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O 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 

A I8 Stonex, Feira Internacional de 
Pedras Preciosas. Tamb&n em exposi^ao 
relogios e joias. 0 evento &aberto somente 
a empresarios, das 14h00 as 21h00. 

S AI continua abandonada Menor continua hospitalizada 

O Time do fmperairiz pernas e sem apoto do equipe foi o jornalista 
Futebol Clubc, o Cavalo empresarlado local. O William marinho. 
de Avo esU mal das ultimo presidente da Pagina 4C 

A menor, de inlciais 
P.S.S. de apenas doisi 
anos e quatro meses. 

continua hospitalizada: 
era funeao do 
e spa nc amen to a que foi 

snbetida pela propria 
mae. O crime chocou a 
cidade. POgmaSA 

Ghuva danifica "Pedro Neiva" 

Rodovia que interliga Imperatriz a Joao Lisboa esta cheia de "crateras" 
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Interwntor Bstadaal, Dorian MeTH*se&. (se£. dir.) entrenta a afao das- dguas que 
tern castig.ido on hairros de Imperatriz not* ultimos ties dins 

m. 
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Joao Preteito Liboa, Raimundo Cabeludo 

A Rodovia Pedro Neiva de 
Santana nao resistiu as ultimas 
chuvas e os buracos 
incomodam os motoristas que 
trafegam pela Estrada. 

Na altura do povoado 
Campari a situa^ao ^ 
dramatica, uma enorme cratera 
assusta os motoristas. 

Joao Firmino, morador do 
local responsabiliza a 
governadora Roseana Sarney 
pelo fato da rodovia esta em 
p^ssimas condi^oes. Ele 
tambdm acusa a governadora 
de discriminar Joao Lisboa pelo 
fato do munidpio ser governado 
por um oposicionista. 

0 prefeito de Joao Lisboa, 
Raimundo Cabeludo, tern 
ocupado espa^os na imprensa 
local para denunciar a agao 
disciminatoria da governadora. 
As rodovias de seu munidpio, 
de acordo com o prefeito, sao 
recuperadas com dinheiro da 
prefeitura, apesar da 
responsabilidade ser do 
Governo Estadual. Pagina 8A 

O nm numero 

63 

Gomercio 

continua estavel 
E o numero* do ano em 

que um plebiscite vota pela 
volta do Pat's ao 
presidencialismo; de um 
total de 12 773 260 votos, 
quase 10 milhoes foram 
contra o parlamentarismo. 

Ofato 
O deputado 

N i 1 m a r i o 
Miranda (PT- 
MG) pediu ao 
Minislerio da 

Justiya garantias de vida 
para o vereador Delmario 
de Souza (PMDB), de Jaru 
(RO). Delmario vem 
sofrendo amea^as depois 
de fazer demmcias contra 
narcotraficantes e, tambem, 
contra o senador Ernandes 
Amorim (PMDB-RO). 

A pessoa 

Chico Landi, 
piloto. Em 
1925, com 18 
anos, decidiu- 
se pelo 
automobilismo, correndo 
pelas ruas de Sao Paulo. 
Em 1934, passou a correr 
na pista da Gavea, no Rio 
de Janeiro. Durante oito 
anos participou de provas 
no exterior. Foi o 
primeiro piloto brasileiro 
a correr na Formula 1; 
participou de seis provas 
na decada de 50, 
pilotando carros da 
Ferrari e Maserati, 
obtendo o melhor 
resultado um quarto 
lugar no Grande Premio 
da Argentina, em 1956. 

Roberto Cassemiro 

Roberto Cassemiro, 
presidente do Camara dos 
Diretores Lojistas de 
Imperatriz (CDL), 
considera que o comercio 
local experimenla certa 
estabilidade desde o mes de 
setembro. Cassemiro 
confirma que a CDL esta 
implantando novos services 
para melhorar o credito e 
da mais seguran^a aos 
lojistas. Pagina 4B 

Goncavo 

& # 

Gonvexo 

Conor Farias comenta a i 
politica regional e local e nao 
esquece o seu bom dia a; 
governadora. 

Pagina 3A 

Gaixa Economic a 

financia casas em maio 

TIUBIJNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

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

A Caixa Economica 
Federal confirmou que no mes 
de maio estara lan^ando 

pianos populares para 
aquisigao da casa propria. A 
dire^ao da CEF informa que as 

pessoas que ganham ate R$ 
500 poderao fincanciar casa no 
valor de R$ 6 mil. Pagina 3C 
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Acailandia PJVIN 
prepara conven9ao Piig;na4A 

Ooortunidade Cidadania Brasil em Revista 

Gupom 
Gidade Veja 

da uma Gidada 
Pagina 2A 

quanto o 

Jussara Cerqueira 
comenta a sociedade 

imperatrizense e Soraya 
Luiza, a a^ailandense 

Por Dentro da Imprensa 

Programacao da TV 

casa 

para 

leitor 

Opiniao 

Imperatriz 

SUS paga 

pelos 

0 

Jornal Capital ; 

Urgente alcoolatras 
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Ondas Curtas 

Tendencia 

Esporte Local 

LS$ Com. Compra 

R$ 0,9879 (+0,01%) 
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Opiniao Imp era friz, 18 de abril de 1996 

Cartas 

Fax ^ 

FONESQ) 

Imperatriz, 16 de abril de 
1.996 

Ao presidente do 
Sistema Tucanu's de 
Comunica^ao. 

Dr. Connor Farias. 

Caro amigo, 
Parabenizo pela grande 

iniciativa da colocar para 
nosso public© um programa 
de envergadura do Cidade 
Cidada, apresentado por 
este grande brasileiro, Dr. 
Ulisses Braga. 

Quero ressaltar danossa 
felicidade de ver nascer 
novas perspectivas de 
futuro para nossa cidade, 
face a iniciativas como esta 
que trara com certeza 
beneficios a nossa 
popula^ao. 

O nobre amigo bem sabe 
que so podemos ter uma 
sociedade justa, prospera, 
independente se o grau de 
forma9ao cultural desta 
sociedade for capaz de 
discernir bem a sua 
importancia dentro do 
contexto social e politico. 

Com certeza o programa 
tera um papel 
preponderante nesta nova 
fase de transi^ao da nossa 
sociedade, visto que a 
mensagem traduzira 
conceitos dos mais 
elementares, mas de util 
importancia para a 
forma^ao cultural, social e 
politico do individuo. 

Por fim, quero mais uma 
vez parabenizar o Sistema 
Tucanu's de Comunica^ao e 
de toda a sociedade, por 
estar mais envolvida e 
interessada nas questoes 
que nos envolve e nos diz 
respeito. "Parabenizar 
tambem a igreja catolica, 
pela campanha da 
fraternidade deste ano, que 
enformou com muita 
oropriedade temas politicos 
le forma apartidaria, 
mostrando assim que 
nenhum politico que se 
avizinha", e sobretudo 
esclarecendo o cidadao 
como deve se comportar, 
participar, contribuir e ser 
util a sua terra, a sua cidade, 
a sociedade da qual faz 
parte. 

Parabens Connor Farias 
Um grande abrago, 

Francisco Coelho 

Parece que Imperatriz 
esta sendo invadida por 
animais. As pessoas mais se 
comportam como 
verdadeiros animais. 
Existem ate mesmo alguns 
policiais desrespeitando o 
transito. Ontem, por 
exemplo, quando estava 
circulando pelo Viaduto do 
Entroncamento observei 
um deles cometendo essa 
Iransgressao. 

Mirtes Vieira 
Centro 

Sou do ponto de vista 
que algumas empresas de 
onibus interestaduais ainda 
dosrespeitam os seus 

s. Toda vez que viajo 
o um p^ssimo 

Lrcitamento. Por isso, estou 
■edindo que os diretores 
is - mpresas promovam 

cur s sobre Qualidade 
Total aos seus funcionarios. 

Antonio Sousa 
Mercadinho 

Cidade 

Cidaii 

Escola da Gidadania 

Modulo 3 

FONTES LEGAIS DOS DIREITOS DO CIDADAO 

A primeira e principal 
fonte legal dos Direitos do 
Cidadao e a Constitui^ao 
Federal, ja que a Cidadania 
passou a ser um dos 
fundamentos da Repiiblica 
Federativa do Brasil. 

E o seu segundo 
fundamento. O primeiro e a 
soberania, isto 6, o proprio 
Governo. Logo depois da 
soberania, vem a cidadania. 
E so depois da soberania e 
da cidadania, vem os outros 

fundamentos de nossa 
Repiiblica, todos de grande 
importancia, mas, de 
qualquer modo, depois da 
cidadania. 

Para se ter a id^ia da 
relevo da materia, ela ^ 
tratada logo no art. 1° da 
Constituiyao do Brasil de 
1988. 

Tamb6m pelo falo de 
ser a cidadania um dos 
fundamentos da Repiiblica e, 
portanto, da organiza^ao 

poli'tica nacional, legislar 
sobre Cidadania 6 
competencia exclusiva da 
Uniao Federal. 

Assim, a segunda 
fonte legal sao as leis 
ordinarias federais: 
Codigos e outras leis 
extravagantes, como as leis 
relativas a a a^ao civil 
piiblica e a a^ao popular. 

Estas, digamos, sao 
as fontes principais. 

As fontes 
secundarias sao as 
Constituigdes Estaduais e 
Leis Organicas Municiapis, 
que normalmente contem 
dispositivos sobre 
Cidadania, repetindo ou 
dando cumprimento ao 
estabelecido ou permitido 
pela Constitui^ao Federal. 

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

Sorteio "A Cidadania da Sorte" 

I 
I 

CUPOM N. 3 

FORUM DA SOCIEDADED CIVIL DE IMPERATRIZ. SORTEIO "A 
CIDADANIA DA SORTE" ESCOLA DA CIDADANIA 

MODULO 3 
FONTES LEGAIS DOS DIREITOS DO CIDADAO 

Assinale a resposta certa: 
1°) A primeira fonte legal dos dieitos do cidadao e: a) a Constituigao Federal ; b) as 

Constitui^oes Estaduais ; 2Q) A segunda fonte legal dos direitos do cidadao sao: a) as 
b) as leis ordinarias federais  leis organicas municipais 

Nome: 
Enderego: 
Preencha e recorte este cumpom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA 

SOCIEDADE CIVIL, ou naTV Capital. E concorra a uma casa ressidencial quitada e a outros 
premios. Os modulos da Cidadaniua serao explicados naTV Capital, de 2a. a 6a.feira, as 13,15 
boras, diariamente, no programa CIDADE CIDADA, como tambem pela Radio Capital, na 
manha do dia seguinte. Informaoes: 723-3789 e 723-2034. 

-x- 

Sorteio ^Cidadania da Sorte" 

X 

CUPOM N. 3 

FORUM DA SOCIEDADED CIVIL DE IMPERATRIZ. SORTEIO "A 
CIDADANIA DA SORTE" ESCOLA DA CIDADANIA 

MODULO 3 
FONTES LEGAIS DOS DIREITOS DO CIDADAO 

Assinale a resposta certa: 
1°) A primeira fonte legal dos dieitos do cidadao e; a) a Constitui^ao Federal ; b) as 

Constituigoes Estaduais ; 2°) A segunda fonte legal dos direitos do cidadao sao: a) as 
b) as leis ordinarias federais  leis organicas municipais- 

Nome: 
Endere9o: 
Preencha e recorte este cumpom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA 

SOCIEDADE CIVIL, ou na TV Capital. E concorra a uma casa ressidencial quitada e a outros 
premios. Os modulos da Cidadaniua serao explicados naTV Capital, de 2a. a 6a.fcira, as 13,15 
boras, diariamente, no programa CIDADE CIDADA, como tambem pela Radio Capital, na 
manba do dia seguinte. Informaoes: 723-3789 e 723-2034. 

-x- 

Assista de segunda a sabado pela TV 

Capital Canal 5, o programa O Radio na TV 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

Jose Filho 
Diretor Comercial 

Jornal Capital 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 
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TUIBIJNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Em re vista 
Ja teve inicio o service de 

auditoria na Prefeitura solidtada 
pelo interventor Dorian 
Meneses. Ele qucr saber quanto 
o Munidpio deve e como os 
recursos do i^-ario vinham 
sendo cmpregados. 

Promete 
Ate assessoria contabil a CPI 

dos Emprestimos contratou. 
Tudo indica que a atual 
Comissao Parlamentar de 
Inquerito produzira algum 
resultado concreto. 

Furia 
A maquina estadual faz ate o 

impossivel para arrecadar. A 
empresa telefonica, por 
exemplo, bloqueiaate linbasem 
qualquer inadimplenda. Menos 
mal se a cidade entrasse logo no 
mapa das realizagoes do 
governo. 

Na canela 
Welington Cardoso anda 

irritadissimo, nao sem razao, 
aim o secretario e outras figuras 
do Diretorio peemedebista. O 
vice-presidente da Executiva, 
que estava viajando, retornou a 
Imperatriz e encontrou em 
curso uma articulayao destinada 
a inviabilizar, por meio de 
manobra que pretende o 
mimero de integrantes do 
Diretorio, sua candidatura a 
prefeito pela legenda. Ate ata 
fantasma a Secretaria induziu 
filiados a assinarem para 
subtrairem a maioria que o 
engenheiro parece ter na sigla. 

Perguntinha 
Quando alguns 

imperatrizenses aprederao a 
conservar o patrimonio publico? 

Grave 
Em entrevista a uma 

emissora televisiva ontem, 17, 
veterinario Advando Rocba 
Junior, secretario-adjunto de 
Abastecimento, revelou que 
tecnicos de sua Pasta 
constataram, num abate de 10 
suinos, que nada menos que 9 
tinbam figados imprestaveis 
para o consumo por estarem 
contaminados por doen^as. 
Espera-se que o Munidpio 
estejacuraprindo suaobrigagao 
de coibir o abate clandestino de 
animais e impedindo, inclusive, 
que carcayas de porcos com 
figados infestados nao cheguem 
as mesas dos consumidores. 
Porque afinal de contas, sabe-sc 
leigamente que nao ha doen^a 
seletiva que se circunscreva 

apenas a zona hepatica. 
Barulho 

Dois novatos estao 
assustando os vereadores do 
PSDB. A evangelica Anacleta e 
o bancario Trajano Brandao 
movem ceus e terras para 
alavancarem suas respectivas 
candidaturas a vereador. 
Ambos figuram na lista de 
virtuais favoritos as 3 ou quatro 
vagas que os tucanos devem 
conseguir na Camara de 97. 

Raizes fundas 
ndonistas.podem desistir. 

Ninguem consegue demover 
Madeira da ideia fixa de ser 
candidate a prefeito. 
Convenhamos: nao ba 
candiadtura mais legftima que 
a do deputado que ha mais de 
cinco anos abriu mao de sua 
rentavel profissao, de sua boa 
vida privada e de parte de seu 
patrimonio para ingressar na 
politica O idealista Sebastiao ja 
gastou suor e lagrimas demais 
para entregar seu projeto 
prefeitural a outras maos. 

Incognita 
Levantamentos informais 

feitos em dois bairros 
constataram que o quarteto 
Ddon, Fiquene, Madeira e Davi 
estao tecnicamente empatados 
em termos de inten^ao de 
votos. Por enquanto, ninguem 
ainda ixxie cantar favoritismo 
na corrida pela Prefeitura. So 
apos as conven^oes que 
formalizarao as candidaturas se 
tera uma definigao mais clara do 
quadro sucessorio. 

Dividir para... 
Imagine o cenario: Fiquene, 

candidate) do PFL, luta para 
retornar a Prefeitura usando 
como plataforma aexperiencia 
administrativa e o extenso 
elenco de obras realizadas no 
Munidpio; Madeira, do PSDB, 
pregando a renova^ao, , a 
mudanga da pratica 
administrativa; Ventura, do 
PSC, verberando um discurso 
duro; Uflio, do PT, fazendo 
oposi^ao a tudo; Chico do 
Radio, do PL, tambem 
candidato; e Ddon Marques, 
PMDB, repetindo que o 
prefeito tern que investir no 
homem. 

...Perder 
Contestado por todos, Davi 

Alves candidata-se jielo PPB. 
Em isso ocorrendo, quase 
certamente o Parque Alvorada 
retomaraopoder. 

0) piontoo Hospitdlor 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

18/04/96 

Mospital das Clmicas 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados 

SUS - hoje, dia 

18/04/96 

Mospital Sao Vicente 
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Sul America nao paga seguro de carr 

Maria Alves Carvalho teve seu carro destmido mas riao recebeu idenizagao 

mmm 
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por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

474 dias, as nossas 
obras continuam as 
mesmas e o abandono 
tambem, ate hoje nao teve 
sequer um sinal do seu 
governo em Imperatriz. 

Bom 
dia II 

Governadora Roseana 
Sarney, vai ter ou nao a 
mesa redonda para o 
cachimbo da paz entre 
Ildon Marques e Dorian 
Meneses? 

Bom 
dia III 

Governadora, o 
governo intinerante 
instalado pela senhora na 
cidade do Codo, 
atrapalhou a Assembleia 
Legislativa para votar 
quaisquer materias por 
falta de quorum, isto d, 
porque a maior parte dos 
deputados estavam 
acompanhando o seu 
governo intinerante. 

Bom 
dia IV 

Governadora, cade a 
instala^ao do cartao de 
ponto eletronico que a 
senhora prometeu 
instalar no seu governo, 
sera que a senhora 
desistiu da ideia ou a 
pressao da sua equipe foi 
maior que a sua vontade? 
Excelencia, a senhora 
sabe e nds tambem que 
dentro do seu governo 
existe uma grande 
parcela de funcionarios 
que sao vulneraveis a um 
sistema computadorizado 
de um grande controle de 
frequencia no Eslado. 

Moral da historia, e o 
governo Maranhao feliz 
ou Maranhao do povo? 

TRE 
caga fantasma 

0 Tribunal Regional 
Eleitoral maranhense, 
esta iniciando uma 
revisao eleitoral geral nos 
municlpios de Perimirim, 
Lago do Junco, Caxias, 
Colinas, Mon^ao, Arame, 
Dom Pedro, Sao Bento, 
Chapadinha, Grajaii e 
Amarante que deve 
atingir um total de 110 
municlpios, para coibir de 
vez a existencia de 
eleitores fantasmas ou 
eleitorado acima da 
media. 

Segundo o corregedor 
regional eleitoral, 
Cleones Cunha, o que 
motivou a realiza^ao 
dessas revisoes foram 
demincias de fraudes nas 
inscriyoes de eleitores 
dos municlpios 
maranhenses 

Licenga de deputado 
com abuso 

0 deputado estadual 
do P.D.T., Ibrain Almeida, 
esta defendendo com 

bastante rigor a 
aprecia^ao em carater de 
urgencia, do projeto que 
disciplina os pedidos de 
licen9a. 

As industrias das 
licen^as que sao 
negociadas entre os 
deputados na Assembleia 
Legislativa do Estado, 
esta gerando uma grande 
expectativa no plcnario, 
pois uma grande parte 
dos deputados quer um 
rigor maior na elaborayao 
de regras rigidas pela 
Assembleia Legislativa do 
Estado, afim da 
moralidade e austeridade 
administrativa naquela 
casa. 

O ex-deputado estadual 
Domingos Dutra, fez um 
relatorio onde mostra qiie 
nos 4 anos de seu 
mandate 16 deputados 
pediram licenga para 
permitir a posse de 
suplentes que resultou 
em mais de 3 mil dias de 
afastamento dos 
parlamentares da casa, 
pior de tudo isso, e que o 
contribuinte esta pagando 
um salario para o suposto 
doente e outro para o 
novo titular 

Eleigao 
convencional 

A cidade de Imperatriz 
nao entrara na era do voto 
por computador. 

0 juiz eleitoral, doutor 
Gervasio Protassio dos 
Santos, juiz da 33° zona 
eleitoral, esclarece que a 
nossa cidade ainda nao 
atingiu o patamar de votos 
exigidos para assegurar a 
informatizayao nas 
prdximas elei^des. 

Somente cidades e 
capitals com mais de 200 
mil eleitores serao 
beneficiadas com esse 
novo sistema. Imperatriz 
so esta trabalhando com 
informatica nos services 
mais simples como 
alistamento eleitoral e 
caricelamento dos 
mesmos. 

Itamar Franco 
nao quer 

reeleigoes 
0 ex-presidente Itamar 

Franco, embora sem 
particfo ^ o grande lider 
que esta aglutinando 
for^as para fazer um loob 
contrario a vota^ao da 
emenda constitucional 
que permite a reelei^ao 
do seu sucessor FHC. 

Segundo Itamar 
Franco, o debate sobre a 
reelei^ao e inoportuno e 
pode prejudicar o 
relacionamento do 
presidente com outras 
for^as politicas. 

O prefeito de Sao 
Paulo, Paulo Maluf, e um 
dos aliados de Itamar 
Franco. Maluf esta de 
olho na presidencia da 
republica nas elei^oes do 
proximo ano 

por Valdir Vila Verde 

A Sul America Seguros, 
regional de Fortaleza, baseada 
em parecer da Matriz negou a 
pagar o veiculo de propriedade 
de Maria Alves Carvalho, que 
sofreu um acidente e foi 
completamente destrmdo. 

Em oficio foi enviado pela 
seguradora (veja fac-simile ao 
lado), assinado pelo diretor 
regional, Joaquim Jose S. da 
Silva, a Sul America nao 
reconhece a apdlice de Maria 
Alves Carvalho. 

O caso deste sinistro (nome 
tecnico usado pelas 
seguradores) foi amplamente 
divulgado pela imprensa local. 
0 carro da segurada foi 
completamente destruido em 
acidente acontecido no vizinho 
Estado do Para. Maria Alves 
comprou uma apdlice de um 

corretor de Imperatriz. 
O corretor de Imperatriz 

nao enviou a documenta^ao 
necessaria para a Sul America, 
e Maria Alves saiu perdendo 
no final. Pois nem o corretor, 
nem a Seguradora se 
responsabilizam em devolver 
o dinheiro ou um carro novo 
para a Maria Alves. 

Os mercados europeus e 
americano, responsabilizam 
direlamente a corretora de 
seguros, por atos ilegais 
praticados pelos respectivos 
corretores. 

A medida visa proteger o 
mercado de seguros. 

No Brasil no entanto, e 
comum que empresas 
seguradores se isentem de 
quaisquer responsabilidades 
quando ocorre algum 
problema causado pelos 
corretores. 

SUL AMERICA 
Fortaleza, 02 de abril de 1996. 

Ct. n® . G-057/96 

Xlmo Sr». 
Maria Alves Carvalho 
N esta 

Ref.: SIN.: 08505-0 

Prezada Senhora, 

A presence tern a Ilnalidade de comunicar a V.Sa., qae seguindo 
deteminagio da nossa Matriz, materemos a recusa do sinistro 1 

supra. 
Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos. 

enciosament 

Xt-t tifctvy. 

Juyvi-a Jo* s. SI,, (AfrM MWMUL.M. 

Q u AlSlPlO 
SE Bi 

VIA 
m 

o 

Mais ou menos ha cinqiienta anos, era eu uma crian^a abacinada, nariz sempre em feridas por 
causa dos raios solares. Do nascer ao por-do-sol metia-me nos campinhos de pelada ou no cafezais 
perseguindo calangos e passarinhos. Lembro-me como se fosse agora: o mano camou-me de lado 
e conveceu-me a torcer pelo Botafogo do Rio de Janeiro. Fez-me crer que eu era o prototipo do 

Pirilo, o maior goleador da 6poca, aquele que atemorizava as defesas adversarias. Os argumentos 
foram tao contundentes que, ainda hoje, posso declinar a escala^ao: Osvaldo, Gerson e Santos; 

Rubinho, Avila e Juvenal; Paraguaio, Geninho, Otavio, Pirilo e Braguinha. Com esse time o 
Botafogo foi campeao e registrou em cartorio, minha sina de sofredor. 0 diabo 6 que me e 

imposivel desgostar de alguma coisa quando aprendo a amar verdadeiramente. Ao Botafogo, 
quando muito, dou o desprezo de nao acompanhar-lhe as desditas. 

Estas duas inclinagoes (ca^ar e jogar futebol) nortearam minha vida por longos e longos anos, 
transfermando-me em seu verdadeiro escravo. Da primeira so fui me livrar vinte e cinco anos 

depois, quando, pela grande pratica adquirida, ja fazia um verdadeiro estrago a nossa fauna. Um 
dia, meu pai, vendo a quantidade de macucos abatida, amea^ou denunciar-me ao IBDF, caso eu 
nao parasse com aquela matanga desordenada e cruel. A segunda, deixo-a agora, meio-seculo 

depois. 

Nao que tenha desgostado, mas simplesmente por respeito aos meus companheiros de equipe. 
Reconheci que ha um tempo pra tudo e que nao justifica o apenas gostar. Para ser sincero, ainda 

ontem eu contava nos dedos os dias dos jogos da minha Laminadora. Neste time ingressei ha 
quatorze anos quando aqui cheguei; dele me despe^o com toda gratidao de alguem que, mesmo 

aos cinqiienta e seis anos de idade, ainda era colocado em campo. 

Gostar eu gosto: na verdade foi uma das mais duras decisoes que tomei na vida. Meus irmaos 
sempre brincam comigo, dizendo que se ao invds de futebol eu tivesse me declinado para o lado 

das drogas, Escobar seria meu discipulo. 

Quern conhece o velho adagio popular: "Deus, quando tira os dentes, abre a goela?!..." 
Quando pcrcebi que malavipa bola"pa^6md^r^|g^ que preci^vadeTempo excesg|?<rpara 

os lanvamentos, que meuij Companheiros me corlavam nd^jn^bo para pressionar o adversartdv;; 
que entrava na area... senti clararnente que era o tniimenh) tje|rocar a bola uor um comnulador. 
Nao era juslo sacrifu af meus companheiros, exigindo deles qife 

Jamais irei earn er o sileneio de meus eole&as quando, pn^idicado 
aleanvava a bola ou fazia um lanvamento desasft&so Ha muitoVu percebia a; 

e compreep£4o deles, mas devo confessar quefuiesmo assinydSd me foi 
"' lar. 

H 

E 

I s 

O t 

( 

E agora, quando 0 Natal se aproxima, Xjuero aproveitaM data para hao--so-desejar o dezembro 
mais feliz entre fedos os que ja aeonteex^am na vida de jReus comoanheiroy.-mas- tambbm. 

agradecer, do mai^pndo de meu coravao, alodos os despi'irttstes q»e sefeTpre mrdrram apoio e 
me respeitaram, apesar de minhaA fraquezas.: 

Aos cbmpanheiros que me aturaram; aos 
conheci Jpio meu longo tempo de futebol aqui j 

almajp minha gratidao e o meu muito obrig 
Conhjp gente amiga que pensei em extincao 

P de aprego e considera^ao, 
sav(4 amigo que, nos dltimos anos, correu por 

eragao ao seu supremo esfor^o, caro 'Toinho", 
o futebol. 

res 
quero < o de minha 

rze anos! 
egar, num 
nho" esse oao 

versanos qi 
m Imperat 
o. Foram 
ara repr 
a de 

p meio-de-campo. E em 
llpego do meu maior vfcio: 

or 

. . 

con 

/ Que yoedscontinuem honrando o nome do nossfTtih^ilfegando .^j^dHermina^ao e disciplina, 
Mando os companheiros, a arbitragem e os adversario^lj^hea se esque^am que o futebol 6 

7enas um esporte, inventado para entretenimento e que, como tal, na maioria das vezes, sempre 
vence o melhor. Se possuirem um bom time, certamente serao campeoes; se o adversario for 

melhor, contentem-se em valorizar-lhe a vitoria. Nao deixem que a falta de futebol excite a 
ignorancia, fazendo com que agridam os adversaries mais bem preparados. Para se ser o melhor 

6 precise e precise muita for^a de vontade, treinar excessivamente, respeitar e, acima de tudo, ter 
nascido com o dom de jogar futebol. E ingenuidade pueril acreditar que se pode perder noite, 

ingerir bebida alcoolica, jogar pela manha e ser o melhor no jogo da tarde. 

E exatamente por causa dessas maximas que hoje penduro as chuteiras. Houve tempo que 
tambem eu chegava na frente, protegia bem a bola, langava bem..., 6, houve um tempo. Agora 6 
hora de deixar meu lugar para outro, pois na verdade, ha um tempo para tudo, inclusive para 

parar. 

icias. 

p 

o 

s anos, eu nao 
ncia, a amizade 

ompreender e 

s 

Escrito em novembro de 1994 

ncfti^ntm iMPcnmnizcNsc m lctrds 
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Poh'tica Imperatriz, 18 de abril de 1996 

PMN prepara a festa da 

convengao de domingo 

por Marinaido Gongalves 
Da Sucursal de Apilandia 

Todos os filiados do 
Partido da Mobiliza^ao 
Nacional (PMN) estao 
mobilizados nos preparatives 
que antecedem a realiza^ao 
da Conven^ao Municipal, 
marcada para o proximo 
domingo, dia2I do corrente. 
O evento devera ser realizado 
para as 09h00 e encerramento 
previsto para as 17h00, comos 
trabalhadores sendo 
acompanhados, em todo o 
seu transcorrer, por um 
representante legal do 
Cartorio Eleitoral de 
A^ailandia, devidamente 
designado pelo juiz eleitoral, 
Jose Edison Caridade Ribeiro. 

Por ocasiao de sua 
Conven^ao Municipal, o PMN 
devera eleger a sua nova 
diretoria bom como escolher 
os membros de sua comissao 
executiva. E praticamente 
certo que a radialista Gleide 
santos ser reconduzida a 
presidencia do partido, 
devendo tamb^m serem 
reeleitos nomes como os do 
empresario Marcos Lucena e 
do medico Dalvadisio Santos, 
figuras de prol da agremiagao 
e de incontestavel lideran^a 
poh'tica dentro do municipio. 

Unidade 
Uma das grandes armas 

que o partido apresenta para 
esta conven^ao 6 a unidade 
entre seus membros, que 
estao partindo coesos para as 
disputas eleitorais do dia 03 de 
abril. Antes mesmo da 

convengao que indicara seus 
candidates, o partido ja tern 
definidos todos os nomes que 
serao submetidos ao crivo do 
eleitorado, sendo que o nome 
da radialista Gleide Santos 
esta confirmadissimo para ser 
a candidata a Prefeitura 
Municipal, tendo em vista ser 
a maior expressao politica da 
legenda e deter a preferencia 
do eleitorado. 

Sem disputas internas, a 
conven^ao vai se transformar 
numa festa, com os 
vencedores previamente 
conhecidos. Para Gleide 
Santos, "a nossa convenfao 
mostra que estamos mais 
unidos do que nunca e que 
estamos organizados e 
dispostos a disputar as 
elei^oes de outubro em pe de 
igualdade com os outros 
partidos. Como nao temos 
disputas internas, nossa 
conven^ao vai se transformar 
numa grande festa, em que 
todos serao sempre bem 
vindos, pois o partido nao nos 
pertence, mas e de todos os 
eleitores e cidadaos bem 
intencionados de Agailandia". 

Para o empresario Marcos 
Lucena - cotadissimo para ser 
eleito a Camara Municipal -, o 
partido vai viver uma grande 
oportunidade de testar sua 
popularidade. "Estamos 
convidando toda a populagao, 
especialmente as 
comunidades perifericas para 
a nossa festa, uma vez que se 
trata de um evento politico 
com grande respaldo popular, 
onde a presenga do povo sera 

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 mar^o foi prorrogada para o dia 30.04.96 com direito 
ao desconto de 20% <vinte por cento) 

Os contribuintes deverao retirar os DAMs - Documento 
de Arrecada^ao do Municipio, na Secretaria da Fazenda, e 

aga-los tao somente na Rede Bancaria Autorizada: BEM - 
B.BRASIL - ITAU - CAIXA ECONOMICA. 

Si ju. 

EDSON PIRES DE A iUJO LIMA 
Secretario Municipa da Fazenda 

muito importante para nos. 
Vai ser um grande momento 
civico, onde o povo e o nosso 
principal convidado", afirma o 
futuro candidate. 

Cemar Prejudica 
consumidores e atrasa contas 

Dezenas de usuarios dos 
services da Companhia 
Energetica do Maranhao - 
Cemar procuraram a sucursal 
do Jornal capital, em 
Agailandia, para protestar 
contra o que consideram um 
abuso por parte do escritorio 
regional da empresa, que 
retardou a entrega das contas 
de fornecimento, somente o 
fazendo no dia 16/03 
enquanto que o pagamento 
das mesmas esta previsto 
para amanha, dia 18/03. 
Inconformados com o que 
consideram um golpe de 
esperteza da empresa, os 
reclamantes podem 
providencias para corrigir o 
abuso. 

Portanto as contas de 
fornecimentos, os reclamantes 
se quixam do reduzido prazo 
concedido para o pagamento 
das mesmas, o que vem 
deixando a todos em dificil 
situa^ao, ja que, em caso de 
atraso, a legisla^ao preve uma 
multa de 10% sobre o valor da 
nota fiscal. Nas alega^oes os 
queixosos lembram que a 
Cemar parece estar se 
utilizando do expediente de 
atraso a entrega das multas, a 
fim de aumentar o seu 
faturamento com a cobran^a 
das multas, de vez que a 
maioria da popula^ao nao vai 

poder pagar suas contas em 
dia. 

Esperteza 
A dona da casa Maria 

Antonia Silva, moradora do 
bairro Jacu, afirma que "trata- 
se de um esperteza da parte 
da Cemar, tendo em vista que 
nem todos os usuarios tern 
dinheiro disponivel para pagar 
as contas de fornecimento no 
mesmo dia em que elas sao 
entregues nas residencias. 
Como a maioria vai pagar 
depois do vencimento, a 
Cemar engorda o seu 
recebimento em 10% do valor 
de seu faturamento b'quido, um 
otimo resultado neste tempos 
de moeda estavel e dinheiro 
curto". 

Para o motorista Antonio 
Sausa, tambem morador do 
Jacu, "nao se adimite que o 
consumidor seja tratado desta 
forma. A Cemar precisa ter 
mais responsabilidade na 
entrega de suas contas de 
fornecimento de energia, pois 
ele esta entregando as 
mesmas praticamente no dia 
do vencimento. Como nem 
sempre o consumidor tern o 
dinheiro para fazer face ao 
pagamento, fatalmente ele vai 
ter que pagar acrescido de 
juros, tudo por causa da 
irresponsabilidade da Cemar. 
Nos, os consumidores nao 
podemos ser ludibriados em 
nossos direitos, da forma 
como vem sucedendo. Alguma 
coisa tern que ser feita, para 
salvaguarda do nosso dinheiro 
e para que nossos direitos 
sejam respeitados". 

PMN - PARTIDO DA MOBILIZAgAO NACIONAL 

DIRETORIO REGIONAL 
RUA MACEIO Ne 200 - BAIRRO DE FATIMA 
SAO LUIS-maranhAo 

EDITAL DE CONVOCAgAO 

O Presidente da Executiva Municipal Provisoria do 
PARTIDO DA MOBILIZAgAO NACIONAL - PMN do 
municipio de IMPERATRIZ/MA, na forma da Lei Eleitoral 
vigente, CONVOCA todos os membros da Executiva 
Municipal Provisoria e os filiados habilitados para se 
fazerem presentes no dia 21 de abril de 1996, na rua 
URBANO SANTOS ESQ. JURACY CONCEIQAO, Nq  
com inicio as 9:00 e termino as 17:00 horas, para deliberarem 
sobre a seguinte 

ORDEM DO DIA 

a) Eleigao da Executiva Municipal 
b) Elei^ao do Representante do Conselho Politico 

Regional. 

IMPERATRIZ - MA, 13 de abril de 1996 
1 

PRESIDENTE D 
PROVISORIA DO PN 

EXECUTIVA MUNICIPAL 

Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

Encerradas 
Fonte fidedigna me 

informou que foram 
definitivas encerradas as 
negocia^oes entre o 
grupo politico do prefeito 
Ildemar Gon^alves e o 
deputado federal Davi 
Alves Silva, com o 
objetivo de arrendar a TV 
Cidade, a que na Cidade 
do Ferro. O parlamentar 
resolveu encerrar as 
negocia^oes e ja anuncio 
a que vai fazer alguns 
investimentos na 
emissora que, na 
verdade, precisa de um 
recauchutagem. Apesar 
das negativas de uma das 
partes, as negocia^oes 
existem e o 
arrendamento era dado 
como certo. Entretanto, 
quando o caso veio a 
publico as negocia^oes 
ruiram por terra. 

Confirmado 
Dias atras, divulguei 

que Fernando Henrique 
Cardoso havia 
cftnseguido "enrolar"os 
prefeitos que Ihe foram 
pressionar em Brasilia, 
adiantando-lhes uma 
migalha em dinheiro e 
acenando-lhes com a 
possibilidade de se 
reelegerem. Todos 
voltaram de la satisfeito, 
mas, decepcionados, ja 
cairam na real quando o 
proprio presidente 
admitiu, na ultima 
segunda-feira, que a 
reelei^ao pode ficar para 
ser descultida depois, a 
fim de nao atrapalhar o 
andamento das reformas 
estruturaias do governo. 
Para muitos 
observadores, Fernando 
Henrique esta se 
mostrando "melhor que 
encomenda". 

Colheita 
teve continuidade, a 

colheita comunitaria do 
arroz plantado pela 
Prefeitura Municipal. 
Desta feita o 
acontecimento se deu na 
roya da Vila Ildemar. 
Centenas de pessoas 
acorreram ao lado, a fim 
de se beneficiarem com a 
iniciativa municipal. 
Entretanto, ha que se 
lamentar um fato 
desagradavel que vem 
ocorrendo, contra a 
vontade do execultivo 
municipal. E que 
espertalhoes vem se 
aproveitando do periodo 
noturno para invadirem 
as ro^as e colherem o 
arroz as escondidas. A 
atuayao destes 
espertinhos prejudica 
aqueles que, de forma 
ordeira, espera a abertura 
da colheita determinada 

pela municipalidade. 

Audiencia 
E por demais 

gratificante o indice de 
audiencia que o programa 
"Consultorio Setimental", 
apresentado por mim e 
pela Jane Vasconcelos, 
todos os sabados, no 
horario das 18h00 as 
20h00, atrav^s da Radio 
Clube FM, ja conquistou 
em toda a cidade. O fato 
torna-se muito mais 
gratificante, tendo-se em 
vista que se trata de um 
programa diferente, sem 
simular na Cidade do 
Ferro, no qual a boa 
miisica romantica serve 
de pano de fundo para o 
aconselhamento sobre o 
problema sentimentais ou 
de relagoes afetivas. 
Agradecido pelo dos 
ouvintes, se resta 
agradecer - tambem o 
fazendo em nome da Jane 
- pelo carinho de todos 
voces. 

Isolamento 
Tudo, no mundo, tern 

seu verso e reverso. Ate 
mesmo um bom periodo 
de chuvas como este que 
acontecendo em nossa 
regiao. A par do 
preniincio de colheita 
abundante, de otimas 
pastagens e de 
tranquilidade pela 
ausencia da seca, vamos 
encontrar outro tipo de 
preocupa^ao originado 
pela abundancia da 
pluviosidade. E que, alem 
de danificar o sistema 
viario urbano da Cidade 
do Ferro, as chuvas vem 
causando danos 
profundos em nossas 
estradas, praticamente 
deixando o municipio no 
isolamento total. Os 
estragos causados as 
rodovias sao de dificil 
recuperagao, face ao 
estado de pemiria dos 
municipios, Estados e 
Federagao. 

Trabalho 
Um encontro casual 

colocou-me a frente do 
amigo e yereador 
Hidelbrando Sa, mais 
conhecido como Nego Sa. 
Na rapida conversayao 
mantida ele me falou 
sobre o trabalho que vem 
desenvolvendo, junto a 
seu eleitorado, visando a 
sua reelei^ao. Segundo 
ele, as elei^oes serao 
durante disputas e 
ninguem tern vaga 
garantida na Cimara. 
"afirma ele. Para quern 
nao se lembra, 
Hidelbrando Sa foi o 
vereador mais votado nas 
ultimas elei^oes 
municipals de A^ailandia. 

O 

Tucanu's Producoes 

\ mais complcta produtora de audio c video do meio norte brasileiro 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - MA - Telefax (098) 723 - 2034 
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por MESSIAS JUNIOR 

Papa/ coruja 
Crispin Junior (foto), 

operador de audio da 
Radio Terra FM. esta feliz 
da vida com as peripercias 
do seu filinho Gabriel, que 
estara completando seis 
meses no proximo dia 20 
de abril. E por falar no 
Crispin, ele tambem foi 
um que passou pelo 
servi^o de som do 
calyadao, la ele era o 
operador, e tambem fazia 
locugao, depois disso 
ingressou na Radio Terra 
FM onde mostrou o seu 
profissionalismo. Um 
abra^o! 

Desanimada 
A apresentadora do 

Note e Anote, Ana Maria 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

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

Beak man 
17:30 Zorro 
18:00 Oragao das Seis 
18:05 Cidade Alerta 
19:00 Record Nos Esportes 
19:15 Jornal da Record 
20:00 25- 
21:30 Campeonato Carioca 
23:30 Os Novos Intocaveis 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da Fe 

EQUIPS 

PHOEMIX, 

SOM E LUZ, 

MAIS UM 

EMPREEM- 

DIMEMTO 

DO SISTEMA 

TUCAMU'S 

DE 

COMU MI- 

CACAO 

Braga, comentou com 
alguns amigos de trabalho 
da Rede Record, que estava 
desanimada com o indice 
de audiencia do seu 
primeiro programa de 
auditorio que estreiou no 
ultimo sabado. Segundo 
Ana Maria, o ibope 
(Instituto Brasileiro de 
Opiniao Piiblica) nao 
detectou a audiencia 
esperada por ela para a 
noite de estreia. Mesmo 
desanimada, a 
apresentadora di^se que 
nao ira desistir, pois tudo 
que esta comegando € 
dificil. Ela disse ainda, que 
nao preteride ser a nova 
Hebe Camargo, mas disse 
que pretende fazer tudo 
para conquistar o seu lugar 

m 

m 

■ 
m 

Sil 

como apresentadora de 
auditorio. Tern tudo para 
conceguir! 

Dedicada 
Helena Noleto, 

recepcionista da TV Capital, 
6 uma axcelente 
conpanheira de trabalho, a 
mo^a sempre se mostra 
atenciosa com todos 
aqueles que visitam o 
sistema de comunica9ao, e 
tambem com os colegas de 
trabalho. Sucesso! 

Novo 
Lombarde 

O radialista Getulio 
Costa, que comanda na 
Radio Capital 0 programa, 
Eu, Voce, e a Noite, esta 
sendo considerado o novo 
Lombarde de Imperatriz. 0 
mo^o atualmente e o mais 
cogitado para gravar textos 
comerciais, trabalho que ele 
desempenha com a maior 
competencia e exelente 
interpreta^ao . A bela voz do 
Getulio tern chamado a 
aten^ao dos anunciantes, 
que estao preferindo o 
mesmo para gravar os seus 

textos comerciais. Grande 
figura! 

Profisssional 
O jornalista Wilton 

Alves "Coquinho", e 
considerado um dos 
maiores jornalistas que 
nos temos na regiao. Ele 
aiero de conpetente, e 
tambem um grande 
amigo, e que esta sempre 
disposto a ajudar a quern 
esta iniciando na carreira. 
Um abra^o amigo! 

Dupla 
din arnica 

Estreia segunda-feira 
dia 22, na Radio Capital 
AM, "Revista Regional" o 
rede municipalista de 
informa^oes. 0 noticioso 
de integra^ao regional 
sera produzido pela 
agencia "Pingo no i", o 
programs serd levado ao 
ar de segunda a sexta, 
das 7h as 8h da manha. O 
programa serd 
apresentado pela dupla 
Leo Costa e Jaldene 
Nunes. Os dois sao 
grandes profissionais! 

Programa<jao de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

NAO FORNECEU PROGRAMApAO 

TV 

Capital 

Canal 

5, a 

vGrdade 

dos 

fatos na 

tpibuna 

do 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 

Eliana) 
10:00 Programa Sergio 

Malandro 
11:30 Moreira Serra 

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

(O Ultimo 
Americano Vigem) 

15:25 Vida de Cachorro 
15:50 Uma Galera do 

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

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

Sangue 
22:00 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 Perfil 

TV Mlrante 

Canal 10 

06:10 Programa Ecumenico 
06:15 Telecurso 2000 - 

Curso 
Profissionalizante 

06:30 Telecurso 2000-2° 
Grau 

06:45 Telecurso 2000 - 1° 
Grau 

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

la Edi^ao 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Video Show 
14:10 Vale a Pena Ver de 

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:40 Sessao daTarde 
(Loucademia de 
Policia) 

17:30 Malha^ao 
18:00 Quern e Voce 
18:55 Jornal do Maranhao 

2a Edi^ao 
19; 10 Vira Lata 
20:10 Jornal Nacional 
20:40 Explode Cora^ao 
21:40 Plantao Medico 
22:40 Intercine (Delirios - A 

Luz Divina - 48 
Horas, Parte II) 

00:40 Jornal da Globo 
01:10 Campeoes de 

Bilheteria (Feiti^o 
Diabolico) 

TV Natlva 

Canal 13 

MANCHETE 

07:00 Telemanha 
07:30 Patrine 
08:00 Sessao Animada 
08:30 Escola Biblica 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 Olimpico 
12:30 Edi^ao daTarde 
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 

2a 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 
01:15 Jornal da Manchete 

23 Edigao 
01:45 Clip Gospel 
02:45 Espa^o Renascer 

TVCNT 

Canal 23 

CNT/Gazeta 

NAO FORNECEU PROGRAMAC 
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< 
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Agailandia/Social Imperatriz, 18 de abril 1996 

por SORAYA LUIZA 
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Tnnin Figueiredo, gerente do Santa Maria Hotel, reabrindo o restaurante do hotel 

Enfim esta chegando o que faltava para a mais fina sociedade a^ailandense. A 

partir da proximo semana, o Sanfa Maria Hotel vai reabrir seu servi^o de 

restaurante, com deliciosos pratos nacionais e internacionais, supervisionados 

por uma renomada nutricionista, com pre^os por demais convidativos. A sempre 

eficiente Tania Figueiredo, gerente do SMH, esta entusiasmada com a nova 

promo^ao, que tern tado para mostrar um absolute sucesso. 

Patricia Cardoso, Miss Para das Americas, estara na city de 20 no Musa Agailandia 

CO/fU^A 

A arte de se vestir bem cresce a cada dia, revelando a expressao social da 

atualidade. E para mostrar esta arte que cristaliza momentos e eterniza 

emo^oes, os a^ailandenses irao viver momentos da alta costura, com alguns 

talentos revelados no dia 26 de maio, na badalada "Noite da Alta Costura". Em 

tempos ainda de glamour, o grande astro Oseas estara abrilhantando o evento, 
em participa^ao .especial, com sua magmfica voz. Sera uma noite classe A para 

a fina flor social recordar bons momentos. 

A simpatississima Helena Castro ja esta ultimando os preparatives para a "Noite 

da Jovem Guarda , que tera como local o Ipe Clube, no proximo dia 30 de 

abril, vespera do dia 19 de maio, data em que se comemora o Dia do 

Trabalhador em todo o mundo.A badala^ao da noite tern sido grande e os 
convites estao praticamente esgotados, pelas inumeras reservas ja confirmadas. 

Os mesmos ainda podem ser adquirido na Lumar Modas e no Ipe Clube. 

A Secretaria de Educa^ao do Munidpio devera receber na proximo semana uma 

comissao de tecnicos para reconhecerem a area de terra que a prefeitura ira 

permutar com a Comaba, em troca do local onde funciona o Complexo Educacional 

Isabel Cafeteira. A area servira para a constru^ao da nova sede do Colegio Isabel 

Cafeteira. O prefeito lldemar Convolves, que esteve recentemente em Sao Luis a 

convite do secretario Gastao Vieira, se sente muito entusiasmado com o projeto. 

&. BOOS 

As socialites acailandenses que comecem a se preparar para viver momentos de encantos e 

requite, no desfile de joias, que devera acontecer no proximo dia 27. Daremos maiores 

informa^oes. Adianta-se no momento, que as mamaes da Cidade do Ferro terao uma belissima 

colecao de uma renomada joalheria, seguido de um fino coquetel. 

Pisou na bola esta coluna quando publicou que o concurso Musa A<;ailandia seria dia 27 de 
maio, afinal, o badaladissimo concurso acontecera no proximo sabdo, dia 20. As gatas 

interessadas poderao procurer o Boticario ou a TV Cidade para se inscreverem. 

Provavelmente os consumidores aqailandenses deverao ter novidades nos proximos dias, com a 

politico de pre^os baixos praticado pelo comercio local. 

Quando se fala em politico de pre^os baixos, o empresario Newton Oliveira (leia-se Povao) 

nao consegue esconder o entusiasmo pelo assunto, afinal ele e o pioneiro desta politico, sendo 

o seu empreendimento Povao, o termometro da politico de qualidade com pre^os convidativos. 

A Pizzaria Zepellin continue sendo o point da alta society da Cidade do Ferro. Alias, gente 

bonita e de charme tern sido o ponto alto das noitadas que rolam com o melhor da MPB ao 

vivo, alem do seu otimo cardapio. 

E por falar em gente bonita e de charme, ainda ontem tive o prazer de encontrar-me 

casualmente com a encantadora Wanderleya Barros. Ela que andava sumida dos convivios 

sociais voltou a circular na city com a simpatia de sempre e, diga-se de passagem, ainda mais 

linda com o novo visual dos cabelos. 

SAME 

Servigo de Assistencia 

Medica Empresarial 

Pianos de saude para empresas, famflias e individuais. 

de e produto de primeinssima necessidade 

Plontao de Vendos: 738-1750 (GgssIIq) 

Endereco: Hospital Sao Sebastiao 

A9ailandia - Maranhdo 

Ha momentos em que um gesto 

fala mais que mil palavras. 

Prestige o comercio local. 

v  

Dar presente e um gesto de amor. 

12 de maio ~ Dia das Maes. 

Associa^ao Comercial e Industrial de Aqailandia-MA 
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Imperatriz 

estao com um olho no padre e 
outro na missa. Querem o PT- 
PDT-PV em suas respectivas 
campanhas. 

Governo 
Itinerante 

por FREDERICO LUIZ 

Cidade 
Cidada 

O bicho pegou. Ulisses 
Braga mostra que ^ bom de 
verbo. O programa Cidade 
Cidada, exibido naTV Capital 
as 13:15 hs mostra .o outro 
lado da politica. E tern mais 
o sorteio de uma casa para 
quern responder 
corretamente os cupons que 
estao disponiveis no Jornal 
Capital. Os candidatos a 
prefeito e vereador que se 
cuidem, terao que ter 
propostas, pois a consciencia 
popular em Imperatriz 
aumenta a passos largos. 

lei eleitoral e clara. quern se 
coligar na majoritaria, -e 
obrigado a fazer a mesma 
coligafao na proporcional. Ou 
entao, nao ha coliga^ao formal. 
A tal de coliga^ao branca 
tambem vai inexistir. Acabou a 
Cristianizagao. Ou seja, o 
candidato a vereador de um 
partido ou coligayao, nao pode 
pedir votos para o cSndidato a 
prefeito de outra chapa. Quern 
fizer isso e for denunciado, sera 
imediatamente cassado pelalei 
eleitoral. 

Tern meio mundo de gente, 
ligado a governadora Roseana 
Sarney, anunciando que a chefe 
do executivo estadual, quando 
vier em Imperatriz para o 
governo itinerante, deve 
anunciar obras para a cidade. 
R o que esperamos. Alias, o 
imiHTatrizense vive de esperar 
do governo estadual. 

Dia do 
Exercito 

Andre 
Paulino 

Amanha e o dia do Exercito. 
A data 6 alusiva ao mesmo dia 
em que aconteceu a Batalha 
dos Guararapes, quando os 
nordestinos libertavam o pais 
do julgo holandes. Tern uma 
miisica de Reginaldo Rossi que 
esclaresce sobre os lideres 
brasileiros na batalha, Matias 
D Albuquerque, Andre Vidal 
de Negreiros, 0 negro Felipe 
e o indio Camarao. 

Modernizando 
o Capital 

Em breve, as paginas do 
Jornal Capital estarao com 
melhor diagrama^ao, ou 
melhor, com um projeto 
grafico e visual de primeiro 
mundo. Estamos 
implantando a nova versao do 
Aldus Page Maker e do Corel 
Draw. Com direito a 
Windows 95 e tudo. 
Aguardem. Ou melhor, 
percebam. 

O medico Andre Paulino 
D Albuquerque garante que o 
PMDB deve fazer maioria na 
Camara de Vereadores. "A 
candidatura de Ildon Marques 
sera a redenyao da sigla. Vamos 
eleger vereadores do lado do 
vento", disse-me ontem o 
candidato a vereador na chapa 
de "lldao". 

Virgem que 
Riqueza 

Elenice 
Leone! 

Forga 
Jovem 

Esse negocio de voto 
consciente pegou na cidade. 
Esta surgindo o movimento 
Forga Jovem, que incentiva a 
juventude a escolher seus 
candidatos, depois de 
analisar suas respectivas 
propostas. E isso af, quern 
quiser veneer as eleigoes, 
tern apresentar programa de 
atuagao. 

Respondendo pela Diregao 
de Redagao do Jornal Capital, 
Elenice Leonel mostra que tern 
capacidade para organizar 0 
Seu Li'der Diario. Ela e Socorro 
Carneiro, diretora de 
Informatica e Joselita 
Damacena, diretora Comercial, 
formam o primeiro trio de 
mulheres do mundo, a 
dirigirem integralmente um 
jornal diario. Sao as mulheres 
ocupando seu devido espago. 

A construtora Porto Belo, 
de acordo com denuncia que 
chegou ate o colunista, recebeu 
em apenas 18 dias da nova 
administragao municipal, a 
quantia de R$ 228 mil. Desse 
total, R$ 150 ja foi embolsado 
pelo dono da construtora. 
Outros R$ 78 mil estao 
empenhados para pagamento 
nos proximos dias. Advinha 
quern e o dono da construtora 
Porto Belo? Quern souber, 
ligue para 723-2034 e informe 
ao colunista. 

Muro da 
Nova Siao 

Frente 
Etica 

Coligagoes 
na eleigao 

Nao adianta armar. Casar 
no civil com um, e no 
religioso com outro. A nova 

Pra Frente 6 que se anda, 
dizem os "Eticos" de 
Imperatriz. Pela demora na 
escolha do candidato, pode 
haver coligagao da Frente com 
outras forgas politicas. 
Madeira e Ildon Marques 

Ontem fui verificar o 
famoso muro da Nova Siao. 
Olha o pleonasmo. E vi com 
meus proprios olhos, que o 
proprietario do muro esta 
coberto de razao. 0 terreno 
pertence a ele e nao 
atrapalhava, sequer, o trafego 
de vei'culos. A rua, relamente 
£ fechada de um lado. Como a 
que da acesso ao Sistema 
Tucanu's, que totalmente 
interrompida pelo muro da 
Transbrasiliana. Fosse Lula 
Almeida, dava uma olhadinha 
no local antes de entrar com 
uma Agao na Justiga. 

Ondas Curtas 

□ Esta chegando o dia, esta chegando a hora. 

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

I \ Quando sera anunciada a data exata do governo itinerante? 

□ Ze Geraldo esta confirmado no Caneleiros Bar. Ta vendo aquele edificio mogo? 

I \ A situagao vai se inverter em Imperatriz e Joao Lisboa. 

□ Por aqui, o sarneysmo perde a eleigao. E em Joao Lisboa o grupo Sarney retorna a Prefeitura. 

□ Quando e que um ministro de Fernando Henrique Visitara Imperatriz? 

□ Alias, o presidente esta no Brasil. Pelo menos atd ontem a noite, Marco Maciel era o vice. 

□ No sabado, comega o processo de municpalizagao da saiide em Imperatriz. 

□ Na Camara, O staff da saiide reiine-se com tecnicos de outros munidpios maranhenses. 

□ Convidaram as entidades populares? Sindicalistas, comunitarios e estudantes podem opinar? 

□ As reformas estao caindo por agua abaixo. Nem o STF suporta os governistas do Congresso. 

□ Tern deputado e senador que 6 mais fiel a FHC que o proprio presidente. 

□ Tern certas coisas que sao logicas. Outras tambem. Haja logica na cidade. Ainda bem. 

□ Estamos no final de abril. Em junho a camapanha esquenta pra valer. Sao as convengoes. 

□ Agora, quern for inteligente, faz camapanha desde agora. Para nao perder tempo. 

□ Alias, o tempo como nos sabemos, e mais precioso que o dinheiro. 

□ Na pagina 3A, tern Academico sim senhor. Diariamente no Seu Eider Diario. 

□ Cidaddo Caine lota o Caneleiros Bar. Na proxima segunda, as 20 hs. 

□ Ontem foi dia de comer peixe no Pivas Bar. Saboreando uma Cerpa gelada. 

□ Hoje e dia de chope no Espeto Esperto. Com atendimento de primeira linha. 

As chuvas 

chegaram 

Dorian pode ficar tranquilo 

os ex-urubus estao calados 

#• 

Em Cideiandia - Neto Teixeira 96 

Com a forga da agent 
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Gomo funciona o microscopio optico 

por Mauro Queiroz 
Jomalista 

0 microscopio optico ou 
fotonico, empregado e em 
todos os ramos da ciencia e 
de toda a tecnologia, consiste 
deumalente objetiva (proxima 
do objeto de estudo) que forma 
a imagem, e uma lente ocular, 
que amplia essa imagem. Essa 
combina^ao optica 
proporcionada um fator de 
aumento muito superior ao que 
seria obtido por uma unica 
lente, e faz com que esse 
instrumento seja tambem 
conhecido como microscopio 
composto. Um microscopio 
desse tipo, utilizado a luz 
normal, pode obter amplia^oes 
de at^ 1 000 vezes, com 
resolu^oes de at6 0,2 micron. 
A resolu^ao consiste em 
distinguir ciois pontos vizinho, 
mostrando-os como detalhes 
separados e nao como um 
borrao ou a soma das duas 
imagens. 0 limite da aplica^ao 
do microscopio fotonico e 
determinado pela propria 
natureza da radiagao visivel: 
objetos de dimensoes 
inferiores ao cpmprimento de 
onda da radia^ao usada nao a 
refletem, e assim, nao se 
tornam visiveis (dois pontos 
colocados a uma distancia 
menor que o 0,2 micron entre 
si sao vistos como um so). 

0 trabalho de observa^ao 
microscopica e comumente 
realizada com o auxilio de uma 
fonte de luz que produz 
ilumina^ao transmitida 
(atravessando o objeto) ou 
refletida (incidindo no objeto e 
refletindo de volta). Em alguns 
instrumentos a fonte luminosa 
esta colocada dentro do 
proprio suporte, dispensando o 
uso de espelhos de 
alinhamento. Os aparelhos 
mais sofisticados possuem um 
condensador optico e um 
diafragma (iris), que 
controlam a intensidade 
luminosa de uma lampada 
el6trica. Encontra-se disponivel 

uma grande variedade de 
lampadas, oferecendo ondas 
luminosas selecionadas, 
alguns com intensidade muito 
alto. 

O sistema de ilumina^ao 
transmitida e hoje o mais usado 
em todos os campos de 
pesquisa. Adequadamente 
dirigido, o feixe luminoso 
atravessa a lampada que 
cont^m o objeto ou esp^cime 
a ser observado, e alcanna a 
objetiva. As objetivas mais 
sofisticadas podem ter ate 14 
lentes, algumas com apenas 1 
mm de diametro. 

Quanto maior o fator de 
aumento, mais complexo £ o 
conjunto da objetiva. Alguns 
instrumentos sao equipados 
com dispositivos especiais, 
como as objetivas de campo 
aplanatico para fotomicrografia 
(que corrigem as aberragdes 
de esfericidade em alto grau), 
e as objetivas apocromaticas 
(que corrigem as aberra^oes 
cromaticas). As varias objetivas 
do instrumento ficam 
convenientemente dispostas 
num disco giratorio (revolver). 
Girando-se o revolver 
selecionam-se objetivas 
destintas, o que permite obter 
diferentes fatores de aumento. 
Um moderno microscopio de 
pesquisa costuma ter objetivas 
que aumentam de 3,6,10,20,40 
e 100 vezes. O mais alto fator 
de aumento 6 obtido com o 
sistema de imersao em oleo, ou 
seja, com a imersao da lente 
frontal em uma gota de oleo 
colocado sobre a lamina que 
esta sendo observada. 

0 conjunto de lentes 
denominados ocular fica 
localizado na extremidade 
superior do tubo (canhao) do 
microscopio, e tambem oferece 
varios fatores de aumento, em 
geral de 6, 10, e 15 vezes. 0 
aumento total do microscopio 
e entao determinado 
multiplicando-se o fator da 
amplia^ao da objetiva pelo 
ocular. 

Em casos especificos de 
y> -.-.v. •,<-> 

- , V • 

observa^oes obtem-se 
'melhores resultados com 
diferentes tecnicas de 
ilumina^ao, como a ilumina^ao 
por contraste de fase, a 
microscopia de interferencia e 
a microscopia de fluorescencia. 

A fluminagao por contraste 
de fase permite visualizar 
claramente especimes que sao 
quase invisivejg com 
ilumina^ao usual, o que a torna 
muito importante, por 
exemplo, para a investigagao 
direta das celulas vivas, sem 
maior prepare. O processo 
consiste na utilizagao de um 
conjunto de condensador 
optico e objetiva disposto de tal 
maneira que uma parte da luz, 
passando atraves de parte do 
condensador, e retornada em 
rela^ao ao resto do feixe, 
ficando, assim, fora de fase com 
este. Isso faz com que o poder 
refrator apresente diferen^as 
que ampliam as variances de 
luz e sombra. 

A microscopia de 
interferencia desenvolveu-se 
apos o aperfeifoamento dos 
microscopios por contraste de 
fase, e tamb&n emprega uma 
yariacao do processo de 
interferencia reciproca de 
feixes luminosos. 0 fence de 
luz e dividido em dois, como no 
m&odo anterior mas apenas 
uma das partes atravessa o 
especime, sendo modificada 
por ele antes de recombinar 
com a outra parte do feixe. As 
diferen^as causadas pelo 
retardamento da luz que passa 
atraves do objeto em exame 
traduzem-se como cores 
diversas. A vantagem dessa 
propriedade ^ possibilitar a 
observayao realmente precisa 
da espessura e de outras 
dimensoes especime. 

A microscopia de 
fluorescencia exige o .emprego 
de equipamentos 
especializados para a emissao 
de radia^ao azul ou ultravioleta. 
O feixe de radiapao (i dirigido 
sobre o objeto especialmente 
tratado, que observe energia e 
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a devolve emitindo luzes de 
diferentes comprimentos de 
onda. A radia^ao ultravioleta ou 
azul d absorvida por um 
sistema de filtros, e assim a luz 
emitida pelo objeto alcanna o 
observador. 

As t&micas de iluminagao 
de campo escuro de ilumina^ao 
popularizada, embora tenha 
sido inventadas ha mais de um 
s£culo, ainda continua sendo 
usadas com resultados 
satisfatdrios. No sistema de 
campo escuro, toda a luz direta 
e interrompida por um disco 
localizado sob o condensador 
de substagio, de modo que 
apenas os raios muitos 
obliquos podem ser desviados 
para cima, a parte do objeto 
em estudo, ate a objetiva. Isso 
faz com que o especime se 
apresente com uma cor branca 
brilhante sobre fundo negro. 
O processo e bastante util nas 
pesquisas bioldgicas, quando 
se trata de observar pequenos 
seres vivos. A iluminayao 
polarizada requer filtro 
polarizadores, um colocado 
abaixo e outro pouco acima do 
espdeime. Seu principio d 
baseado no fato de radiayao 
luminosa oscilar segundo todos 
os angulos possiveis em 
rela^ao a dire^ao de 
propaganda do feixe. Um filtro 
polarizador tern o efeito de 
absorver a radiagao que oscila 
em todas as dire^oes exceto 

uma. Assim, se dois desses 
filtros de modo que suas 
diregoes de polariza^ao se 
situem em angulo reto, 
nenhuma luz direta pode 
passar. Se o especime a ser 
observado e um cristal, jwde 
causar polariza^ao de alguns 
comprimentos de onda de luz 

proveniente do primeiro 
polarizador, radiaydes essa 
que atravessam o segundo 
filtro - pois suas dire^oes de 
oscila?5es nao mais sao 
perpendiculares a diregao de 
polarizagao desse filtro -, 
alcanyando assim o olho do 
observation 

lli m 

■ 
mm 

m a 
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GEF lan9a kit construgao em maic 

As fsimflias com renda ate R$ 300 ou R$ 500 poderao financiar ate R$ 6 mil para constmir a casa propri 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Contestagao 
O procurador Daciano 

Castro, que coordena as 
investigagoes do caso 
Economico pela 
Procuradoria Geral da 
Republica na Bahia, 
contestou a versao do 
advogado Nelson Felmanas, 
defensor do banqueiro 
Angelo Calmon de Sa, 
segundo a qual as 
transferencias de recursos 
do banco baiano para 
empresas coligadas do 
grupo foram legais e 
autorizadas pelo Banco 
Central. "A Comissao de 
Inqudrito do BC nao 
cncontrou nenhuma 
autoriza^ao ou documento 
que respaldasse os 
emprestimos a empresas 
coligadas do Grupo 
Economico", disse. A 
informagao foi passada para 
o procurador pelo proprio 
presidente da Comissao que 
investigou a administra^ao 
de Calmon, Tales Eickhoff. 

Redugao 
O Palacio do Planalto 

envia esta semana ao 
Congresso uma Medida 
Provisdria autorizando a 
Petrobras a misturar apenas 
12% de alcool anidro . a 
gasolina, substituindo os 
10% restantes com MTBE 
(Metil-Etiltecio-Butil-Etere), 
um combustivel derivado de 
petrdleo que tern efeito 
semelhante ao alcool na 
oxigenagao da gasolina e na 
redugao da polui^ao. 0 
produto ja d usado pela 
Petrobras na gasolina 
consumida no Rio Grande do 
Sul. 

A medida devera vigorar 
apenas durante os meses de 
abril e maio, periodo da 
entresafra do alcool, e d mais 
uma garantia para evitar 
desabastecimento de 
gasolina na regiao Cenlro 
Sul por falta do alcool para 
mistura. O governo esta 
importando 96 milhoes de 
litros de alcool, que deverao 
estar totalmente 
descarregados no Brasil ate 
o dia 23, e tambdm esta 
levando do Nordeste cerca 
de SO milhoes de litros. 

Reagoes ecologicas 
Uma das reaches mais 

freqiientes de varios 
governosbrasileiros, quando 
sofreram cn'ticas de 
ecologistas europeus a 
respeito da destrui^ao da 
Floresta Amazonica, foi 
apontar para paises de 
origem desses cn'ticos e 
dizer algo como: "onde estao 
as suas florestas? quern fez 
com elas o que voces fizeram, 
nao tern direito de criticar 
quern age da mesma forma". 

Dados recentemente 
divulgados pela imprensa 
sugerem que o nosso 
governo acaba de perder 
essa op?ao de resposta aos 
cn'ticos da devastagao da 
Amazonia. De 1950 a 1993, a 
cobertura vegetal do 
continente europeu-. 
apresentou um crescimento" 
de 32%, devido aos projetos 
de preservagao da natureza. 

O peso do porre 
O alcoolismo e um dos 

principals problemas sociais 
do Brasil. Cerca de quase 
10% da popula^ao padece 
desse vicio, quew pode 
incapacitar o dependente 
para o trabalho e estragar o 
seu relacionamento social 
com amigos e parentes. 

Porem, ha outro aspecto 
importante da questao, que 
poucas vezes d mencionado. 
Cerca de 35% das inter na^oes 
psiquiatricas em nosso Pais 
referem-se a pacientes 
alcoolatras, a um custo 
estimado de 120 milhoes de 
ddlares anuais, pagos pelo 
Sistema Unico de Saiide aos 
hospitals publicos e a cb'nicas 
particulares. 

Levando-se em conta o 
gasto total com esses 
dependentes do alcool, 
inclusive despesas com 
tratamento psiquiatrico, 
atendimento ambulatorial, 
remedies e pagamento da 
Previdencia, chega-se a 
impressionante cifra de 3,3 
bilhoes de dolares anuais. 
Esse montante £ retirado dos 
cofres publicos e apresenta 
como retorno uma 
recuperayao profissional de 
apenas 40% desses 
alcoolatras. 

GASTROCUNICA 

Dr. Nailton J. F. Lyra ! 
Dra. Maria do Carmo S. Ljfra 
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por Nilton Hirata 
Da Agenda Estado 

A partir do mes que vem, a 
populagao mais pobre tera 
chance de tornar realidade o 
sonho da casa propria. 0 
governo vai langar um novo 
programa de financiamento 
parapermitir que famflias com 
renda at6 R$ 300 ou R$ 500 (o 
limite ainda nao foi fixado) 
possam construir ou melhorar 
sua casa. Serao destinados R$ 
400 milhoes para a nova linha. 
A novidade e que o 
empr^stimo sera concedido 
sem burocracia, como se fosse 
um crediario feito numa loja, 
sem a nccessidade de que o 
imovel fique hipotecado a 
Caixa Economica Federal. 

l i I iF 

Batizado de kit construgao, 
o novo programa vai conceder 
emprestimo de ate R$ 6 mil. O 
valor pode parecer pequeno, 
mas o governo garante que 
com ele qualquer pessoa pode 
comprar um kit de material de 
constru^ao suficiente para 
construir uma casa de 50 
metros quadrados, ou para 
ampliar o imovel ja existente. 
"A ideia e dar chance para o 
pessoal de baixa renda 
construir ou melhorar a 
casinha que ja tern. Construir 
um banheiro, colocar um piso, 
botar uma janela, coisa que 
hoje nenhum banco financia— 
explica o diretor de Habitagao 
do Ministerio do 
Planejamento, Edson Ortega. 

O candidato ao emprestimo 

vai pagar os juros mais baixos 
do mercado — TR mais 3% ao 
ano. Mas tera prazo de apenas 
cinco anos para quitar a divida. 
Quanto mais baixo o valor do 
financiado, menor sera o prazo 
de pagamento. Alem disto, o 
novo mutuario vai receber um 
carne com prestagoes fixas, 
que ele podera pagar no 
banco, como se fosse um 
crediario. A papelada que a 
Caixa exige hoje para assinar 
o contrato sera drasticamente 
reduzida. Quern pegar o 
financiamento nao precisara 
mais hipotecar o imovel. Com 
isto, some do mapa aquele 
monte de certidoes negativas, 
que custam tempo e dinheiro. 

Como garantia do 
pagamento da divida, o 
mutuario podera apresentar 
um avalista ou uma fian^a 
bancaria, o mesmo que exige 
hoje para fechar um contrato 
de aluguel. "Hoje, nao se 
consegue viabilizar o 
financiamento habitacional 
para a baixa renda por causa 
do excess© de burocracia. 

O kit construgao nao 6 a 
linica alternativa para o 
pessoal de baixa renda. A 
Caixa tambem trabalha com o 
Programa Carta de Credito, 

para quem ganha at^ 12 
salarios minimos. A seguir, as 
alter nativas oferecidas pela 
CEF para comprar, construir 
ou reformar: 

Carta de credito: Compra, 
construgao ou reforma, para 
quem ganha at6 R$ 1.200,00. 
O valor maximo do 
emprestimo e de R$ 29 mil e 
do imovel, R$ 58 mil. O prazo 
de pagamento e de ate 20 
anos. O candidato nao pode ter 
outro imovel. 

Poupan9a vinculada: 
Para classe media. O 
interessado tern que fazer uma 
poupanga minima de tres anos, 
quando tera que poupar pelo 
menos 50% do valor a ser 
financiado. Os depdsitos sao 
corrigidos pelaTR mais 6% de 
juro ao ano, e a divida do 
financiamento tera corre^ao 
de TR mais 12% ao ano. O 
candidato pode ter outro 
imovel. 

Carteira hipotecaria; 
Destinado a classe media alta 
e profissionais liberais. Nao 
existe limite para o valor de 
financiamento nem valor do 
imovel. A divida e corrigida 
pela TR mais juros de 12% ao 
ano, e o prazo de pagamento 
pode chegar a 15 anos. 

Reforma muda aposentadori 

Principal mudanga e a troca de tempo de 

servigo pelo tempo de contribuigao para a concessao do be icio e 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agenda Estado 

A retomada do processo de 
votagao na Camara sobre a 
reforma da Previdencia 
aconteceu na segunda-feira. 
Pela emenda, a principal 
mudanya e a troca do tempo de 
servi^o pelo tempo de 
contribuigao para a concessao 
da aposentadoria. 

No tempo de serviyo, para se 
aposentar, basta que o segurado 
comprove o periodo 
trabalhado, — com ou sem 
contribuigao. Os periodos em 

que nao ha contribuigao e que 
sao hoje incluidos na contgem 
do tempo de servigo sao os 
seguintes: a) o de afastamento 
de trabalho por receber auxilio- 
doenga, salario-maternidade, 
auxilio-reclusao ou 
aposentadoria por invalidez; b) 
os que foram exercidos em 
atividades com direito a 
aposentadoria especial e, 
depois, transformados em 
tempo de trabalho comum; c) o 
de servigo militar; d) o de 
trabalho no campo; e) e o de 
servidor. 

No tempo de contribuigao, 

sao considerados apenas os 
periodos em que houve o efetivo 
recolhimento para a 
Previdencia. No entanto, a atual 
emenda preve que os periodos 
em que o segurado recebeu o 
auxilio-doenga, aposentadoria 
por invalidez, auxilio-reclusao, 
salario-maternidade, assim 
como o tempo em que 
trabalhou no campo ou prestou 
servigo militar, deverao ser 
consideradoS como tempo de 
contribuigao. 

Segundo analistas, a 
mudanga deve dificultar o 
acesso ao beneficio para 

algumas categorias. Por 
esemplo, hoje, o segurado que 
trabalhou 20 anos como 
motorista de caminhao pode 
transformar esse periodo ' ' 
trabalho comum e reqm 
aposentadoria. Os 20 ar 
motorista sao multipF 
pelo fator de conver 
trabalho da categoria 
Assim, esses 10 anos ^ 
motoristas sao transformad 
em 28 anos de servigo > 
segurado ganha 8 anos na a 
do tempo para pedi » 
beneficio. Isso nao devera n s 
ser possivel. 

Papa condena quem 

mata em nome de Deus 

por Rodrigo Mesquita 

O papa Joao Paulo II 
condenou aqueles que "matam 
em nome de Deus" e exortou 
a um estreitamento dos 
veiculos entre mugulmanos e 
cristaos, em sua visita a Tunis. 
O papa conclamou a minoria 
crista que vive na Tunisia, pais 
mugulmano do norte da Africa, 
a servir como "mensageira da 
paz" durante estes tempos 
dificeis para a igreja, 
particulamente na vizinha 
Argelia, onde cerca de 40 mil 
pessoas foram mortas numa 

guerra que vem send© travada 
ha quatro anos pelos 
mugulmanos rebeldes contra o 
governo respaldado por 
militares. 

"Freqiientemente, voces 
experimentam a 
vulnerabilidade de ser um 
pequeno rebanho e algumas 
vezes sao submetidos a provas 
que podem alcangar 
proporgoes heroicas", disse 
Joao Paulo II, num discurso 
aos bispos de Argelia, Tunisia 
e Marrocos, durante sua visita 
de um dia. "Ningu^m pode 
matar em nome de Deus. 

Ningu&ri pode aceitar que se 
matem nossos irmaos", 
observou. Onze membros de 
ordens religiosas catolicas 
foram mortos por extremistas 
argelinos. 

Violencia 
Previamente, numa bengao 

na catedral de estilo romano, 
o papa havia pedido aos 
mugulmanos radicals que 
libertassem sete monges 
trapistas mantidos em 
cativeiro na Argelia. O papa 
tambem deplorou a violencia 
existente na Liberia e no 
Oriente Medio, sem 

mencionar especificamente o 
Libano, onde Israel vem 
atacando os militantes 
mugulmanos xiitas que se 
opfiem a ocupagao do sul 
libanes. 

Com uma populagao de 
apenas 18 mil cristaos, em sua 
maioria estrangeiros, numa 
nagao mugulmana de 8,7 
milhoes de habitantes, nao 
houve grande mobilizagao na 
Tunisia para a visita do papa. 
Poucas pessoas foram 
presenciar a passagem da 
caravana de veiculos do Sumo 
Pontifice. 

Grafica Jardim 
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de A90 continua abandonado 

por Francsico do Vale 
Da Editoria de Esporte 

O Cavalo de A90, que deu 
muitas alegrias ao torcedor, 
continua sem comando. E por 
falar em alegrias fiquei por 
alguns minutos emocionado ao 
ver o lateral esquerdo Paulo 
Rob son, que atuou no Cavalo 
de A90, mas como meio 
campo, defendo com a mesma 
garra a Portuguesa Santista, 
pela segunda divisao do 
Campeonato Paulista. Na 
oportunidade, assisti pelo 
Esporte Espetacular o 
narrador esportivo de uma 
emissora daquela cidade, 
relatando o gol feito em uma 
das partidas, por Paulo 
Robson. O gol me recordou 
bastante os bons tempos do 
glorioso Cavalo de A90. 0 
presidente do clube ^ Damiao 
Benicio ate o final de 97. 
William Marinho, que esteve 
no camando do clube na 
temporada passada, nao 
conseguiu fazer nada. Afalta de 
apoio do empresariado local, 
segundo Marinho, foi o 
principal motivo para que o 
time nao fizesse uma boa 
campanha. A torcida de 

Imperatriz foi impedida de 
• can tar o grito de gol, pelos 

homens que se dizem 
empresarios*. O Estadio 
Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia nao tern condi^oes de 
receber um time profisional. 0 
gramado esta excelente. 0 
problema e a extrutura do 
estadio, que compromete 
bastante. Fizeram dezenas de 
buracos no muro que da acesso 
a Pra^a Man^ Garrincha, os 
portoes dos fundos do estadio 
nao suporta mais a pressao da 
torcida, entre outros pequenos 
problemas que faltam fazer 
alguns reparos, alem de uma 
limpeza geral nos vestiarios e 
a troca de algumas torneiras 
que estao danificadas. 0 
estadio apenas esta sendo 
usado e as pessoas que usam 
nao tern o bom senso de 
investir pelo menos na 
manuten^ao do mesmo. 0 
Cavalo de A90 so e usado para 
fins politicos e para beneficiar 
o bolso de algumas pessoas. No 
proximo ano, segundo 
informayoes de alguns 
dirigentes de clubes, 
Imperatriz devera ter pelo 
menos duas equipes na 
primeira divisao do 
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time fir me vis an do Marilia trabalha 

Campeonato Maranhense, uma 
delas podera ser o Marilia 
Futebol Clube. A diretoria, uma 
das mais competentes, ja esta 

Campeonato Maranhense ano 

trabalhando neste sentido. 0 
diretor Mauricio, esta otimista 
com a ideia de profissionalizar 
a equipe. Todas as categorias 

de base do Marilia estao em 
atividades. 0 presidente Joao 
Mauricio esta acompanhando o 
lime nos amistoso que estao 

proximo 

sendo realizados no interior do 
Estado e no Para. 
Possivelmente o Marilia fara 
um amistoso cm CastanhaFPA. 

Futebol Pelada e destaque 

por Francisco do Vale 
m 

Com a desorganiza^ao do 
futebol profisional de 
Imperatriz, a maioria da galera 
procura nos finais de semana 
os campos de pelada. 
Funcionarios de lojas, 
industrials, bancarios e ate as 
policias Civil e Militar, nao 
dispensam um domingo de 
lazer correndo atras da bola. 
Muitos deles levam toda a 
familia para que possa tambem 
esquecer a correria da cidade 
grande. A maioria das peladas 
acontecem nas associa^oes. 
Existe peladeiro, como £ o caso 
do Chico do Paraiba, que 
participa de varias peladas em 
1 n so dia e ainda corre atras 

a redonda durante a noite. Ha 
poucos dias este reporter 
estava apitando um jogo entre 

arbitros e convidados - ja 
estava quase no final da pelada, 
faltavam apenas 5 minutos -, 
quando eu observei o Chico 
dominando a bola. Eu parei o 
jogo e fiz com que a jogada se 
iniciasse novamente da meta 
adversaria. O Chico ficou 
furioso, mas foi valido. O time 
dele (convidados) estava 
perdendo e no primeiro lance 
o mo^o diminuiu o placar. O 
Chico jogou tanto nesse dia que 
acabou empatando o jogo. 
Outro destaque das peledas e 
o grande amigo Carloto Junior 
(funcionario do Itau), que ao 
lado de Beto, Carlos Dantas, 
Pacheco, Jorge e outros fazem 
do final de semana um 
verdadeiro show de bola. 0 
Carloto Junior nao perde 
mesmo o lance, quando sai 
para uma pelada deixa o seu 

video cassete programado para 
gravar os jogos importantes da 
rodada rubro-negro como ele, 
em especial os jogos do 
Flamengo. Edinho, funcionario 
do Armazem Paraiba, tambem 
e outro apaixonado pelo futebol 
de pelada, ao lado de 
Raimundinho, seu amigo 
inseparavel eles mal deixam 
amanhcer o dia e ja vao em 
bu sea da pelada. Ospeladeiros 
estao presentes em todas: 
Futebol Sogait, Futebol de 
Campo, Futsal, Volei, e, 6 claro, 
apos a pelada muita gelada. O 
Chico, como nao bebe cerveja, 
fica presente so animando a 
galera com aquelas piadas 
saudaveis e risonhas. Outro dia 
conferi mais de SO piadas e 
mais de duas grades de 
refrigerantes. 0 01090 e bom 
de bola, piada, e refrigerante. 
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No Mqto o assunto e contratagao 

por Francisco do Vale 

- Com os p^ssimos res- iltados 
obtidos nos jogos amistosos e a 
derrota para o Americano na 
abertura do Campeonato 
Maranhense desta temporada, os 
frigentes do Moto Clube 
c.iegaram a conclusao que ^ 
necessario fazer algumas 
contrata9oes. No ultimo 
domingo, o papao empatou na 
Matinha contra o selecionado 
local. Varios jogadores que 
atuiirampelo Moto na temporada 
passada estao mantendo contato 
com a diretoria, como £ o caso 
do lateral esquerdo Alexandre 
Agulha, que provalmente 
acertara com o papao. Na ultima 
segunda-feira o vice-presidente e 
o diretor de futebol Zoroastro 
i'ereira, esteve reunido com o 
presidente Jose Ramundo. O 

principal assunto tratado no 
encontro foram as fracas 
apresenta9des do time e a 
necessidade da equipe ser 
refor9ada o mais rapido possivel. 
Depois da conversa ficou definido 
que Zoroastro viajara na proxima 
segunda-feira para o Rio de 
Janeiro, onde conversara com o 
tecnico do Botafogo-RJ, Ricardo 
Barreto, que foi tecnico do Moto 
ha alguns anos. Na epoca ele foi 
indicado e contratado por 
Zoroastro, que ficarano Rio ate o 
dia 25, quando ira participar, 
juntamente com o presidente 
Jose Raimundo, da reuniao na 
Confedera9ao Brasileira de 
Firt'bol, que Vc, 'is 
dh utas do Canq. 
Brasileiro da serie B. Antes da 
chegadado presidente, Zoroastro 
recebera das maos de Ricardo 
Barreto, uma rela9ao com nomes 

dos jogadores que estao 
disponiveis no Botafogo e que 
deverao ser contratados. 

Maranhao 
No MAC os trabalhos 

continuam visando os proximos 
compromissos da equipe pelo 
campeonato. O empate em 2 a 2 
contra o Sampaio nao agradou a 
comissao tecnica, ixfis do ponto 
de vista do treinador, o time teria 
condi95es de sair do Nhozinho 
Santos com a vitoria. Romildo 
(Impertariz), foi um dos grandes 
destaques da partida, elogiado 
pela cronica esportiva da capital. 
Ze Neto e Vadson nao estiveram 
bem, mas nao comprometeram 
r') resultado. Ja o Sampaio, que 
1a ibem estreiou na competi9ao, 
gostou bastante do empate, 
chegando afirmar alguns 
diretores que o time esta no 
caminho certo. 

PIANO DE 

caminhAo 

FORD 

PESSOA FISICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATE24MESES 

- PESSOA 

JURIDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADOATE 

36 MESES, OU 

LEASING DE 24, 

36 E 42 MESES. 

PREQO 

FATURADO 

DIRETODT 

FABRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
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Nao e voce que queria um caminhao 

bom pra chuchu e a prego de banana? 
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Automoveis e Pegas Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

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

comondci de segundo o sextofeiro, o prograno Cidade 

Alerta, dos 13h00 os 15h30( pelo TV Gdade. 

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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por JUSSARA CERQUEIRA 
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Na TV Difusora no proximo dia 27 de abril, a star dos baixinhos 

Pollyanna e suas Baby Cats, todos os sabados a partir das 1 2:45 

horas. Aguardem, porque a tarde da gurizada vai ficar muito mais 

animada. 
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Foi na residencia da colunista Maria Leonia, que reuniu os amigos 

para comemorarem juntos a passagem do seu aniversario, que 

aconteceu num clima de muita descontra^ao. 

E o show de 'Transformismo'' que acontecera na animadissima Boate 

Alternativa Alibi (Vila Nova), com os artistas da terra, Nana Catrasca 

e Bettina Rios, para esquentar a noite de muito imperatrizense. O 

evento esta sob coordena^ao de Didi Barros (Perfil Cabeleleiro). 

Aproveiteml 

O destnque de hoje vai para a gatinha Isabella, Glha de Aldrei Barbosa, hoje com dez meses 

A Funda^ao Cultural de imperatriz esteve bastante movimentada nc 

dia de ontem, pelos apreciadores da arte com a "exposi^ao de 

fotografjas", que tem como destaque a cidqde de Imperatriz. O 

excelente trabalho foi executadd pelo competente profissional Brawny 

Meirelles (fotografo). 

A graciosa Bernadete, filha do casal Dr. Aureliano e Jacirema, 

recepcionara com todas as merecidas pompas, no proximo sabado 

no Ju^ara Clube, seus convidados em sua festa de 15 anos. A noite 

sera cheia de sonhos e realiza^oes para a aniversariante. 

Efd/viccA* 

Para Brasilia, o deputado federal Sebastiao Madeira, que retorna no 

final de semana para dar continuidade aos trabalhos politicos na 

regiao. 

Por falar no candidatavel Madeira, o mesmo pisou na bola quando 

foi entrevistado no programa Cidade Agora, ao dizer que se ele 

fosse eleito "contrataria todo seus secretariado (tecnico) de fora". 

Quando foi abordado por um telespectador se "aqui em Imperatriz 

nao tinha pessoas capazes para administrar a cidade juntamente 

com ele", tirou de letra e arrematou: "fui mal interpretado, ou melhor, 

nao formulei corretamente o que quis dizer". Sera? 

Hoje da ilha do amor, a dinamica Zenira Fiquene, que vem 

trabalhando com afinco na candidatura do esposo Dr. Fiquene. 

iSlfa 

iip 

m j 

I i 

A v 

2 
.. 

Momentos de desc on tragao do trio das socialites Zilma, Dra. Graga e Cleinir Teixeira 

CIDADE CIDADA 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum da Sociedade Civil. 

TV CAPITAL; diariamente, das 13 as 13:15 hs, e Mesa Redonda, todo sabado, as 10:00 horas 

CIDADANIA JA 
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A situacao e estavel 

Linha 

Direta 

- 

Wm 
m 

porJOSE FILHO 

Rotina 
For determina^ao da 

governadora Roseana Sarney 
e como medida de rotina, 
chegou na ultima terga-feira 
a Imperatriz uma comissao 
do Tribunal de Contas do 
Estado para proceder uma 
auditoria nas contas da 
Prefeitura. 

Explicagao 
Uma fonte ligada ao 

Palacio Henrique de La 
Roque disse que "essa e uma 
medida de rotina todas as 
vezes que se muda o 
administrador piiblico de um 
municipio. Nao tern 
conota^ao politica ou de 
qualquer ordem, a nao ser 
administrativa. 

Candidatura 
0 conhecido personagem 

do folclore imperatrizense, 
Elias do Boi, esta filiado a um 
partido politico e pode ser 
lan^ado como candidate a 
vereador mais bem votado 
de Imperatriz nas proximas 
elei^oes. Afirmam que o 
eleitorado indeciso, do voto 
branco ou nulo, pode optar 
pela votagao no Elias. 

Protesto 
Explicam os integrantes 

do partido em que Elias do 
Boi esta filiado, que ele pode 
representar o voto de 
protesto da cidade, 
principalraente emrazao do 
descredito acumulado pelos 
atuais vereadores. 

Continua 
0 interventor Dorian 

Meneses ainda nao assinou 
o decreto destituindo a 
Comissao Permanente de 
Licita^ao da Prefeitura. 
Sgundo uma fonte, "Dorian 
convidou o atual presidente, 
Francisco Sena Leal para 
continuar no cargo, inclusive 
elogiando o trabalho por ele 
desenvolvido ate agora." 

Problema 
Imperatriz amanheceu 

ontem completamente 
alagada em decorrencia das 
fortes chuvas que cairam na 
cidade durante o dia e a noite. 
Bairros mais afastados 
ficaram completamente 
isolados do centro e muita 
gente nao conseguiu chegar 
ao trabalho por falta de 
acesso ate mesmo aos onibus 
coletivos. O problema € dos 
mais s^rios a ser enfrentado 
pela Secretaria de,Obras da 
Prefeitura. 

ACII 
Vilson Estacio Maia 

comega a mostrar porque foi 
eleito presidente da 
Associate Comercial e 
Industrial de Imperatriz. 
Uma campanha do mais alto 
nivel ja esta em 
desenvolvimento buscando 
principalmente a 
conscientiza^ao da classe e 
a responsabilidade que cada 
empresario deve ter em 
relagao a cidade. O "slogan" 
de Vilson Maia diz tudo: 
"Nao se mude, mude 
Imperatriz". 

Vice 
De acordo com uma fonte 

oficiosa, o ex governador 
Jos^ de Ribamar Fiquene 
ainda nao desistiu de 
conseguir uma coliga^ao do 
PEL com o PMDB, tendo 
Agostinho Noleto como seu 
candidate a vice. Muita 
conversa ainda vai rolar em 
torno desse assunto. 

No ar 
Sintomas de uma explosao 

de uma "bomba" politica que 
pode mudar inclusive os 
rumos da campanha eleitoral 
para a Prefeitura de 
Imperatriz. 

Continua 
Enquanto isso, o 

engenheiro Wellington Costa 
continua afirmando que vai 
disputar a sua indicayao 
como candidate a prefeito na 
Convengao do PMDB. 

Para meditagao 

'logo, ja nao sou eu quern vive, mais 

Cristo vive em mim; e esse viver aue 

agora fenho na carne, /ivo pela iv. 

Filho de Deus, que me amou e a si 

mesmo se enfregou por mim/' (Gl 2-20) 

por Tasso Assungao 
Jornalista 

Ate setembro do ano 
passado, o contercio de 
Imperatriz enfrentou indices 
de inadimplencia que 
alcangaram ate cinqiienta por 
cento. 0 fenomeno era reflexo 
da retragao provocada pelo 
piano de estabilizagao 
economica. No geral, 
entretanto, o contercio da 
cidade se encontra em uma 
situagao estavel, embora 
enfrente os mesmos 
problemas do restante do Pais 
— ^ uma das considera^oes 
do presidente da Camara de 
Dirigentes Lojistas (CDL), na 
entrevista abaixo. Confira. 

• A recente instala^o 
do Lig Lig Cheque pelo 
CDL e reflexo do 
crescimento do indice de 
inadimplencia verificado 
nos ultimos meses? 

O Lig Cheque e um sistema 
de informagdo que esta sendo 
colocado em prdtica em tudas 
as grandes cidades do Brasil e 
Imperatriz nan poderia fear de 
fora; e tambem um servigo que 
inibe a circulagdo de cheques 
irregulares. 

• Qual o diagnostico dos 
niveis de inadimplencia 
verificado a partir dos 
dados coletados pelo SPC 
nos ultimos anos? 

De margo a setembro de 
1995 a inadimplencia 
alcangou niveis elevadissimos 
no comercio de Imperatriz, 

partindo de um patamar 
media de dezpor cento para 25 
Por cento, e em determinados 
setores ate cinqiienta por cento. 

• Qual e atualmente a 
real situa9ao do comercio 
em Imperatriz? 

E um comercio estavel, 
enfrentando as dificuldades 
que enfrenta o restante do 
Brasil. 

• Os efeitos do Piano 
Real ate hoje foram mais 
positives ou negatives para 
o comercio local? 

Positivos. 
• O Sr. acredita na 

continuidade da 
estabiliza9ao economica 

Sim. 
• Como o Sr. avalia a 

atua9ao dos governos 
municipal, estadual e 
federal no processo de 
desenvolvimento da regiao 
desde a constru9ao da 
Belem—Brasilia? 

As necessidades surgidas 
com o desenvolvimento 
superaram em muito a 
capacidade gerencial dos 
governos. 

• A seu ver, a atua9ao 
do interventor tem 
correspondido as 
expectativas da 

iif 

comunidad 

Rdberto Cassimiro, 

elei95es 

presidente CDL 

imperatrizense? 
Sim. 
• O Sr. acredita que a 

linha administrativa 
adotada pelo interventor 
tem alguma chance de 
permanecer apos as 

proximas 
municipais? 

Acredito que a atual 
administragdo deixard 
condigdes favordveis em termos 
organizacionais para uma 
Proximo administragdo. 

• A pratica politica da 
distribui9ao de favores nao 

representa uma grande 
amea9a da volta ao 
comando da Prefeitura dos 
velhos caciques da politica 
municipal? 

Sim. 
"Os problemas superaram 

a capacidade gerencial dos 
governos" 

Homenageado pelos amigos 

por Raimundo Primeiro 
Da Redapao 

Aparacendo ai na foto, 
Carlos Augusto Maciel, da 
Ilumine Materials para 
Construgoes, que esteve 
aniversariando ontem, dia 17. 
A festa em comemora9ao a 
passagem de sua data 
natali'cia, contudo, aconteceu 
na noite de sabado. Foi uma 
homenagem especial de sua 
namorada e dos amigos mais 
proximos. Teve churrasco e 
cerveja na festinha surpresa 
preparada com muito carinho 
pelas pessoas que, 
verdadeiramente, tem um 
sentimento especial por ele. 
Foram momentos de pura 
alegria e confraternizagao. 
Aproveitando o ensejo, 
funcionarios e diretores do 
Jornal Capital externam 
votes de dias venturosos em 
sucesso nos projetos tra^ados 
dentro do seu campo 
profissional. 

E como bem enfatiza 
Jacques Cousteau, oficial naval 
que se tornou o maior 
estudioso do fundo do mar:"() 
u iverso e um enorme 
Cv>ncerto que ultrapassa o 
entendimento. 0 essencial e 
fazer bem a sua parte". E isso 
que vem fazendo, ao longo de 
sua vida, o homenageado 
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Carlos Augusto Maciel viveu momentos de pura confraternizagao ao lado dos amigos 

Carlos Augusto Maciel. 0 bom 
na vida 6 saber da existencia 
de bons e leais amigos. 
Sobretudo, nos momentos 
dificeis. Os perca^os 
aparecem mais 

frequentemente do que as 
luzes que brilham o caminho 
de cada um na pessagem pelo 
planeta azul chamado Terra. 

0 aniversariante mostrou-se 

de carinho demonstrada pelos 
amigos e familiares. 

"Momentos como este 
ficam, com certcza, para 
sempre em nossa memoria", 

agradecido pela manifesta9ao disse. 

Jornal Capital 

A 
0 
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m 

Ligue 732-1345 e 

faga a assinatura do Seu 

Uder Diario. 
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Dom Gregory participa de encontro da CNBi 

Logo em seguida, embarca para cumprir uma serie de compromissos no exterior 

e Imperatriz ganha destaque no encontro que participara na Alemanha 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Violencia 
Conforme dados obtidos 

de uma recente pesquisa, 
dao contade que a violencia 
contra a mulher tocantina, 
continua sendo registrado 
indices preocupantes em 
Imperatriz. 

E, a delegacia especial da 
mulher, preocupada com os 
numeros que vem 
aumentando a cada dia, 
devera realizar nos 
proximos dias um 
seminario, com afinalidade 
de incentivar as vitimas da 
violencia a denunciar, so 
assim, a expectativa e que 
os casos de possam 
diminuir. 

Alem do mais, com as 
vitimas denunciando mais, 
certamente servira de 
alerta para os machoes 
acostumados a agredir e 
ficarem na impunes. 

tmpar 
A comissao parlamentar 

de inquerito que apura as 
irregularidades nas contas 
do poder legislative, 
continua trabalhando no 
sentido de apresentar o 
relatdrio com a veracidade 
do desvio de dinheiro pelo 
presidente Antonio Salgado 
Filho. 

Analistas politicos 
acreditam veementemente, 
que esta 6 sem duvida 
nenhuma uma 
oportunidade impar para a 
camara municipal mostrar, 
ou pelo menos tentar, 
mostrar a moralidade da 
coisa publica. 

A popula^ao que ja esta 
cansada de tanlas CPT's, que 
sempre tern um inicio, 
por6m nunca um final 
satisfatorio, clama por uma 
solu^ao convincente, que 
pode ser ate, uma possivel 
cassa^ao do presidente da 
casa, aldm da exigencia de 
devolu^ao do erario. 

Pesquisa 
Uma pesquisa 

capitaneada por alguns 
membros fiquenistas 
revelaram que a candidatura 
do mestre Fiquene, apesar 
de todo o desgaste, ainda 
pode ser viavel. 

Esperto 
Enquanto tern muito 

neguinho na cidade 
preocupado apenas em se 
dar bem, vendendo sua 
linica anna eficiente contra 
os maus politicos, o voto 
consciente, ainda e viavel 
se observar que apenas 
uma pequena camada, 
procura escolher melhor 
as op^oes oferecidas e 
consequentemente sens 
candidates. 

Porem, come para cada 
problema existe uma 
soluyao, o ex-inter venter 
lldon Marques, que tera 
sua candidatura 
viabilizada, gramas aos 
services de pavimenta^ao 
de consciencias, pode se 
tornar numa solu^ao viavel 
para este problema. 

Instantaneo 
Apesar de ser nluito 

criticada, a avenida Beira 
Rio ainda oferece riscos de 
seguran^a para os 
frequentadores do 
logradouro. No entanto, 
fontes citadinas 
informaram que ainda esta 
semana o interventor 
Dorian Meneses, estara 
anunciando a recuperagao 
daquela avenida, que esta 
dentro de um programa de 
ermergencia. 

A obra que apesar de ser 
implantada dentro de um 
curto espa^o de tempo, 
devera trazer a certeza de 
que, pelo menos neste 
inverno, a avenida nao 
correra o risco de se 
desmanchar. 

Retardatarios 
Como ja e comum, o 

brasileiro deixa tudo para 
ultima hora, ja expira-se no 
proximo dia 5, o prazo final 
para os eleitores 
retardatarios requererem o 
titulo eleitoral, alem de 
providenciarem a 
transferencia de domicilio 
eleitoral. 

Observa-se no entanto, 
que o niimero de pessoas 
procurando os cartorios, 
ainda ^ considerado muito 
pequeno. 

Jornal Capital O Seu Lider 

Didrio fone: 723-2034 

por Andre Cunha 
Da Editoria de Cidade 

O bispo da Diocese de 
Imperatriz, dom Afonso Felipe 
Gregory, participa de mais uma 
reuniao da Conferencia 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), que esta sendo 
realizada em Itaici, Sao Paulo. 

A entidade discute uma 
serie de assuntos sobre o atual 
contexto da Igreja Catolica no 
Pais. Participam bispos de 
diversas cidades brasileiras. 

Tambem consta da pauta de 
trabalhos a Campanha da 
Fraternidade de 1996, cujo 
tema e "Justi^a e Paz se 

Abra^arao — Fraternidade 
Politica". Ressalta que "no 
nosso dia-a-dia, nem 
imaginamos que estamos 
fazendo politica. Mas estamos, 
sim. Pois essas rela^oes tanto 
podem ser de demina^ao e 
autoritarismo, tirando 
vantagens pessoais, como de 
colabora9ao e fraternidade, 
visando ao bem de todo o 
grupo". 

A CNBB lembra, a 
proposito, que "nos diversos 
grupos que frequentamos — 
comunidade, bairro, sindicato, 
etc — fazemos politica 
democratica, quando 
participamos ativamente, 

respeitando a opiniao dos 
outros e procurando chegar a 
solu^oes que beneficiem a 
maioria". 

"Fazemos politica 
autoritaria, nao apenas quando 
mandamos nos outros, mas 
tambem quando deixamos que 
outros mandem em nos. Assim, 
ficamos passives e nao 
participamos de nada. Desse 
modo, uma minoria continua 
decidindo segundo os seus 
proprios interesses". 

Viagens confirmadas 
Depois do encontro da 

CNBB, dom Afonso Felipe 
Gregory embarca direto para 
Roma, na Italia, onde presidira 

da Caritas uma reuniao 
Internacional. 

Serao colocados em 
destaque assuntos sobre o 
Brasil e os paises que integram 
a entidade, fazendo-se 
necessario, logo em seguida, o 
apoio de Organiza96s Nao- 
Governamentais (ONG's). 

Spa agenda de trabalho nao 
para por ai. Assim que concluir 
os compromissos que tern 
assumidos em Roma, dom 
Afonso Felipe Gregory viaja 
para Alemanha. 

Os temas ali colocados em 
discussao serao relacionados a 
Imperatriz. Ele espera trazer 
resultados positives. 

Ora9ao da Campanha da Fratemidade/96 

Deus da Vida e Senhor da 
llistdria, 

Pai de todos nos, 
em vosso Filho Jesus 

Cristo, pela for9a do Espirito 
Santo, 

ja vencestes 
o pecado 
a escravidao 
e a morte. 
Queremos viver a 

Campanha da Fraternidade 
Fazendo da Politica 
- no campo e na cidade 
nas aldeias e nos 

quilombos- 
um servi90 a vida e a 

liberta9ao integral de todos, 
direito e dever de cidadania 
e convivencia de igualdade 

nas diferen9as. 
Concedei-nos construir um 

Brasil novo, 
sem exclusao e sem 

privilbgios, 
onde se abracem a Justi9a 

e a Paz, 
e os valores do vosso Reino 
estejam sempre mais 

presentes 
na a9ao politica em nosso 

Pais 
Ajudem-nos a prote9ao de 

Maria, nossa Mae, 
as santas e santos 

companheiros da caminhada, 
e, sobretudo, a presen9a de 

vosso Filho Jesus Cristo, 
Caminho, Verdade e Vida, 
para que possamos a 

participar da constru9ao 
de uma Sociedade justa e 

solidaria. 
Amdm. 

Tucq- 

nu's 

Produ- 

edes, a 

produ- 

torci 

de 

audio 

e 

video 

mais 

com- 

plete 

da 

regiao 

Produtos Quimicos Ltda 

Temos completa linha de: 
* Produtos quimicos para trataraento de agua em geral, pisdnas, torre de refrigera^ao, 

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

peneiras, escovas e etc. 
* Addos, soda caustica (Hquida e escama), agua sanitaria " KIBONA", breu, soluyao de 

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

e bombas plasticas, etc. 
* Produtos de fibra de vidro: manta, resina, cataHzador, etc. 

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

Promo^oes: 
Cloro vranulado (balde 10 

) R$ 60,00 - a vista ou cheque 
p? 8 dias il.,.,,..... 

* Algidda raanutengao (01 It) 
f<$ 3^0 • a vista 

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

* Sulfato de Aluminio (kg) RS 
0,90 - a vista 

jAtenfan! iXh-ncfuil iXtntcao 

URGENTE 

ligue 721-8593 e fa?a o melhor negocio para o seu 

caminhao. 

Autorama Pneus, oferece pneus de carga, camara e 

protetores com descontos especiais. 

E o mais importante da compra: 

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

Aproveite esta super promocao, enquanto durar o 

estoque 

AUTORANA 

PISEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babacuiandia, 274 - Fone 721-8593 

/i 

# 

.# 

Segundaa Sabado -12 hs 

TV - Capital - Canal 5 

Apresentacao: Clelio Silveira 
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Dia20 de abril, nao perca!!! 

01 Cairo 

OKm 

02Motos 

Titan 

02 Motos 

Dream 

Esse Voce conhece. E de casa. 

E da gente 

n 
Promovao: Federayao de Atletismo do Maranhao 

j Sorteio no did 20 de 1 

■ i * i — - i | 
I abril, as 20:00 hs, no 

t programa Imperatriz 24 \ 

j Horas, c/ transmissao ao j 

I vivo pela TV e Radio 

I Capital AM e Radio J 

j Clube FM de A^ailandia [ 

Edigao de Pascoa 

01 Carro 

02 MotOS Titan 

Drean 

B 1 ■ G 0 ■ i N | G 0 

1 M0T0 Honda Dream 
100 cc 

HI ill  •: 1 

1 M0T0 Honda Dream 
100 cc 

1 M0T0 Honda Titan 
125 cc 
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Compre ja 

cartela 

I carimbada 

1 M0T0 Honda Titan 
125 cc 

1 AUT0M0VEL1000 
OKM 

CARTELAS 

R$ 5,00 

Esta e a 

sua 

chance de 

ganhar 

Esse voce 

conhece, 

Nesse voce 

confia. 

Ede 

Imperatriz 

SS "S B J ■ 5 JSSSf « ■ 

Nome I l I I i i i 

Endere9o l I I I l l 

Bairro LI I I I I I Fone 

Cidade Estado 

Cartela n0 

Va aos nosso postos de venda e adquira sua 

cartela. Aproveite a sorte e ganhe varios premios 
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i -i 
r Fita 

de Video 
PHILIPS 

J ^ A j -I A VIDEO T-120, 
-I 

2 

wfe 

R$mM,oa 

A vista 
IS 

4 
uV' 

E&VWLTEC 

a. 

Fogdo ESMALTtC 
ATLANTA 4 Bocas, 1A 

UJ Mod. MI 8431 

R$ 168, 00 

a vista ou 
entr. de r$38.oo + o 

(D 

< 

K 

nor mis 

,00 

D Freezer CONSUL 

Horiz, 220 Lts, Mod.HA 22C 

r$628,oo a vista oi 

W entr. de r$ 128, oo -+ 

Re frig, CONSUL 

275 Lts, Mod.RC28 E 

r$445,oo a vista ou 

95,oo + 

Lavadora BRASTEMP 

TOP LOAD, Mod. BWR 22 ABA 

r$756,oo a vista ou 

entr. de r$ 156,oo + 

R$W M ,00 por mis 
PH/JLCO 

11$ ,00 por mis P$ ,00 por mes 

*0 

Video Cassete PHILCO 

4 Cabegas, Controle, Mod. PVC 8400 

p$399,oo a vista ou 

entr. de *$79,oo 

R$&dm,oo por mis 1 

re 
re 

•Si 

re 
^3 

re 

rej 
Freezer CONSUL \ § Freezer CONS; 

Horiz, 310 Lts, Mod.HA31C \^A Horiz, ^^OLts, Mod.HBS 

r$679,oo a vista ou r$899,oo d vista 

entr. deR$ 139,oo + ' » W g^entr. de r$179,oo + 
R$ N U 90.00 nor mis 

R$ ,00 por mes 
TV PHILCO 

14",em Cores, Mod. PC 1443 

*$299,oo a. vista ou 

0^ entr. de *$59, oo + 

R$} ,00 por mis 

Con/, de Som PHILCO 

Rack,Controle, Entr. p/CD, PMD 200 

*$326,oo a vista o 

J0 entr. de r$66,oo 

\mwmm R$l f,00 por mis 

Fogdo CONTINETAL 

RITMO, 4 Bocas, Mod. 852 

*$78 f,oo a vista ou 

entr. de r$37,oo + 

R$^NE ^0,20por mis 

SINGER 
ELGIN 

0) 

u 

u 

TV C.C.E 
14" em Cores, C/C onto Ire, 

Mod. HPS 1470/80 

*$299,oo a vista ou 

*0 entr. de r$69,oo + 

R$^0 M ,00 por mis 

•' S- 
m « 

Maq.de Cost. SINGER 
FACILITA PLUS C/Gahinete 
Mod.2343/749 

r$^0^,oo a ou 

entr. de *$85,oo + 

■Man. Costura ELGIN 
\STANDART, C/Gahinete, 
lMod. B-3/750 

■ *$ 755,oo a vista ou 

V de *$35,oo + 

v J0 ,SO por mis 

UH 

,50 por wos 

\ ' 
'J 

r 
r 

-J 

'' KJ 

J 

J 

r 

Ofertas vdlidas ate 20/04/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m. CMP 
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amega vida de motoristas 

Foto: Paulo Gomes 

por FRANCISCO DO VALE 

Arrombamento 
Os ladr5es e 

arrombadores estao 
invadindo o Parque Sanharol. 
Ednalva Pereira de Souza, 
maranhense, casada, 35 anos 
de idade, do lar, residente a 
rua Catulo da Paixao 
Cearense, 37, no Parque 
Sanharol, esteve na Roubos e 
Furtos para comunicar que 
os arrombadores, por volta 
das 11 ;30 horas do ultimo dia 
17, arrombaram o cadeado da 
porta dos fundos de sua 
residencia e leveram sua TV 
Phillips 14polegadas acores. 
O caso ja foi levado ao 
conhecimento do delegado. 

Arrombamento II 
Constantino de Souza 

Amaral, solteiro, 28 anos, 
maranhense, estudante, 
residente a rua JK, 234, Nova 
Imperatriz, tambem teve sua 
casa arrombada. Segundo o 
queixoso, os elementos 
•entraram pelo telhado, de 
onde levaram varios livros, 
um ventilador Fact, um 
gravador Panassonic, um 
motor radio e outros objetos. 
O queixoso disse que o fato 
ocorreu por volta das 21:00 
hs da ultima ter9a-feira. 

Furto de bicicleta 
Paulo Roberto Morais 

Santos, brasileiro, 
maranhense, casado, 33 anos 
de idade, motorista, residente 
na Evaristo Viega, 177, Joao 
Castelo, procurou a policia 

para denunciar que foi vitima 
de furto de sua bicicleta 
Barra Circular Monark, cor 
azul, mimero 073380. 
Segundo o queixoso, o fato 
ocorreu na manha desta 
ultima quarta-feira. 

Furto II 

Maria Aparecida dos 
Anjos, 22 anos, solteira, 
maranhense, secretaria, 
residente na rua Piaui, 678, 
Centre, teve sua residencia 
arrombada, de onde 
elementos desconhecidos 
levaram um ventilador 
Britania, 02 colchas de cama, 
um relogio Dumont, joias e 
outros. 0 fato ocorreu ontem, 
por volta das 14:30 hs, quando 
a mesma estava para o 
trabalho. Informou ainda, que 
esta nao e a primeira vez que 
arrombam sua residencia. 

Programagao da Radio Capital 

AM Joao Lisboa- MA 

Das 05:00 as 07:30 - 
Manha Sertaneja - Manuel Leal 

Das 07:30 as 08:00 - 
Radio Caminhoneiro - Sergio Reis 

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 - 
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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Com o periodo das chuvas aumentam os huracos nas principals ruas e avenidas da cidade 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

A Rodovia Pedro Neiva de 
Santana e a principal ligayao de 
Imperatriz a Joao Lisboa e 
demais cidades vizinhas. Hoje 
a rodovia encontra-se 
totalmente abandonada. Ao 
longo de toda a Rodovia sao 
varios os buracos encontrados. 
As reclamagoes dos motoristas 
sao constantes, pois os buracos 
colocam em risco lanto a vida 
dos motoristas como tambem 
coloca em risco a vida dos 
passageiros de onibus. Na 

altura do povoado Cama^ari 
existe uma cratera que ja esta 
tomando parte da estrada. No 
local, os motoristas sao 
obrigados a redobrar aaten^ao, 
pois nao permite a 
ultrapassagem de veiculos e de 
onibus. Ate ontem nao havia 
sinaliza^ao que indicasse o 
perigo, apenas um pedago de 
madeira, colocado por um 
motorista da TCI. 

A Prefeitura de Joao Lisboa, 
aj)esar da rodovia ser estadual, 
ja devia ter resolvido o 
problema. Esse buraco, se 
tivessem concertado quando 

comegou o problema, teria sido 
mais simples.11 Agora o prefeito 
de Joao Lisboa fica esperando 
pela governadora, ela nao gosta 
dele, ele nao resolve o 
problema e quern paga somos 
nds, pois a qualquer momento 
podemos perder nossos filhos. 

lamentavel", disse Joao, 
morador do Cama^ari. At6 
ontem o prefeito de Joao Lisboa 
nao tinha tornado nenhuma 
providencia com rela^ao ao 
buraco. Outros trechos da 
Rodovia nao suportam a 
passagem de caminhoes de 
carga i)esada. Ha pouco tempo 

foram colocadas duas 
lombadas no local. Os 
motoristas que nao conhecem 
a Rodovia ficam em situa^ao 
dificil, como foi o caso | 
motorista Valdir de 01ivei,« 
Filho, 34 anos, residente na rua 
13 de Maio, 454, Maraba-PA, 
que por pouco nao causou um 
gravissimo acidente no local. 
Ao tentar fazer uma 
ultrapassagem, teve que jogar 
o carro fora da pista e por 
pouco nao atropelou alguns 
estudantes que estavam abeira 
da pista. No periodo da noite 
aumenta o risco de acidentes. 

Menor espancada 

continua hospitalizada 

por Francisco do Vale 

A crian^-a menor de 2 anos 
e 4 meses continua internada 
no Hospital Infantil Nice 
Lobao, no Parque Sao Jose e 
passa bem. No ultimo 
domingo, ela foi severamente 
espancada pela sua mae 
Maria Jos^ Araiijo da Silva, 27 
anos de idade, brasileira, 
maranhense, vendedora, 
residente a rua Marechal 
Rondon, 411, Vila Lobao, de 
identidade mimero 1.141. SSP 
MA, filha de Jose Machado da 
Silva e Maria Eutemia Araiijo 
da Silva. Segundo informa^oes 
da propria mae, Maria Jose, o 
fato ocorreu na manha no 
ultimo domingo, quando ela 
colocou o lanche para a menor 
e a mesma nao quis tomar o 
cafe, jogando o copo no chao, 
foi quando ela come^ou a 
espanca-la sem do nem 
piedade. Amae, desumana, foi 
denunciada por vizinhos que 
segundo informaram a policia, 
esta nao e a primeira vez que 
ela espanca a crianya. A menor 
esta sob os cuidados do 
Conselho Tutelar, que tomou 
conhecimento do caso no 

mesmo dia. Maria foi 
impedida pelo Conselho de 
visitar a crian^a. Somente 
parentes por parte do pai da 
menor tern acesso ao 
apartamento em que ela esta 
internada. A delegada Radige 
Barbosa, da Delegacia 
Especial da Mulher, ouviu a 
acusada e o inquerito sera 
encaminhado para o Segundo 
Distrito Policial, de onde o 
delegado Batista ira 
prosseguir com o caso. A 
nossa equipe de reportagens 
manteve contato com o 
Hospital Infantil Nice Lobao 
ontem a tarde por volta das 
16:00 horas. A Dra. Edmar 
Numes Gomes Bandeira, que 
esta cuidando da paciente 
(menor), nao estava de 
trabalho, mass a recepyao do 
hospital informou que a 
crianga passa bem e deve ter 
alta assim que resolva com 
quern a crian^a ira ficar. Uma 
coisa e certa, a mae 
desnaturada devera perder a 
guarda da crian^a, aiastando 
assim, a possibilidade de pelo 
menos a crian^a ficar em 
poder dos parentes da 
acusada. 
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Essa e outras voce 

enconfra na Dimapi 

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

Ligue 738-1345 

Divulgue sua empresa. 

tAtiv esquega que a propaganda e a alma do negocio 


