal, Pricilla Dias 

Araiijo, de 03 anos de idade, 
que estava em seu poder no 
posto fiscal proximo ao 
Conjunto Vitoria. Mesmo 
assustado diante de tal 
manifestayao feita por Edna, 
Aurino convidou o seu 
vizinho, Clandezam Morais 
Barros e foram ate o local 
indicado por Edna, e 
chegando la encontraram a 
mesma, que fez a entrega da 
menor. Segundo Aurino, a 
atitude de Edna Ihe causou 
supresa porque a mesma 

quando houve a separayao, 
nao permitia que o 
denunciante se comunicasse 
com a crianya. Aurino de 
Araiijo disse ainda, que foi 
Edna quern abandonou o lar 
levando Pricilla. Durante 
estes meses que se 
passaram, o queixoso 
informou que nunca mais 
linha mantido contacto com 
a ex-esposa, pois a 
informayao que teve durante 
este tempo, e que ela ficava 
em lugar incerto. 
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^tEnjao! Atcnran! iUmcao! 

URGENTE 

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

Autorama Pneus, oferece pneus de carga, camara e 

protetores com descontos especiais. 

E o mais importante da compra: 

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

Aproveite esta super promocao, enquanto durar o 
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Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 - Fone 721-8593 

Jornal Capital 
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Lisue 732-1345 e 

faga a assinatura do Seu 

Lider Diario. 
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