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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. 
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Acontece 

hoje 

0 ultimo dia da tefceira Conferencia [ ^8^.^ 
Municipal de Saiide que tern como 
objetivo, acelerar o processo de 
municipaliza^ao do setor em Imperatriz. [_ | 
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Imperatriz elege colegiado 
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Participagao dos estudantes no colegiado garantem representatividade do orgao Ko>eana Sarneyinstituiuo colegiado natede deensino basico 

O mimero 

79 

E o mimero do ano em 
que se instala oficialmente 

io Estado de Mato Grosso 
5 do Sul. 

Ofato 
Na prdxima 

semana tern 
lan^amento do 
livro "Contrato 
Coletivo de 

i Trabalho", do bancario e 
i diretordo SEEB, Ubirajara 
I do Pindara. 

Sera na Associa^ao 
Comercial, as 19 boras. 
Bancarios podem pedir 
exemplares do livro ao 
Sindicato. 

A pessoa 
C a n d i d o 

Mariano da Silva 
Rondon, militar. 
Engenheiro e 
bacharel em 
Matematica e 
Ciencias Eisicas pela I 
Escola Militar (1889). 
Participou do movimento ii 
que depos a Monarquia. De ? 
1892 a 1910, chefiou a | 
constru^ao de linhas I 
telegraficas do Rio de 1; 
Janeiro as frontei^as com ? 
Paraguai e Bolivia e ao S 
Amazonas. Nesse periodb, I 
manteve contato com 

j diversas tribos indigenas. 

Vem af, 

o Ipesc 
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O secretano de Saiide, Carlos Gomes de Amorim (foto) 
preside conferencia sobre muhicipalizagao da saiide em 
Imperatriz. Pagin as 3A e 4A 

Con tin ua repercudndo as 
declarafdes do deputado 
federal Sebastiao Madeira, 
vice-lider do governo na 
Camara que criticou 
severamente a demora no 
processo de reforma agraria 
no Pais. O ministro da 
Agricultura pediu demissao 
do cargo. A apresentagao do 
relatorio do deputado 
Sebastiao Madeira, que esta 
em Carajas, em missao 
especial da Camara dos 
Deputados, pode representar 
mais demissdes no governo. 
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Rela9ao de Ganhadores do Bingao do Conor Farias 

Xe Premlo 

01 Moto Honda 

Dream 100 cc 

Luis Monteiro Cantuario 

Cartela n9 006668-08 

Emanuel Penha Bastos 

Cartela nQ 009064-96 
Jose Ferreira de Oliveira 

Cartela n9 001300-42 

4- Premlo 

01 Moto Honda 

Dream 100 CC 

Nelson Teodoro dos Santos 
^ Cartela n9 006090-92 

Josanio Castro Damasceno 
Cartela n9 006108-78 

Antonia Pereira da Cruz 
Cartela n9 009473-14 

Edna da Silva 
Cartela n9 006088-28 

Z- Premlo 

01 Moto Titan 

125 cc 

Joao Pereira da Silva 

Cartela n9 010364-68 

This Alves da Silva e 

Jhonatan Alves da Silva 

Cartela n9 003270-06 

5s Premlo 

01 Moto Titan 

125 cc 
Joao Batista Silva Nunes 

Cartela n9 004113-14 

Marinaldo Pereira da Cruz 

de Andrade 

Cartela n9 006010-52 

3- Premlo 

01 Automovel 

1000 Zero Quilpmetro 

Joao Carlos Carneiro de Sousa 
Cartela n9 007824-52 

Noemia Sousa Nobrega 
Cartela n9 004915-78 

Cleice M. Nascimento 
Cartela n9 004895-28 
Jose Walter Souza 
Cartela n9 011015-82 

BINGAO DO 

CONOR F%' AS 

:dicao de Pascoa 

Acontece hoje em 
Imperatriz, a elei^ao para o 
colegiado das escolas publicas 
estaduais. 

0 colegiado £ o orgao que 
sera responsavel pela 
defini^ao das politicas e 
prioridades a serem adotadas 
na rede de ensino estadual. 

A medida, instituida pela 
governadora Roseana Sarney, 
atende antiga reivindica^ao da 
Ubes, a Uniao dos Estudantes 
Secundaristas. 

Dependendo do mimero de 
alunos, o colegiado sera 
composto por quatro, oito ou 
ate doze representantes. 

Tem direito a assento no 
colegiado, os estudantes, 
professores, demais 
servidores e pais ou 
responsaveis. A elei^ao e em 
turno unico e cada categoria 
elege seus representantes de 
forma separada. 

A eleigao come^a as 08 hs 
e a urnas serao fechadas as 17 
hs. A apura^ao sera logo em 
seguida. 

A professora Adalgisa 
Moreno, subsecretaria de 
Educa^ao para a Regiao 
Tocantina disse que confia no 
bom comparecimento dos 
segmentos envolvidos na 
escola piiblica para a eleigao 
do colegiado. Pagina 3A 

Valter Roch 

Tancredo 

Neves no 11 

de sua morte 

i Jo 

Jussara Cerqueira 
comenta a sociedade 

imperafrizense e Soraya 
Luiza, a a<;ailandense 

Por Dentro da Imprensa 

Programacao da TV 

' r. 

Ondas Curias 

Tender*''" 

Esporte ^ 
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Opiniao 
Imperatriz, 21 de abril de 1996 
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0 massacre dos Sem- 
Terra no Para mostrou 
que a reforma agraria 6 
impresciqdivel a na^ao. 

Pedro Anastacio 
Centro 

Uma vergonha para o 
Brasil, para o Para e para 
todo o mundo. A reforma 
agraria nao e uma questao 
de policia, mas uma 
questao de politica. 

Joao Pedro 
Centro 

Quando ^ que os 
massacres e chacinas no 
campo vao acabar? At6 
que pontos vamos 
suportar a violencia 
contra op tnais oprimidos? 

Antonio Silva 
Jugara 

0 governo Fernando 
Henrique Cardoso esta 
mostrando sua verdadeira 
face. Os brasileiros nao 
podem mais ter 
esperan^as neste ddspota 
esclarecido. No dia 03 de 
outubro, a popula^ao 
deve escolher candidates 
comprometidos com a 
justi9a social. O Brasil 
tern mais de oito milhoes 
de metros quadrados de 
superficie. Terras 
suficiente para fazer uma 
ampla reforma agraria 
que nao prejudique 
proprietaries, nem 
posseiros, nem 
trabalhadores rurais, nem 
sem-terras. A 
radicaliza^ao dos 
conflitos agrarios nao 
interessa a sociedade 
brasileira. 

Andre Paulino 
Centro 

Quero ver o livro 
Imperatriz Capital. Caso 
Andr^ Paulino e 
Frederico Luiz resolvam 
contar tudo que sabem, 
vai dar muito o que falar 
este livro. Estou 
aguardando. 

1 . 

Joao Serafim 
N. Imperatriz 

O . prefeito de 
Agailandia esta de 
parabens pela colheita de 
arroz que promove em 
seu municipio. Sou de 
Imperatriz, mas 
reconhe^o o trabalho de 
Ildemar Gon^alves no 
vizinho municipio. E por 
isso que nesses dias, 
Agailandia estara 
passando Imperatriz. La 
tern politicos serios. 

Air anal do Viana 
Maranbao Novo 

Esse tal de Cleriston 
Bandeira arrasou com o 
rr ipio de Sitio Novo 

xaranhao. Eu tenho 
ate do, do vice-prefeito 
sue assumiu um 
arir' hao de dlvidas. 

Mario Fonseca 
Centro 

Elegia de uma noite de abril 

porValter Rocha 
Poeta/Escritor ■ 

Eu sou poeta popular. 

Canto a dor de minha gente, 

Contudo, procure encontrar 

O que dizer de repente, 

Algumas palavras breves 

Sobre Tancredo Presidente. 

Nosso grande presidente. 

Voando em busca do novo 

Tombaste, ave ferida, 

Qrandes os que pelo povo 

Sao capazes de dar a vida. 

Tu, porque foste paciente 

Condutor de tua gente 

Tens a Patria agradecida 

Vieste das Alterosas 

Com forga firme viril, 

Ealavas de pao e rosas 

Para o povo do Brasil. 

Mas o destino perverso 

Traqou caminho adverse 

naquela noite de Abril. 

Mas a chama da Esperan(ja 

Que adendeste primeiro 
A 
E a mais bela heranqa 

Para o povo brasileiro. 

Que repouse no solo amado. 

Para sempre idolatrado, 

Presidente altaneiro. 

Foste contra a tirania 

Plantando a Liberdade 

riesta pobre Elegia 

Rendo-te um preito de saudade: 

Dorme, Dr. Tancredo, 

Sem o sentimento do medo 

No benjo da Eternidade. 

(Uma ouvi o Dr. Tancredo dizer: "Deus poupou-me do 

sentimento do medo".) 

( Dia 21 e aniversario de morte do Dr. Tancredo neves. 

Para homenagea-lo pedimos ao escritor e poeta Valter 

Rocha que preparasse uma materia. E dele essa poesia.) 

Si.vlcraa Tiicaim's dc Coimuiica^iio 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

Jose Filho 

Jornal Capital 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 

tHslribUKlof ©xclustvo para todo Jose $. Perotra ' 
C8t WanOet Baudeira, tTSd, Pone (&^ 72^ UW * C€P 6SS09 ♦ (SM | Imperatrtz - Maranhao 

^ . C, si. " 

Elenice Leonel Joselita Damacena 
Diretora de Redagao Diretora Comercial 

Socorro Carneiro 
Diretora de Informatioa 

Editores Assistentes: Raimundo Primeiro (Da Editoria do 3° Caderno) 
Digitagao: Neucilene Vascocelos 
Colaboradores: Jucelino Pereira , Ulisses Braga e Messias Junior 
Fotografias: Folo Maranhao do Sul 
Montagem: Joel Gomes Brnga 
Impressao: Joao San tana 
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Negocio da China 

por Monica Waldvogel 
Jornalista 

A correspondente de 
uma agencia de noticias 
norte-americana ligou para 
seu chefe nos Estados 
Unidos e contou que o 
Banco Excel fechou o 
acordo de compra do 
Banco Economico sem 
pagar um tostao no 
negocio. 0 chefe achou 
que era brintadeira, mas a 
reporter confirmou. Tinha 
acabado de ouvir a noticia 
da boca do proprio 
-presidente do Banco 
Central dp Brasil. Do 
escritorio em Nova lorque, 
o chefe disse que iria 
divulgar a informagao para 
os telex do mundo todo. 
Mas insistiu: "duvido 
muito que alguem acredite 
nisso". 

0 negocio que o Excel 
conseguiu fazer nao seria 
posslvel nem na China. O 
Banco Central ja tinha 
colocado no Banco 
Economico mais de 3 
bilhoes de dolares antes da 
intervenpao, para ajudar 
nas dificuldades que entao 
se manifestavam na boca 
do caixa. Isso, fora os 2.2 
bilhoes da linha de 
liquidez do Banco Central 
que tiveram de ser 
emprestados depois que o 
Economico perdeu credito 
junto aos bancos privados. 
Esta quantia foi 
transformada em ativos do 
Banco Economico, para 
torna-lo mais alraente para 
seu comprador. 

Nao basta esse calote, 
para os emprestimos que o 
Economico fez no Banco 
do Brasil, na Caixa 
Economica Federal e no 
BNDES e nao pagou, o 
Banco Central encontrou 
engenhosa forma de 

quitapao do debito. 

Apanhou todos os 
tftulos do banco baiano e 
com eles saldou a dfvida 
com os bancos federals. A 
viiiva nao costuma 
reclamar mesmo destes 
abusos. Para o piiblico em 
geral, deu a justificativa de 
que o Tesouro Nacional, 
com esses tltulos, estava 
apenas resgatando uma 
parte da sua divida 
piiblica. Depois, mais 
tarde, essas mesmas 
autoridades — ou outras, 
nao importa — virao 
explicar que o BB, CEF 
estao quebrados por ma 
administrapao anterior, 
por uso politico do 
dinheiro piiblico, por 
excesso de funcionarios e 
por causa da folha de 
pagamento escandalosa. E 
todos vao engolir esta 
historia outra vez. Sem 
nomc para os culpados, 
nem responsaveis pelos 
desatinos. 

De quebra, o Excel 
levou 700 milhoes de reais 
do PROER para poder 
abrir o banco com 
tranquilidade, e enfrentar 
a demanda por saques. 

Sem contar que o BC se 
comprometeu a honrar 
todo o passive trabalhista, 
inclusive as despesas com 
porvaveis demissoes de 
funcionarios e queixas na 
Justi^a do Trabalho. 

Por baixo, esse negocio 
ficou assim: o governo 
entrou com mais ou 
menos 8 bilhoes, o Excel 
entrou com nada, e ficou 
com o Banco Economico. 
E o dinheiro que o Banco 
Economico desviou nao 
desapareceu. Esta ai, em 
algum lugar. Mas isso nao 
e coisa para gente normal 
perguntar. 

Assista de segunda a 

sabado pela TV Capital 

Canal 5, das 12:00 as 

13:00h o programa O 

Radio na TV, apresentagao 

Cieilo Silveim 

+ 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

21/04/96 

Mospital Santa Monica 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

21/04/96 

Hospital Pcqueno Principe 
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Encontro discute municipaliza^ao da saiid 
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Carlos Am o rim dirige encontro na Camara Muncipal 

por Frederico Luiz 

■ A secretaria de Saude do 
municipio iniciou ontem o 
encontro que vai definir as 
bases da municipaliza^ao do 
saude em Imperatriz. O evento 
que se estende ate o dia de 
hoje, acontece no plenario Leo 
Franklim da Casa de Dorgival 
Pinheiro de Sousa. 

De acordo com o secretario 
de Saude, Carlos Gomes de 
Amofim, os tecnicos de sua 
pasta terao a oportunidade de 
debater os pontos favoraveis 
de desfavoraveis do processo 
de municipaliza^ao da saiide. 

Segundo Carlos Amorim, 0 
processo completo de 
municipalizayao podera 
ocorrer ate o dia primeiro de 
Janeiro, quando o atual 
interventor Dorian Meneses 
entrega o cargo ao prefeito 
eleito em 03 de outubro deste 
ano. 

Participam do encontro 
como convidados especiais, 
tecnicos da secretaria de 
Saiide de Caxias, cidade onde 
a setor foi municipalizado e 
que serve de referenda para 
os demais municipios do 
Maranhao. 

Tambdm participam do 
encontrq, representantes de 
sindicatos, entidades da 
sociedade civil organizada e 
liderangas comunitarias. 

O secretario Carlos 
Amorim responsabiliza a falta 
de vontade politica como 
principal fator para a crise do 
setor. 

"Nao se investe mais em 
medicina preventiva, que e 
mais barata e com resultados 
melhores para a populagao", 
afirma Carlos Amorim. 

Municipalizar, 

e precise 

/w Frederico Luiit 
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Colegiado da escola estadual e eleito hoje 

Estudantes, pais ou responsavel por alunos, professores 

e demais servidores elegem representantes 

por Frederico Luiz 

Acontece hoje em 
Imperatriz, a eleiyao para o 
colegiado ds escolas da rede 
estadual de ensino. 

Tern direito a voto; alunos, 
professores, demais 
servidores da escola e os pais 
ou responsaveis pelos 
alunos. 

A subsecretaria de 
Educa^ao para a regiao 
tocantina, Adalgisa Moreno, 
declarou que o processo de 
discursao e eleicao do 
colegiado cumpriu com seu 
objetivo, que e de debater e 
instrumentaliza o drgao 
maximo de delibera<pao da 
escola piiblica estadual. 

Na ultima sexta-feira, 
candidates representando os 
alunos fizeram comicios 
rclampagos nos patios e 
portas das principals escolas 
da cidade. 

Na Escola Tancredo 
Neves, anteontem, um 
animado comicio 
movimentou o colegio, por 
volta das 20:30 hs. 

0 colegiado foi criado pelo 
governo do Estado para ser 
o orgao maximo de decisao 
na escola. O projeto 
sancionado pela 
governadora. Roseana 
Sarney atende antiga 
reivindicagao da Ubes, a 
Uniao Brasileira de 
Estudantes Secundaristas. 

O processo eleitoral 
come^a as 08 hs de hoje e 
encerra as 17 hs. A apura9ao 
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Comunicado 

O Sr. Antonio Feliz de Sousa, 

conhecido politicamente como Toinho da 

Boca da Mata, comunica toda a sociedad' 

imperatrizense, que no dia 25 de janeiro c 

1.995, o inesmo deixou em um agougue 1 

Av. Bernardo Sayao em frente ao Banco 

Bamerindus, umabolsa contento, umtalac 

de cheques do Bern, Agencia Centro NQ da 

conta 6325/1 da AV. Getulio Vargas, 

Carteira de Habilitaqao, Carteira de 

Identidade, CPF, Certidao de Casamento 

Civil e as carteiras do Piano de Saude dos 

filhos, do qual e funcionario da Cemar. 

Comunicamosque ap^oaque roubou 

abolsa, so agora estapassando os cheques 

na praqa de Imperatriz. Pedimos as 

pessoas, que antes de receber cheques, 

desse ladrao comuniquem rapidamente a 

policia. 

Jomd Capital 

Governadora Roseana Sarney sancionou 

sera logo em seguida com a que e imprescindivel a 
proclamapao dosvencedores. participagao maciga dos 

Adalgisa Moreno disse segmentos que compoe a 

Lei do Colegiado 

escola piiblica estadual, < 'mo 
forma de garantir o 
fortalecimentb do colep ido. 

Tucanu's Produgdes, a melhor produtora de audio e video da er 

Lider Didri 

one: 723-2034 

Leki e assin'' 
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Justi9a liberta mandante 

do crime de Gelia Barbosa 

por Marinaldo Gongalves 
Da Sucursal de Agailandia 

Obedecendo a um 
despacho do juiz Samuel 
Rocha Silva Sousa, a Justi^a 
determinou a liberdade para 
o pecuarista Jose Antonio 
Costa e Silva, r£u confesso do 
crime contra sua prdpria 
esposa, C^lia Barbosa Costa 
e Silva, fato que muito 
comoveu a cidade, em fungao 
da vitima ser esposa bastante 
estimada pela sociedade 
local. Jos6 Antonio, que 
tambem ^ conhecido como 
Zez6, se encontrava preso na 
Central de Custodia de 
Presos de Justi^a CCCPJ), na 
cidade de Imperatriz, tendo a 
sua liberdade ocorrido por 
volta das 16:00h da ultima 
sexta-feira. 

Segundo informa^oes 
colhidas em Imperatriz, por 
ocasiao de sua soltura, o 

criminoso encontrava-se em 
companhia de seu advogado, 
Jos^ C16bis, e de seu genitor. 
Apos sair da prisao, Zeze 
teria tornado um aviao e 
seguido para fora do Estado, 
tomando rumo ignorado 
pelas autoridades judiciarias. 
Com a soltura do indiciado, 
nao resta nenhum implicado 
no crime preso, ou, pelo 
menos com prisao preventiva 
decretada. 

Como^ao 
Conforme foi noticiado na 

6poca, apesar de ser 
constantemente maltratada 
pelo marido Jos^ Antonio 
Costa e Silva, Celia Barbosa 
mostrava grande anima^ao, 
pouco antes de sua morte, 
pelo fato de retornar a Minas 
Gerais, sua terra natal, onde 
esperava viver com 
tranquilidade ao lados dos 
filhos, tendo em vista que o 
marido - que tambem a 

acompanharia - estava 
disposto a encerrar o caso 
amoroso que mantinha com 
uma jovem local. 

Entrelanto, o criminoso 
Jose Antonio, o Zeze, tinha 
outros pianos. Anteriormente 
ele ja havia entrado em 
contato com o agenciador de 
pistoleiros lido Gon^alves 
dos Santos, que emprestou 
tres matadores profissionais 
para executarem Celia 
Barbosa. Contratada a 
execussao, «o marido 
criminoso, na noite de 09 do 
mar^o passado, entregou a 
propria esposa aos matadores 
que a executaram a margem 
da BR-OK), no sentido 
A^ailandia-Imperatriz. 

Procurando confundir a 
policia, o proprio Zeze, na 
manhade domingo, procurou 
as autoridades policiais para 
dar parte do desaparecimento 
da esposa. Entretanto, a 

policia, sob o comando do 
delegado William Barbosa, 
manteve-o detido ate que com 
o achado do cadaver de Celia 
Barbosa, ele resolveu 
confessar o crime, causando 
revolta na populayao feminina 
da cidade, que realizava 
manifestagdes de protest© em 
frente a Delegacia de Policia. 

Justi9a 
Apesar dos esforgos da 

policia, tanto o agenciador 
quanto os pistoleiros nao 
foram localizados, estando 
ainda hoje em liberdade e 
impunes. Zeze, por questao 
nao muito bem esclarecida, 
em pesa a alegacao de 
preserva^ao da integridade 
do reu, foi transferido para a 
Central de Recolhimento de 
Imperatriz, onde permaneceu 
ate a tarde da ultima sexta- 
feira, quando foi liberado 
mediante . determinayao 
judicial. 

Expectativa 

PT precisa de unidade para veneer 

por Marinaldo Gongalves 

Calmo, sem perder a 
tranquilidade e dizendo que 
tudo "nao passa de tempestade 
em copo d'agua", o presidente 
da comissao executiva do 
diretorio municipal do Partido 
dos Trabalhadores, Antonio 
Silvestre Soares Marques, 
afirma que nao existe 
nenhuma divergencia dentro 
do partido. "Ao que parece - 
diz ele -, durante a minha 
audiencia, pois me encontrava 
viajando para fora do 
municipio, houve muito 
pequeno mal entendido entre 
dois filiados nossos, mas este 
ato e muito pequeno e nao vai 
afetar a marcha do PT que e 
muito grande e tende a 

crescer ainda mais". 
Consciente da importancia 

do Encontro Municipal, 
Antonio Silvestre afirma que 
"sera um acontecimento 
muito important© na vida do 
partido, tendo em vista que 
estaremos coordenando as 
linhas basicas de nossa 
campanha, com vistas as 
eleigoes de outubro proximo. 
Alem de efetuarmos um 
completo levantamento dos 
principals problemas sociais 
da cidade, que poderao se 
utilizados como instruments 
de campanha, iremos definir 
como atuar em cada uma das 
comunidades do interior do 
municipio". 

Candidaturas 
Sem pretender fazer 

misterio, como ocorre em 
outras siglas partidarias, o 
presidente do PT diz que "nos 
fazemos politica as claras, 
juntamente com nosso 
eleitorado, sem nada a 
esconder. Por tanto, vamos 
transformar o Encontro numa 
grande festa, quando 
estaremos definindo os nomes 
dos candidates ao cargos 
majoritario e tambem os a 
eleigao proporcional. 
Precisamos mostrar nossos 
quadros ao eleitorado, a fim 
de que ele possa fazer o seu 
julgamento e tambem nos 
incentivar durante a 
campanha". 

Durante o encontro .esta 
previsto a presenga de 
diversas liderangas, 

especialmente convidadas. 
Para Antonio Silvestre "os 
ultimos acontecimentos 
tragicos ocorridos no 
municipio de Eldorado, no 
vizinho Estado do Para, 
impediu que algumas 
liderangas nacionais se 
fizessem presentes, ja que 
tiveram que se deslocar ao 
local da trag£dia e, de la, 
retornar a Brasilia, para 
solicitar imediatas 
providencias das autoridades 
federals. Entretanto, as 
maiqres liderangas regionais 
se farao presentes, entre elas 
a do advogado Jomar 
Fernandes. Tenho certeza de 
que este sera o maior 
encontro ja realizado pelo PT 
em Agailandia". 

Sintonize Radio Capital, 9S0 Khz 10 Mil Watt's 
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Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONgALVES 

Muita festa 
0 domingo vai ser um dia 

de muita festa politica na 
Cidade do Ferro. Nada 
menos que tres partidos 
fazem as suas reunioes para 
escolha de seus respectivos 
diretorios municipals, 
excegao feita ao Partdo dos 
Trabalhadores, que esta 
promovendo desde ontem , 
seu encontro municipal, para 
tratar de assuntos 
relacionados com a 
homologagao dos nomes de 
seus candidates aos cargos 
majorilarios e proporcionais. 
0 encontro petista ocorre co 
comite do partido, na Rua 
Bom Jesus, nas 
proximidades da antiga 
fabrica da Apil. 

Abalo 
Um novo abalo sacode a 

sociedade de Agailandia, 
depois da comogao pelo 
assassinate da senhora Celia 
Barbosa Costa e Silva. A 
noticia da loberagao do 
mandante do crime, que era 
seu proprio esposo, deixou 
em todos um certo mal estar, 
por dar a aparencia de mais 
uma impunidade em crimes 
contra mulheres. As 
feministas locals - quo 
fizeram passeatas e 
protestos publicos pedindo a 
condenagao dos 
responsaveis pelo crime - 
mal conseguem esconder a 
indignagao de que estao 
possuidas. Pelo que se sabe, 
o criminoso depois de 
liberto, viajou, por via aerea, 
para outro estado. 

Mais festa 
A alegre movimentagao 

politica da cidade esta sendo 
completada, hoje, com mais 
dois importantes 
aconteeimentos. Um deles e 
o Congress© Municipal que 
o Partido Socialista 
Brasileiro faz realizar na 
Escola Municipal Roseana 
Sarney, durante todo o dia e 
com inicio previsto para as 
08:00h. 0 outro, fica por 
conta do Partido da 
Mobilizagao Nacional 
(PMN), que realiza 
convengao para a escolha do 
seu diretorio municipal e 
respectiva comissao 
executiva. A convengao do 
PMN ocorre no plenario da 
Camara Municipal, com 
inicio previsto para as 
09:00h. 

Dura lex 
Ha um proverbio latino 

que diz: "Dura Lex, sed Lex", 
isto e, "A I^i e dura, mas e 
Lei". Geralmente ele ^ 
lembrado quando os rigores 
da I>ei atingem determinada 
pessoa. Mas tambem pode 
ser evocado quando se trata 
do cumprimento da Lei. 
Refiro-me a liberdade 
conquistada pelo reu 

confesso, Jose Antonio 
Costa e Silva, o Zez^, 
mandante do assassinate da 
propria esposa, Celia 
Barbosa. Ao decidir pela 
liberdade do r^u, o juiz 
Samuel Rocha Silva Sousa, 
tomou como elentos basicos 
o disposto do inquerito 
policial e o rigoroso 
cumprimento da Lei. Se a Lei 
beneficia o reu, a Justigatem 
obrigagao de beneficia-lo, 
como fez o meritissimo juiz. 

Tempestade 
A tempestade - talvez a 

maior de todas que tenham 
desabado neste period© - 
que se abateu sobre a 
cidade, no comego da noite 
de quinta-feira, provocou 
inumeros estragos por toda 
a cidade, proporcionando 
inundagoes e desabamentos 
sem conta. A continuar desta 
forma, o rigor das chuvas vai 
deixar a cidade, 
especialmente na regiao 
prnlcriea. tbtalmenle I 
aiia>ada. causando serios 1 
problemas administrativos I 
para a sua recuperagao. C) 
pior em tudo isso, e que 
diversos desabamentos tern 
dixado muitas familias ao 
desabrigo, face ao grande 
process© de erosao 
provocado pela precipitagao4- 
pluvial. 

Nada decidido 
Enquanto o deputado 

estadual Deudedith Sampaio 
(PMDB) continua mais 
candidate do que nunca, a 
candidatura a vice-prefeito 
vai sofrendo mutagoes 
conforme o sabor dos 
acontecimentos que se vao 
desenrolando. Para o 
vereador Antonio Ferreira, a 
questao do vice-prefeito 
ainda nao foi definitivamente 
tratada. Segundo ele. 
"nenhum name pode ser 
considerado definitivo, pois 
o process© politico e muito 
dinamico e sugere mutagoes 
a cada instante. O nome 
certo ainda nao esta 
definido; o que ocorre no 
momento, sao meras 
especulagoes, que tambem 
fazem parte do processo". 

Empolgagao 
Aos poucosj o torcedor 

local comega a se empolgar 
com os jogos do campeonato 
da V Divisao de Futebol, da 
Liga Esportiva de 
Agailandia. Apresentando 
bom nivel tecnico, as 
partidas tern atraido bom 
publico por ocasiao dos 
jogos, demonstrando que o 
torcedor prestigia o bom 
espetaculo. Dentro de 
breves dias, o am ante do 
futebol da Cidade do Ferro 
devera contar com ampla 
cobertura do campeonato, 
atrav^s das paginas deste 
matutino. 

mm. ■: 
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por MESSIAS JUNIOR 

Profissional com 
simplicidade 

O diretor da Radio Capital 
950 AM. Kdivaldo Cardoso 
(foto) vein roalizando um 
bclissimo trabalho a fronto da 
dirovao artislica da cinissora. 
Fdivaldo, quo ha muitos anos 
voiti drsempenhado os sous 
Irabalhos funcionais na 950, 
osta rocobondo a cada dia 
quo jiassa, inaior 
crodibilidado por parto do 
sous oologas do trabalho, 
bom oomo da dirotoria do 
Sistoma I ucanu's do 
Comunioayao ao qual a 
omissora ptTlonco. Flo quo 
antoriormcnto ora 
rosponsavol somonto pola 
oordeuavao tdonioa da super 
Capital, agora torn sobro si 
uma rosponsabilidado inaior, 

quc e a de comandar todo 
funcionamento da radio, mas 
nem por isso o moreno dcixou 
sua simplicidade de lado. Voce 
osta mais quo corto, Cardoso. 

Programagao 
arrazadora 

A FM Difusora osta com 
uma programavao 
arrazadoura, com as 
mudancas que forain foitas na 
omissora nesto mos do abril. 
Com cortoza, abriu-so maioros 
canais do audion^ia da* mosma. 
Adirovao da 105 sabo mosmo 
como conquistar os ouvintos! 
A todos da Radio Difusora, os 
nossos parabdns. li isso ai. o 
como todos nds sabomos, 
audidncia nao so podo 
comprar o sim conquistar, o 

mm. 
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voces estao conquistando o 
piiblico radiouvinte da grande 
Imperatriz, com esta nova 
programavao. 

America SAT 
na Rl 

Agora a Radio Imperatriz 
esta levando ao ar, atraves de 
suas ondas sonoras, uma 
programavao de conecvao 
com a America SAT, ligando os 
sens ouvintes ao Sul do Pais. 
Para quern nao sabe, este 
trabalho quo a "RI" osta 
fazondo, aldm do sor uma 
exclusividado d uma inovavao 
no radio tocantino. A dirovao 
da omissora nao comontava a 
implantavao desto trabalho, 
mas pds primoiro que a 
Coirma, quo estava divulgando 
a implatavao da CRN. O Dr. 
Moacyr Spdsito, propriotario 
da Radio Imperatriz, assim 
como todos da omissora, osta 
feliz polo trabalho quo osta 
dando corto. F isso ai Doutor, 
o sonhor osta corroti'ssimo. 

Competente 
Arildo Carvalho d um dos 

profissionais do radio 

imperatrizense que tern 
indiscutiveis capacidade e 
talento. Embora seja um dos 
melhores, na minha opiniao, 
nao tem mania de aparecer, 
como muitos que ainda 
deveriam estar fazendo 
estagios e tentando ter 
maior aprimoramento. Ele 
praticamente fica nos 
bastidores. 0 rapaz sabe que 
quando alguem d bom em 
sua area nao precisa pedir 
aplausos, todos reconhecem 
por si mesmos. Continue 
com osta simplicidade 
garoto, vocd nao corro o 
risco de ser uma estrola 
apagada, afinal de contas 
batalhou para ocupar oste 
ospavo. Esta histdria de quo 
quern d bom ja nasco feito, d 
papo de gente comodista. ; 

By Cowntry 
Para quern d adepto da 

miisica cowntry, a Radio 
Terra FM em parceria com 
TV Capital, apresenta todos 
os sabados um programa 
com uma hora de duravao, 
de puro cowntry, com a 
apresentavao de Dony 
Mariwigfluitos que ainda 

Programavao de hoje para as TVs VHS/UHF - imperatriz 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

ObiOO Fducacional Moc 
06:30 O Dospertar da Fd 
08:00 Santo Culto em Sen 

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

Italiano 
19:00 Campeonato Carioca 
21:00 Compacto do 

Campeonato 
Paulista 

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

Canal 4 

Band 

NAO FORNECEUPROGRAMAVAO 
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fatos na 
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TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

07:08 Palavra Viva 
07:10 Educativo 
07:30 Siga Bern 

Caminhoneiro 
09:00 Bingao Domingao da 

Sorte 
11:00 0 Renegado 
12:00 Abertura do 

Programa Silvio 
Santos 

23:30 Sessao das Dez (A 
Programar) 

01:15 SBT Esportes 

De segunda 

a sexta- 

feira, na 

Radio 

Capital AM, 

das 16h00 

as 17h00, o 

programa 

Tribuna da 

Cidade, 

com Aurino 

TV Mlrante 

Canal XO 

Globo 

NAO FORNECEU PROGRAMAVAO 

TV Natlva 

MANCHETE 

06:30 Programa Educativo 
07:00 Renovavao Espiritual 
07:30 Grupo Imagem 
08:30 Campus 
09:00 Esta Escrito 
09:30 Winspector 
10:00 TV Mappin 
10:55 Boletim Olimpicb 
11:00 Brasil Feliz 
12:00 Sorteio Papa-Tudo 
12:15 Futsal 
13:30 Grupo Imagem 
14:30 Sessao Super Herois 

(RX) 
15:30 Super Liga de Voley 

Feminino 
20:00 Programa de 

Domingo 
21:00 Camera Manchete 

(Especial Mamonas 
Assassinas) 

21:55 Boletim Olimpico 
22:00 Retrato Falado 
23:00 0 Jogo do Poder 
23:30 Grupo Imagem 
00:30 Espavo Renascer 

Especial 

TVCNT 

Canal 23 

NAO FORNECEU PROGRAMAVAO 

TV, 

WhjfiC 
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porSORAYA LUI^A 

dcifajUC 

A^ailandia esfa cheia de gente especial, que faz da cidade 

umq constante festa. Sao essa mesmas pessoas, que com 

suas presen^as, embelezam os eventos realizados aqui. 

Obrigado a sociedade a^ailandense pelo apoio que tem 

dado a esses eventos 
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A empresaria Helena Castro em entrevista a esta colunista para o Gente QneAcontece 
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' ^ min^141 &t( f utna professional de grande personalidadc e muito quo rid a na city q jf}Venj casal Im cilia e Elson Santos. Alias, o Elson esta cofado para dispntara Prefeitura 
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A charmosa Thereza Bran da o, Jair Telles, Helena Castro, Flavia e esta colunista As empresarias Helena Castro (Lumar Modas) e Flavia Sousa (Pingo de Dente) 

■m Servigo de Assistencia 

• wvh~ Medico Empresarial 

Pianos de saude para empresas, famflias e individuais. 

jde e produto de prime! necessidade 

Plantao de Vsndas: 738 173. s30S5ilQ) 

Endereco: Hospital >ao Sebastiao 

Agaildndia - \/laranhdo 

Ha momentos em que um gesto 

fala mals que mil palavras. 

Prestifjie o comercio local 

Dar presente e um gesto be amor. 

12 de maio — Dia das Maes. 

Associcupao Comercial e Industrial de A(pailandia-MA 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

O Velhinho 

da Santa Rita 

Em Imperatriz, todo 
mundo sabe que a indicagao 
de Dorian Meneses para o 
cargo de interventor estadual 
foi amplamente festejada pelo 
ex-governador Jose de 
Ribamar Fiquene. Todos nao! 
Ha uma excessao. Trata-se do 
Velhinho da Santa Rita, a unica 
pessoa de Imperatriz que 
acredita na administra^ao 
Dorian Meneses. 

Alias, esta semana, o 
velhinho da Santa Rita, foi ate 
o setor mercadinho para 
comprar duas duzias de alho 
(o velhinho tern medo de 
vampiros e de curupira) e 
mais uma vez, iniciou uma 
discursao, pra variar. 

() Velhinho da Santa Rita 
chegou no mercadinho, na 
banca que vende alho, 
bugalhos e outras bugigangas, 
e o comentario era acerca das 
chuvas que assolam a cidade. 
Alias, chuvae apelido. O nome 
mesmo e toro. 

Uma homem aparenlando 
uns 50 anos, cabelhos 
grisalhos, que estava 
comprando pan de Sucupira 
para gripe foi logo dizendo: 
Meu amigo, no tempo de Ddon 
Marques, bastava um copo 
d'agua derramar la em casa 
que a turma do Fiquene saia 
logo em defesados bairros de 
Imperatriz. A tropa do ex- 
governador falava: "Cade o 
interventor Ildon Marques 
que nao faz nada pela 
periferia?". Agora, so porque 
eles estao combinados por 
debaixo dos panos, cai aidape 
d'agua e a turma do ex- 
governador faz mais silencio 
do que ladrao quando esta 
fugindo da cadeia. 

Em seguida, uma mulher 
jovem, aparentando 27 anos, 
com um filho pequeno no bra^o 
e que procurava por veneno 
caseiro para matSr ratos, 
concordou com o homem de 
cabelos grisalhos e foi logo 
dizendo: Quando chovia na 
cidade, a turma do Fiquene ia 
para o radio e a tv e tambem nos 
jornais, para dizer que a 
prefeitura estava nadando em 
dinheiro e que o ex-interventor 
nao fazia nada porque nao 
queria. A mulher prosseguiu 
afirmando: eu quero £ ver o 
interventor, prefeito, 
administrador, o nome que for, 
que em menos de quatro anos 
muda a silua^iio dos bairros de 
ImiK-ratriz. Agora, que Fiquene 
e Dorian estao combinados, eu 
nao duvido. 

Isso foi a gota d'agua. O 
Velhinho da Santa Rita que 
estava ao lido comprando alhos, 
tirou os vampiros, curupiras, e 
demais bichos-lendarios da 
cabe^a e saiu em defesa do 
interventor Dorian Meneses. 
Disse o Velhinho: Voces estao 
enganados. Dorian Meneses vai 
consertar os bairros de 
Imperatriz. Tern um tal de Piano 
dos 90 dias, anunciado pelo 
secretario Francisco Sales e que 
sera implantado na cidade. Esse 
piano vai acabar com o efeito 
das chuvas na periferia. Eu 
mesmo estou esperando la na 
Santa Rita, que gramas ao meu 
bom Deus e ao santo 
Interventor, nao sofrera mais a 
agao das aguas. 

Sempre com sua voz lenta e 
arrastada, que irrita os 
interlocutores, o Velhinho da 
Santa Rita prosseguiu com seu 
ritual e disse; Essa historia de 

que Fiquene e Dorian Meneses 
estao combinados esta mal 
contada. Me digam o nome de 
um secretario que foi indicado 
pelo ex-governador do Estado? 
No governo, tem ate gente que 
apoia Sebastiao Madeira, que 
e do PSDB. Tem gente que 
apoia Ildon Marques. Tem 
gente que vai votar no Davi ou 
no Ventura. Mas me digam 
uma viva alma no primeiro 
escalao de Dorian Meneses 
que afirma que vai votar no 
Fiquene? E tem mais, Dorian 
Meneses ja avisou que ate a 
Frente Etica sera convidada 
para participar das 
inaugurayoes de seu governo. 
E todo mundo sabe que a 
Frente Etica faz oposi^ao 
ferrenha a governadora 
Roseana Sarney. 

Encerrado seu discurso, o 
Velhinho da Santa Rita pagou a 
diizia de cabeyas de alho, e 
debaixo de chuva retornou a 
seu querido lar, no bairro da 
Santa Rita. 

0 dono da banca foi logo 
dizendo: Esse deve ser o linico 
cristao que acredita em Dorian 
Meneses. A Imperatriz toda 
sabe que por Iras das moitas, 
tem um pacto selado entre 
Fiquene e Dorian. Afinal, o 
atual interventor quer voltar a 
cena politica como candidato 
nas eleiyoes de 1998. 

Para que o negocio nao 
ficasse escandaloso, e a 
governadora tomasse 
conhecimento, Dorian 
Meneses tomou o cuidado de 
deixar nomes ligados a 
Fiquene, de fora do primeiro 
escalao. Mas tratou de atacar 
o principal adversario do ex- 
governador, que e o ex- 
interventor Ildon Marques. 

Ou seja, Dorian faztudo que 
Fiquene quer com o objetivo de 
prejudicar "Ildao". 

Em uma reuniao com os 
vereadores, o interventor 
Dorian disse que enviariacbpias 
de cheques somente para 
movimentar uma CPI na 
Camara para apurar licitayoes. 
Dorian raciocina que uma vez 
aberta uma CPI, mesmo que 
nao de em nada, pois nao ha 
provas, pelo menos macula a 
imagem de Ildon Marques na 
opiniao publica. 

Todos que estavam na banca 
concordaram com o raciodnio 
de seu proprietario. Enquanto 
isso o Velhinho da Santa Rita 
chegava em casa e encontrava 
seu refiigio totalmente isolado 
pela chuva. E pensou o 
Velhinho: Ainda bem que em 90 
dias essa situayao vai acabar. 

Ondas Curtas 

□ La vem o Leao. La vem o Leao. Madeira de lei. 

□ Surge a segunda agencia de noticias de Imperatriz. A Agenda Pingo no "I" 

Q Com Jaldene Nunes e Ld) Costa a frente da Pingo no "I". 

□ Com as chuvas, havia pelo menos esforyo do ex-interventor estadual. 

□ Agora, nem djnheiro, nem boa vontade. E o Deus dara. 

□ 0 ministro Andrade Vieira caiu. Caiu (virgula), reassume suas funyoes de dono do Bamerindus. 

Q E de quebra, reassume tambem o senado da Republica. Vaga conquistada pelo PTB do Parana. 

I j Mesmo assim, caiu (ponto na mesma linha). E Madeira ajudou com um caminhao de pa. 

I I Assim como o Sergio Mota, Madeira trabalha para afastar as mas companhias de FHC. 

□ E assim caminhaahumanidade, como um irem. 0 dep. tucano de Imperatriz segue naestrada. 

□ Imperatriz Capital, o livro que sera lanyado em breve relata uma historia curiosa e tragica. 

□ Envolvendo o senador Alexandre Costa e o tambem senador Josd Sarney. 

□ E pensar que sao dois grandes amigos. Aguardem ... 

□ O governo itinerante, quando sera anunciado a data? Ja estamos perto do fim de maio. 

□ Sera que a governadora Roseana Sarney adotou o estilo de Dorian Meneses? 

□ Adeus a panelada e ao tatu. A moda agora na Imperosa e caldo de galinha. 

□ William Marinho disse que Dorian anuncia o Piano dos Noventa Dias, na segunda-feira. 

□ A periferia da cidade tera sua malha viaria recuperada pelo atual interventor. 

□ Como em Casablanca, estamos esperando, esperando e esperando. 

L-J O novo Bingao do Conor Farias entra com duas quentes e duas fervendo. 

I 1 Vai dar duas motos e dois carros no sorteio principal. 

tie e a tropa de choque 

de Ribamar Fiquene 

0 Velhinho da Santa Rita 

acredita em Dorian 

i 
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Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a fort^a da nossa gente 
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Segredos tecnologicos dos fomos 

Materials refratarios cada vez mais resistentes e novas fontes de produgao 

de calor resultaram nos sofisticados modelos modernos 
por Mauro Queiroz 

Jornalista 

Todos. os fornos sao 
constituidos de. uma 
estrutura fechada.'em cuja 
interior e produzido calor 
para aplicagao em uma 
carga, que pode ser 
apenas fundida ou sofre 
permanentes modifica^oes 
fisicas, quimica e 
mecanicas. Sao 
comumente empregados 
nas indiistrias de ferro e 
a^o, sob as mais diversas 
formas, conforme o tipo 
de necessidade: altos- 
fornos, conversores 
Bessemer, arcos el^tricos 
e fornos de indugao. Ha 
ainda os fornos rotativos, 
usados de indiistrias de 
cimento, os fornos de 
tanque e cadinho 
empregados nas 
indiistrias de vidro, os 
outros tipos usados nas 
indiistrias cer&micas e na 

prbdu^ao de metais nao 
ferrosos, al6m dos 
dom^sticos e dos 
destinados a 'indiistria 
alimenticia,- como os das 
padarias, resfaurantes, 
etc. 

Um forno pode ser 
projetado para opera^ao 
intermitente/ com o 
tratamento da carga em 
lotes, ou para uso 
continuo. No primeiro 
caso, a carga e introduzida 
enquanto o forno ainda 
esta frio, aquecida atd a 
temperatura desejada, 
resfriada e retirada, 
reiniciando-se todo o 
processo a cada lote. 0 
forno continuo geralmente 
possui uma s^rie dc zonas, 
atraves das quais a carga 
^ deslocada em vagonetes 
acionados por um 
mecanismo hidraulico 
comandado externamento; 
em cada uma dessas zonas 
se processa uma fase de 

opera^ao: o prd- 
aquecimento, a queima e o 
resfriamento. 

O revestimento interno 
^ feito com tijolos 
refratarios, cuja 
constitui^ao depende de 
varios fatores, como a 
temperatura maxima de 
aquecimento, condi^oes 
atmosfericas,e possiveis 
reagoes do material 
fundido, escorias e gases 
da combustao. Sua 
estrutura deve 
permanecer estavel 
durante os continues 
aquecimentos e 
resfriamentos, que 
provocam dilata^oes e 
contra^oes do material. 
Quando o processo 
empregado envolve 
mudan^as rapidas de 
temperatura, os tijolos 
refratarios devcm ser 
resistentes ao choque 
termico. Tern sido muito 
utilizados matcriais 
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relacionados a corflbustao, 
uma vez que o calor e 
gerado diretamente pela 
energia el^trica. Existem 
tres tipos principais, 
diferentes quanto ao 
processo de 
transforma^ao da 
eletricidade em calor: o 
f^rno de resistencia, o de 
i co voltaico e o de 
indugao. 

O forno de resistencia, 
mais comum, consiste de 
uma caixa contendo fios 
resistivos enrolados, 
geralmente montados em 
suporte de porcelana 
refrataria. Quando a 
corrente eletrica flui atraves 
desses fios, eles se 
a q u e c e m 
proporcionalmente a sua 
resistencia e ao quadrado 
da corrente. A temperatura 
m 'xima de opera^ao 

1o do fio. podendo-se 

utilizar tambem elementos 
resistivos nao metalicos, 
comb, por exemplo, o 
carboneto de silicio (que 
atinge 1450QC) e o 
dissilicato de molibdenio 
(1700QC). 

0 forno de arco voltaico 
b revestido com material 
refratario de alta 
quantidade. Os eletrodos, 
geralmente de carbono ou 
grafita, sao verticalmente 
no teto e, conforme se 
desgastam, vao sendo 
baixados para dentro do 
forno. Quando a corrente 
passa atraves dos eletrodos, 
ocorre um arco voltaico 
entre suas extremidades 
inferiores, produzindo-se o 
efeito termico. 0 material 
fundido escorre atraves de 
sangradouros. 

Nos fornos de indu9ao 
eletrica, usados para a 
fundi^ao de metais e para 

tratamento termico, nao 
existe qualquer contato 
eletrico entre o elemento 
aquecedor e a carga. Este 
forno emprega os mesmos 
principios do transformador, 
com uma bobina exercendo 
a fun^ao do enrolamento 
primario e a carga de metal 
representando o 
enrolamento secundario. A 
carga e colocada em um 
cadinho revestido 
externamente com material 
refratario e circundado pela 
bobina. Quando a 
eletricidade percorre a 
bobina, o fenomeno da 
induyao provoca o 
aparecimento de fortes 
correntes no interior do 
cadinho. Como o metal tern 
uma certa resistencia, a 
passagem dessas correntes 
provoca o seu aquecimento. 
A bobina b constantemente 
refrigerada com agua. 

parecidos com cimento, 
que podem ser 
pulverizados formando 
uma camada monolitica, 
ou fibras de ceramica, 
introduzidas por meio de 
pi nos na estrutura de 
alvenaria. 0 caulim e a 
argila branca plastica sao 
materials refratarios 
muito bons, resistindo a 
temperaturas de ate 
1700oC. Alem desses, usa- 
se a silica, a magnesita, a 
dolomita e a alumina. 

Os combustiveis 
tradicionais para a 
produ^ao do calor no 
forno eram o carvao e o 
coque, mas a constante 
preocupa^ao com a 
poluiyao acelerou o 
desenvolvimento de novos 
processes. O manuseio 
das cinzas e os efeitos 
nocivos dos oxidos 
sulfuricos que, entre 
outras coisas, podem 
correr os condutos de 
metal e as pas dos 
ventiladores, constituem 
outro problema ainda nao 
solucionado. Em muitos 

casos, cmprega-se carvao 
pulverizado, equipando-se 
o fbrno com dispendiosos 
sistemas para minimizar 
as particulas e os gases 
nocivos liberados para a 
atmosfera durante a 
queimada. 

A adapta^ao de fornos 
para a queima de dleo e 
gas resultou no 
aperfei^oamento de todo o 
processo. A combinayao 
de combustivel e ar e 
controlada pelo 
queimador, sendo muito 
mais facil misturar dois 
gases (como no caso da 
combustao do metano com 
o ar) do que um 
combustivel sdlido com o 
ar. Existem queimadores 
que podem utilizar tanto o 
gas como o dleo - 
versatilidade que requer 
apenas um pequeno ajuste. 

O calor pode ser 
passado para a carga por 
tres processes diferentes: 
condu^ao, convec^ao ou 
radia^ao. A condu^ao 
ocorre quando o calor 
passa atraves de um 

sdlido; a conveccao c feita 
pelos gases quentes que 
transmitcm seu calor para 
a carga fria; a radia^ao e 
a transmissao do calor 
P(>r ondas 
eletromagneticas, em 
geral do tipo 
infravermelho, como por 
exemplo, a transmissao 
do calor que vem do sol. 
Dependendo do processo 
empregado, podem ser 
criados tres condiyoes 
atmosfericas no interior 
do forno: condiyao de 
oxidayao, de reduyao ou 
neutra. A oxidayao ocorre 
quando e introduzido 
muito ar na mistura; ao 
contrario, d processo de 
retirada do oxigenio de 
compostos oxigenados; a 
condiyao neutra existe 
quando a mistura esta bem 
equilibrada. Os produtos 
que sobram da queima sao 
o dioxido de carbono e o 
vapor de agua, 
combinados ao nitrogenio 
natural do ar. 

Os fornos eletricos nao 
apresentam problemas 
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Sergio Motta dispara contra govern 

O ministro das Comunicacoes faz criticas ao Congresso, Petrobras, Trabalho e Mercosul 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Toshiba no Brasil 
Nao 6 so a indiistria 

automobih'stica que esta 
recebendo investimentos de 
capital e tecnologia de 
empresa japonesa no Brasil. 
Assim como a Honda, a 
Toshiba tambem cedeu ao 
potencial emergente do 
mercado brasileiro e decidiu 
fabricar notebooks por aqui. 
A previsao ^ de que a linha 
de produgao ja esteja 
montando os primeiros 
aparelhos ainda em julho 
deste ano. A Toshiba — que 
e lider mundial de portateis, 
com 20% do mercado global 
— anunciou recentemente a 
aquisiyao de 90% do controle 
acionario da paulista Lince 
Informatica, fabricante de 
desktops e servidores para 
o mercado corporativo. Os 
portateis sao fabricados 
inicialmente na fabrica da 
Semp Toshiba em Manaus, 
mas esta prevista a 
construgao de uma fabrica 
especialmente para os 
notebooks. 

OAB 
O Conselho Federal da 

OAB aprovou em seu 
projeto de reforma do Poder 
Judiciario, que esta sendo 
debatido neste domingo, a 
criagao de uma corte 
constitucional, com poderes 
acima do Supremo Tribunal 
Federal, e de um conselho 
de controle administrative 
da Justi^a. O projeto sera 
enviado ao Congresso 
Nacional e ao STF como 
forma de contribuigao para 
o debate sobre a reforma do 
Judiciario, segundo adiantou 
o presdiente da OAB, 
Ernando Uchoa Lima. 
"Queremos que o debate 
nao fique restrito aos 
magistrados, aos advogados 
e ao Minist^rio Piiblico. 
Queremos que a sociedade 
tambem participe dessa 
discussao e apresente as 
suas propostas, a sua 
contribuiyao", detacou. 

Modi da Provisoria 
Escondida na Medida 

Provisoria (MP) nQ 1.367, de 
20 de margo, que autoriza a 
capitalizagao do Banco do 

Brasil em R$ 8 bilhoes e 
venceu no dia 19, uma s^rie 
de artigos facilita o trabalho 
dos bancos na cobranga de 
dividas do cheque especial 
e de outros emprestimos e 
da muni^ao para que eles 
cobrem juros capitalizados 
Guros sobre juros) 
mensalmente em todas as 
operagoes de credito. Isso 
vinha sendo proibido pela 
Justi^a. 

A cobran^a de juros 
capitalizados mensalmente 
nos emprestimos, em vez de 
juros simples, faz a divida 
crescer aceleradamente. 
Embora ilegal, ja era pratica 
comum no mercado. 

Ganhando apoio 
O ex-presidente Itamar 

Franco, sem partido, esta 
conseguindo aglutinar todas 
as for^as contrarias a 
votagao da emenda 
constitucional que permite a 
reelci^ao de seu sucessor, 
Fernando Mejirique 
Cardoso. Ele ganhou lugar 
de honra na mesa do almogo 
oferecido ao primeiro- 
ministro portugues, Antonio 
Guterres, no ultimo dia 16, 
pelo presidente do Senado 
Jose Sarney (PMDB-AP). 

Itamar ja disse ao prdprio 
Fernando Henrique que a 
antecipa^ao do debate sobre 
a reeleigao e inoportuna e 
prejudica o relacionamento 
do governo com as outras 
for^as polfticas. 

Langamento 
A Cesp confirmou o 

langamento amanha, na 
Alemanha, de uma operagao 
para captar 1 bilhao de 
marcos — US$ 710 milhoes 
— por um prazo de cinco 
anos. Apos ter estado em 
Londres, o presidente da 
empresa, Andrea 
Matarazzo, a convite do 
Credit Lyonnais, apresentou 
o projeto aos investidores 
franceses. Ele informou que 
os titulos estao praticamente 
todos colocados e que os 
recursos serao 
integralmente utilizados para 
pagar a divida ja vencida e de 
cur to prazo com o Tesouro 
Nacional. 

GASTROCLINICA 

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

■Dr. Milko Abrantes 

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

porRodigo Mesquita 
Da Agenda Estado 

0 ministro das 
Comunicagoes, Sergio Motta, 
descarregou uma bateria de 
criticas ao que considera os 
principais entraves ao projeto 
economico do governo. Ao 
afirmar que o Piano Real tern 
alcangado sucesso, Motta nao 
poupou ataques ao Congresso 
e nem a equipe economica, 
responsavel pela politica de 
juros que estaria emperrando 
o crescimento do Pais. 

"O governo ja conseguiu 
fazer a reforma economica no 
que diz respeito a quebra dos 
monopolios do petroleo, 
mineragao e telecomunicagoes 
ha seis meses, o que e um 
absurdo", declarou Motta, 
durante palestra a 
empresarios Portugueses e 
brasileiros na Federagao das 
Indiistrias do Estado de Sao 
Paulo (Fiesp). 

Cotado para ser o candidato 
do PSDB em Sao Paulo, o 
ministro evitou a imprensa 
durante todo o tempo de sua 
permanencia na Fiesp. "Sou 
candidato a permanecer no 
Ministerio", declarou apds 
almogar com cerca de 200 
empresarios. Seu discurso na 

I3 Conferencia Anual Brasil- 
Portugal no Quadro das 
Relagoes Mercosul-Europa, no 
entanto, foi de um arduo 
defensor do Piano Real, sua 
possivel plataforma politica. 

"Esse governo nap e liberal 
nem neoliberal. E social- 
democrata e nao abre mao 
disso", afirmou. Durante seu 
discurso, Motta transformou- 
se em uma autentica 
metralhadora giratoria 
disparando contra o que 
considera ser entrave para o 
desenvolvimento. Nem a 
politica de criagao de 
emprego, encampada pelo 
ministro do Trabalho, Paulo 
Paiva, atraves do projeto de 
contrato temporario, foi 
poupada. "Politica de 
emprego, na realidade e 
investimento. O resto eu diria 
que 6 enrolagao, mas isso a 
imprensa destacaria", 
disparou, arrancando aplausos 
da plateia. 

Atacou tambem a 
estabilidade do funcionalismo 
e a Petrobras. "A Petrobras 
criou um projeto que, com boa 
vontade, podemos dizer que e 
umpouquinho corporativista". 
Foi uma critica ironica ao 
projeto da Petrobras de 
regulamentagao da quebra do 
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Ministro das Comunicagdes, Sergio Motta, critica governo 

referencia pouco diplomatica a 
Argentina, dizendo que o 
Brasil tern mais de mil 
empresas com o certificado de 
qualidade ISO 9000, "enquanto 

um Pais vizinho tern 50". 

monopolio do petroleo. 
O Mercosul nao foi 

poupado pelo entusiasmo do 
ministro. Ao defender os 
investimentos Portugueses no 
Brasil, Motta fez uma 

BC faz orientagSes ao Banco do Brasil 

por Nilton Horita 
Da Agenda Estado 

O presidente do Banco do 
Brasil, Paulo Cesar Ximenes, 
afirmou que o Banco Central 
orientou o BB a emprestar 
dinheiro pelo sistema 
interbancario durante a crise 
daliquidez que afetou algumas 
instituigoes financeiras logo 
depois da intervengao do BC 
no Banco Economico, em 11 
de agosto do ano passado. "O 
Banco Central e responsavel 
pela administragao da liquidez 
do sistema e na ^poca fez 
contatos com varios bancos e, 
^ claro, que fez contato 
tambem com o Banco do 
Brasil numa freqiiencia maior 
do que o normal", disse. 

A afirmagao foi feita por 
Ximenes ao sair da Comissao 
de Assuntos Economicos 
(CAE) do Senado, onde 
prestou depoimento, em 
sessao secreta. fide foi 
convocado a falar na CAE a 
respeito do socorro prestado 
por alguns bancos oficiais - 
principalmente o Banco do 
Brasil e a Caixa Economica 
Federal -- aos bancos 
Economico e Nacional, 
esquema que havia sido 
negado pelo presidente do BC, 
Gustavo Loyola, em 
depoimento a propria 
Comissao de Assuntos 
Economicos. 

Esforgo 
Segundo Ximenes, o Banco 

do Brasil "participou do 

esforgo" para evitar problemas 
de liquidez ainda maiores no 
sistema financeiro. "Os bancos 
em pior situagao, sem essa 
assistencia no interbancario, 
teriam de recorrer ao 
redesconto do BC. Quern 
recorre ao redesconto, al6m 
de pagar taxas de juros mais 
altas, fica mal visto pelo 
sistema", afirmou Ximenes. 

De acordo com o relato do 
senador Ney Suassuna 
(PMDB/PB), Ximenes disse 
tambem que o Banco do Brasil 
nao perdeu nada ao emprestar 
dinheiro aos bancos em 
dificuldades pelo sistema 
interbancario. Segundo 
Suassuna, Ximenes relatou aos 
integrantes da Comissao de 
Assuntos Economicos que o 

Banco do Brasil chegou ate 
mesmo a ter lucro com esses 
emprestimos, porque as taxas 
de juros do interbancario sao 
mais altas do que as taxas de 
outras aplicagoes financeiras. 

Ainda de acordo com o 
relato de Suassuna, Ximenes 
informou aos senadores que o 
BB deixou de emprestar • 
bancos N acional e Econc > 
antes da intervengao do 1 . > 
Central nas duas institu os. 
Ximenes informou tambem, 
contou Suassuna, que o Banco 
do Brasil, como m^dia 
historica, sempre emprei >ou 
30% do total do volume de 
recursos que circulam em 
Certificados de Depositos 
Interbancarios (CDI), sendo 
assim natural. 

Agougues estao sendo eobrados 

Casa de carnes e agougues precisarao ^ 

ter balcoes ou camaras frigorificas para receberem a carne bovina 

por Nilton Horita 

Os agougues e casas de 
carnes terao que se adequar 
rapidamente para atender as 
exigencias que o Ministerio da 
Agricultura formalizou, com 
relagao a distribuigao da carne 

cbovina. A advertencia foi feita 
cpelo diretor do Sindicato da 
Indiistria da Carne 
(Sindicarne), Regis Ferreira, 
que considera a medida 
acertada, apesar das 
dificuldades que podera gerar 
ate a adaptagao dos diversos 
segmentos do setor. Adecisao 

do governo e exigir que a 
carne so seja distribuida 
desossada e a uma 
temperatura maxima de 7 
graus centigrados. 

De acordo com o dirigente 
do Sindicarne, a portaria 
ministerial permitira que nos 
proximos 60 dias a carne ainda 
saia com osso do frigorifico, 
mas ja na temperatura 
estabelecida. Segundo ele, isso 
exigira que todos os 
estabeleciementos que 
comercializam carnes frescas 
estejam dotados de balcdes ou 
camaras frigorificadas e 

tambem que se abastegam 
junto a indiistrias que nao so 
disponham de camaras frias, 
mas ainda de caminhoes de 
entrega frigorificados. 

Ferreira diz que essa 
preocupagao de agougues e 
casas de carnes com a selegao 
de seus fornecedores, de 
agora em diante, sera 
fundamental para evitar 
incidentes com a fiscalizagao, 
que promete ser rigorosa. Ele 
admite que a exigencia de 
distribuigao da carne 
desossada e resfriada trara 
aumentos de custos para 

todos os segmentos do 
mercado, mas argumenta que 
a medida sera importante 
para a profissionalizagao do 
setor. "Sera mais um 
instrumento de combate a 
comercializagao da carne 
clandestina, o que atende nao 
so o interesse da indiistria da 
carne, mas tambem ao 
governo, que arrecadara mais 
impostos, e da propria 
sociedade, que tera 
assegurado um produto de 
melhores condigo^s 
sanitarias", diz o diretor o 
Sindicarne. 

Grafica Jardim 
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por Jaldene Nunes 
Da Agencia Pingo no i 

Depois de reunir-se com 
todos os representantes dos 
clubes participantes da Copao do 
Sul do Maranhao, a diretoria da 
Liga Regional de Futebol do Sul 
do Maranhao divulgou a tabela 
oficial para a imprensa. A 
comijeti^ao reunira o mimero de 
9 parlicipanles, entre equipes do 
Maranhao e Para. 

Segundo os organizadores do 
Copao do Sul informaram, os 
clubes disputarao em quatro 
fases, sendo que nas duas 
primeiras jogarao entre si, nas 
respectivas chaves a que 
pertencem. Vai ser usado, 
conforme os organizadores, o 
sistema de jogos de ida e volta, 
inclusive na fase semifinal, para 
a qual serao classificados os 
quatro vencedores das duas 
anteriores. 

Justino Oliveira Filho, 
coordenador geral da Liga 
Regional, explicou de que forma 
foram esafihidos os clubes para 
as duas chaves, no caso: A e B. 
"Foi em comum acordo", dissc 
ele. "Reunimos os 

, representantes dos clubes, aqui 
mesmo na sede da Liga Regional 
e, apos isto, foram feitos os 
sortcios". Na chavc A foram 
agrupados, alem do Guarani 
Futebol Clube — unico 
representante de Imperatriz — 
mais tres clubes, convidados do 
vizinho Estado do Para: 
Independent© Esporte Clube, de 
Itinga; Miler Futebol Clube, de 
Rondon; e a Sele^ao de Dom 
Elizeu. Na chave B, cinco 
seleyoes, todas de munidpios da 
Regiao Tocantina maranhense: 
Estreito, Montes Altos, Grajaii, 
Porto Franco e Balsas. 

A competi^ao, que sera 
disputada de 21 de abril a 28 de 
julho, tern o patrocinio do 
Sistema Mirante de 
Comunicayao. O calendario 
preve a realizayao de 38 
partidas. A abertura oficial 
acontece hoje, no Estadio 
Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia, com o jogo entre 
Guarani Futebol Clube x 
Independente Esporte Clube. 
Nao ha nada definido, ate esta 
data, quanto a classifica^ao do 
camjjeao para a Copa do Brasil 
97. 

Sul inicia hoje 

de Futebol do Sul do Maranhao 

Is FASE 2a FASE 

CHAVE A 
DISPUTA 
GUARANI X INDEPEND. 
DOM ELIZEU X GUARANI 

INDEPENDENTE X MILER 
GUARANI X MILER 
INDEPEND. X DOM ELIZEU 
MILER X DOM ELIZEU 

CHAVE B 
DISPUTA 
ESTREITO X MONT. ALTOS 
GRAJAU X PORTO FRANCO 
BALSAS X ESTREITO 

M.ALTOSX P. FRANCO 
GRAJAU X BALSAS 
P FRANCO X ESTREITO 
BALSAS X MONTES ALTOS 
ESTREITO X GRAJAU 
PORTO FRANCO X BALSAS 

MONTES ALTOS X GRAJAU 

DATA CIDADE 
21/04 IMPERATRIZ 
28/04 ELIZEU 
28/04 ITINGA 
05/05 IMPERATRIZ 
05/05 ITINGA 
12/05 RONDON 

DATA CIDADE 
28/04 ESTREITO 
29/04 GRAJAU 
05/05 BALSAS 
04/05 MONTES ALTOS 
12/05 DOM GRAJAU 
12/05 PORTO FRANCO 
19/05 BALSAS 
19/05 ESTREITO 
2(3/05 PORTO FRANCO 
25/05 MONTES ALTOS 

CHAVE A 
DISPUTA DATA 
INDEPEND. X GUARANI 12/05 
GUARANI X/XIM ELIZEU 19/05 
MILER X INDEPENDENTE 19/05 
MILER X GUARANI 26/05 
D. ELIZElJ X INDEPEND. 26/05' 
DOM ELIZEU X MILER 02/06 

CHAVE B 
DISPUTA DATA 
MONT. ALTOS X ESTREITO 01/06 
PORTO FRANCO X GRAJAU 02/06 
ESTREITO X BALSAS 09/06 
P. FRANCO X M. ALTOS 09/06 
BALSAS | GRAJAU 16/06 
ESTREITO X P FRANCO 16/06 
MONTES ALTOS X BALSAS 23/06 
GRAJAU X ESTREITO 23/06 
BALSAS X PORTO FRANCO 30/06 
GRAJAU X MONTES ALTOS 30/06 

CIDADE 
ITINGA 
IMPERATRIZ 
RONDON 
RONDON 
DOM ELIZEU 
DOM ELIZEU 

CIDADE 
MONTES ALTOS 
PORTO FRANCO 
ESTREITO 
PORTO FRANCO 
BALSAS 
ESTREITO 
MONTES ALTOS 
GRAJAU 
BALSAS 
GRAJAU 

Guarani estreia reforjjos 

por Jaldene Nunes 

Para disputar o Copao do 
Sul do Maranhao 96, o Guarani 
Futebol Clube, unico 
representante de Imperatriz, 
fez pelo menos sete novas 
contrata9oes. Do vizinho 
Estado do Para vieram o 
zagueiro Alex, ex-Auto Sport, 
e o atacante Natinho, ex- 
America. Da cidade de Joao 
Lisboa, o contratado foi o 
tambdm atacante Neurisvan. 
Mas as grandes sensagoes do 
clube, segundo seus dirigentes, 
sao o veterano zagueiro Codo 
e o volante Vava, ambos ja 
vestiram a camisa do Cavalo de 
Ago, alem do mcio-campista 
O lando, pretendido pelo atual 
campeao estadual — o 
Maranhao Atletico Clube. 

A diretoria do Guarani 

tambem acertou a contratagao 
de Isnard Antonio, que assumiu 
o {K)sto de treinador do grupo, 
depois de ter passado pelo 
Tocantins Esporte Clube — o 
esquecido, mas ainda amado, 
Tecao Maravinha. Estevao 
Leao, o Batatinha, subiu de 
posto; agora, ele e diretor 
tecnico do Guarani. Alias, 
quern pensar que o Guarani 
pode se transformar no saco de 
pancadas do Copao do Sul, 
pode estar enganado. Pelo 
menos foi o que garantiu o 
Batatinha, ontem de manha, 
durante entrevista concedida a 
imprensa. As perspectivas, 
segundo afirmou, sao as 
melhores possiveis. "E contra 
o Independente", eniendou ele, 
"nos vamos botar e pra rachar". 

O otimismo todo so foi 
manifestado depois que o 

proprio Batatinha, juntamente 
com o tecnico Isnard Antonio 
e todo o grupo, tiveram uma 
semana de muito treinamento. 
Ainda na semana passada — 
quinta-feira, pra ser mais 
precise — o time fez o primeiro 
treino, no Estadio Municipal 
Frei Epifanio D'Abadia. Mais 
reeente, na terga-feira, houve 
maratona na Beira-Rio, com a 
participagao de todos os 
jogadores. Quinta-feira, treino 
coletivo no Frei Epifanio. Sextar 
feira, novamente no Frei 
Epifanio, coletivo apronto e, 
para ontem, estava prevista 
uma recreagao com os atletas 
alvi-verdes. "Estamos 
trabalhando forte porque o 
objetivo de todos nos e a 
conquista do tltulo", comentou 
Batatinha, ao fazer o convite 
parao torcedor imperatrizense. 

Prata-da-casa e prioridade 

por Jaldene Nunes 

Pouco tempo para treinar, 
uma vez que nao era esp -sdq 
por ninguem do clube que o 
Independente viesse a abrir o 
C^pao do Sul do Maranhao. 
Pelo menos foi essa a 
justificativa apresentada pelo 
tecnico Edson, ao ser mdagado 
sobre a participagao na abertura 
da competigao. Apesar disso, 
ele adiantou, ainda na semana 
passada, que muito teria de ser 
feito pela equipe visando obter 
um bom rcsultado sobre o 
representante local. "Vamos nos 
preparar agora. Nao estavamos 
esperando, mas, agora, temos e 
de trabalhar mesmo". 

Para participar desta 
competigao, alem de ter sido 
c< idado, o time do 

Independente teve de contar 
com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Itinga-PA entre 
outros patrocinadores. E 
exatamente gragas a esse ajxfio, 
que o clube conseguiu contratar 
alguns reforgos, embora tenha 
sido admitido que a prioridade 
e constituir um time com os 
badalados pratas-dacasa. Entre 
os contratados estao o volante 
Robson, ex-Realce de 
Agailandia-MA, o pontade-langa 
Claudio, de Belem-PA o meia- 
esquerda Ete, de Capanema-PA, 
e o atacante Marcos, que veio 
do futebol profissional do 
interior de Sao Paulo. Alem 
desses reforgos, o time conta 
com excelentes jogadores 
chamados pratas-da-casa, como 
6 o caso do experiente meio- 
campista Mario. "Nos ja 

participamos de duas 
competigdes deste nivel, e 
sempre valorizamos nossos 
atletas, o que nos deu boas 
colocagoes", explicou Sambudo, 
vice-presidente do 
Independente. 

Mesmo sem tempo para 
preparagao da equipe, que so 
esperava jogar no proximo 
domingo, o tecnico Edson 
comentou que vai jogar para 
obter o primeiro resultado 
positivo, mesmo disputando a 
estreia fora de casa. Para tanto, 
afirmara qua a semana seria de 
treinos intensivos. "Vamos 
treinar de segunda a sabado", 
anunciou o treinador, tao logo 
tomou conhecimento de que a 
estreia aconteceria hoje, na 
abertura do Copao do Sul do 
Maranhao. 

QUANDO VOCE 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PIANO DE 

caminhAo 

FORD 

PESSOA FISICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATE 24 MESES 

- PESSOA 

JURIDICA - 20% 

DE ENTRADAE 

SALDO 

FINACIADO ATE 

36 MESES, OU 

LEASING DE 24, 

36 E 42 MESES. 

PREQO 

_ rATURADO 

DIRETODT 

FABRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

'"k 

Nao e voce que queria um caminhao 

bom pra chuchu e a pre^o de banana? 

Ifeliliiii : mwm 
5T 

? tv 

Automoveis e Pegas Capri Ltda. 

REVENDED0R AUT0RIZAD0 

;<W: 
Direto, objetivo e corajoso. Rssim e Orlando Menezes, que 

comoncb de segundo o sexto-feiro, o progrario Cidade 

Alerta, dos 13h00 os 1 Sh30, pelo TV Cidade. 

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

Mergulhar na banheim ou no chuveiro todo dia ndo 

e so uma necessidade. Tambem serve para 

diminuir o stress e deixar voce mats bonita e feliz 

No antigo Egifo, a rainha Cleopatra adorava tomar banhos com 

leite de cabra para ficar com a pele bonita. Nao era d toa. A 

hora do banho e aquele momento especial para voce curtir um 

verdadeiro ritual de beleza, da cabe^a aos pes. Mas nao e so. 

Saudavel e refrescante, o banho ainda da uma deliciosa 

sensa^ao de bem-estar e relaxamento. Na banheira ou embaixo 

do chuveiro, jogamos os problemas para o alto e esquecemos da 

vida. Se a agua for fria, pode ate prevenir celulite e tonificar a 

pele. Mas o ideal mesmo, principalmente no friozinho, e um 

banho morno, que ajuda a recuperar a umidade da pele sem 

resseca-la, De preferencia, acompanhado daqueles irressistiveis 

produtos, que deixam voce super cheirosa e novinha em folha. 

E entao, pronta para mergulhar? Pegue seus apetrechos 

especiais, va ate o banheiro, entrexia agua e... de adeus ao 

mau humor. 

O tenente- 

coronel 

Diogenes 

Dantas e sua 

m 

m 

esposa 

Fatima, por 

oca si do do 

Dia do 

Exercito, 

entregam 

diplomas 

espeicais. Ao 

fundo sendo 

agraciada, a 

engenheira 

Rosamaria, 

esposa do 

tenente- 

coronel 

Daladier e 

genrenfe da 

Cemar 

■ 
im 

m 
m 

si 

m 
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O que e bom O que e ruim 

* *i Ensaboar o corpo no sentido 

dos pes para a cabega. Isso estimula 

a nossa circulacao sangiiinea e 

melhora a disposigao. 

**Tomar banho frio depois de 

uma aula de ginastica, alivia dores 

musculares, evita o ressecamento 

da pele, previne celulite e da 

energia. 

**Mexer a cabe^a de um lado 

para o outro debaixo do chuveiro, 

relaxa o pesco^o e diminui as 

tensoes. 

**Usar sabonetes a base de 

glicerina ou oleos vegetais, que nao 

retiram totalmente o manto 

hidrolipidico (a camada natural de 

protegao da pele feita de agua e 

gordura). 

**08 banhos mornos de chuveiro 

devem durar 20 minutos, mais do 

que isso ressecam a pele. 

**Limpar e massagear o cOrpo ao 

mesmo tempo com uma esponja 

macia, fazendo movimentos 

rotativos e suaves. Isso melhora a 

circulacao e, conseqiientemente, 

deixa a pele bem mais bonita. 

* *Tomar banhos exageradamenh 

quentes, alem de "desengordurar" 

pele, tirando sua protegao natura 

'sao contra-indicados para cardiacc 

ou pessoas com pressao irregular. 

**Alternar duchas muito quentes 

com outras muito frias. As variagoes 

bruscas de temperatura podem 

provocar choque termico. So devem 

ser utilizadas com orienta^ao 

medica. 

**Usar duchas escocesas. A 

aplicagao de jatos fortes de agua, 

alternando a temperatura, podem 

prejudicar a circu1' ^ao sangiiinea, 

romper vazinnos e aumentar as 

varizes. 

**Ficar um tempao dentro da 

banheira no inverno, e 

supergostoso, mas corre-se o risco 

de ressecar a pele. Conclusao: esses 

banhos divinos deve durar 15 

minutos e nao podem ser tornados 

todos os dias. 

**Passar o sabonete no corpo 

todo. Para evitar o ressecamento da 

pele, use sabonete somente nas 

areas genitals, axilas e pes. 

CIDADE CIDADA 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum da Sociedade Civil. 

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

CIDADANEA ) \ J 
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a no causa 
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queda de ministro 

por Jose Seabra 
Jornalista 

0 ministro da 
Agricultura, Jose Eduardo 
Andrade Vieira, pediu 
antoontem demissao. Ele 
negou que a decisao 
estivesse relacionada com a 
chacina do Para, mas o fato 
e que o presidente Fernando 
Henrique Cardoso estava 
decidido a usar o massacre 
de Eldorado dos Carajas 

como argumento para 
substituir o ministro. Apesar de 
dispor dos instrumentos 
necessarios para proniover a 
reforma agraria, o ministro, 
segundo desabafaram ontem 
liderangas governistas no 
Gongresso Nacional, nadafazia 
para alender a meta de assentar 
60 mil familias "tie sein-terra/ 
ano. "A ele deve ser creditada 
a maior. parcela de 
responsabilidade no episddio", 
acusou o vice-bder do PMDB, 

deputado Sebastiao Madeira 
(MA). Com a saida do 
ministro, Fernando 
I lenrique Cardoso, apesar da 
cirainstancia da exoneraeao, 
abriu unia vaga na Esplanada 
dos Ministerios para atender 
ao PPB, linico partido da 
base de sustcnt^ao do 
governo que nao tern um- 
ministdrio. Disputaavaga o 
senador Espiridiao Amim 
(SC) c o deputado Odelmo 
Leao (MG). 

Deputado federal Sebastiao Madeira, do PSDB do Maranhao 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

Todos os brasileiros se 
lembram de Nigel Manscll, o 
piloto de Formula 1, ingles, 
que empolga at^ mesmo os 
brasileiros. Quern nao se 
lembra da celebre frase de 
Galvao Bueno: la vem o leao. 

As declara£6es de 
Sebastiao Madeira esta 
semana mostram que o 
deputado federal tem 
discurso para a campanha 
eleitoral deste ano. Discurso 
e aeao pratica. 

Vice-Hder do PSDB, o 
partido do presidente da 
Republica, Madeira nao 
titubeou e afirmou que havia 
muitos responsaveis pelo 
massacre de sem-terras que 
aconteceu no Para, entre eles 

atd entao, todo-poderoso jose 
Andrade Vieira, senador pelo 
PTB e dono do Bamenrindus, 
um dos maiores 
conglomerados do sistema 
financeiro nacional. 

Anteontem, nao resistindo 
as pressoes, o ministro 
Andrade Vieira pediu 
demissao do cargo. 

E claro que a carta de 
demissao do ministro nao foi 
motivada exclusivamente, 
pelas declarayoes do dep. 
Madeira, no entanto, a 
posieao do deputado, ajudou 
a derrubar o ministro, que 
sabidamente e contra e 
entravava o processo de 
reforma agraria no Pais. 

O fato ficou claro, quando 
a Folha de Sao Paulo de 
anteontem, na se^ao Tiroteio 
no Painel, referiu-se 3 

mororsidade do governo 
federal em promover a 
reforma agraria. 

0 deputado, indicado por 
uma Comissao Especial dos 
Deputados, para ser o relator 
da chacina, mostra ao 
imperatrizense que esta 
disposto a mudar radicalmente 
velhos costumes da polftica 
local, como o empreguismo, as 
falcatruas administrativas, a 
falta de investimento nas 
areas carentes, entre outras 
propostas de governo. 

Mesmo Air ton Senna e 
Nelson Piquet tinham 
profundo respeito por Nigel 
Mansell. Pela sua capacidade 
de recuperayao. Aimal, a 
corrida so esta perdida 
quando acontece a bandeirada 
final. E Madeira esta ai, apto 
para ser vitorioso em 03 de 
outubro. La vem o leao. 
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o ministro da Agricultura, o irritayao de Madeira com a 

FHG nao 

Sera tolerante defesa do credito 

.v. ;. y/?:-::: : . • .      — - 

O ptesidente Fernando Henrique aGrma estar indignado com o massacre dos colonos no Para 

em 

por Jose Seabra 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso fez questao 
de transmitir aos jornalistas, no 
Palacio do Planalto, sua 
indignayao com o massacre de 
colonos, no sul do Para. "0 que 
ocorreu no Para e inaceitavel", 
disse. "0 presidente deve 
externar a sua indignacao. Nao 
podemos esconder o qtre ^ta 
acontecendo, para ficar bem 

.claro que nao existe tolerancia 
-•m relayao ao que ocorreu, que 
constrange o Pais e constrange 
o presidente da Republica". 

Fernando Henrique disse 
ter convicyao de que, destavez 
os responsaveis "serao 
julgados, mesmo". 0 
presidente recordou que ha no 
Senado proposta pela qua] 
pbliciais militares, em casos 
como esse, serao julgados por 
tribunals civis. Fernando 
Henrique enviou o ministro da 
Justly a, Nelson Jobim, e o chefe 
da Casa Militar, general 
Alberto Cardoso, a regiao, para 

transmitir as familias das 
vitimas, a sua solidariedadg. 

Saudoso Grazziano 
_ be o ministro Andrade 

Vieira estava marcado para sair 
do governo, depois do novo 
massacre dos sem-terra no 
Para, pode-se considerar carta 
fora da baralho. Como outras, 
esta foi uma tragedia anunciada 
que poderia ter sido evitada. O 
deputado Sebastiao Madeira, 
vice-lider do PSDB, que integra 
a comissao parlamentar que 
ontem mesmo viajou para a 
regiao, nao usou meias 
palavfas. "0 ministro e 
responsavel, tendoem vista ser 
notoria a falta de vontade 
politica de fazer do Programa 
de Reforma Agraria uma 
efetiva prioridade do governo". 

Alem de Madeira, muitos 
outros parlamentares 
lembraram o ex-presidente do 
Incra, Francisco Grazziano, a 
promessa para a reforma 
agraria expurgada do governo 
por conta de um desastrado 
grampo telefonico. 

por Tasso Assunyio 
Jornalista 

Nos ultimos vinte anos, o 
SPC registrou em sous 
arquivos dezenas de 
milhares de negativaydes e 
desnega-tivaydes de credito, 
em funyao da demands de 
centenas de empresas, que 
fazem em mbdia trezentas 
consultas por dia as 
funcionarias encarregadas do 
atendimento. 

0 orgao conta com Ires 
telefoncs, quatro 
comp ut adores — um 
interligado 34 boras com a 
Serasa — e quatro 
atendentes (Andine, Andreia, 
Man'ceia e Orislene). Quatro 
empresas mantem linha 
direta com o serviyo: 
Armazem Paraiba, Magazine 
Liliani. Novo Ear c Otica 
Mai a. 

Nos ultimos cinco anos, 
houve mqis de 26 mil 
negativayoes de credito 
atraves do SPC e mais de sete 

mil desnegativayocs. Em 
1995, foram mais de onze mil 
negativaySes e quase tres mil 
desnegativaydes, mais de o 
dobro do verificado nos anos 
anteriores. 

As empresas qiie mais 
consult am o Serviyo de 
Proteyao ao Credito 
atualmenle sao. por ordem 
alfabetica, entre outras; 
ArmazLm Paraiba, o Banco 
do BrasiL Casas Pernam- 
bucanas, EbeL Ipanema 
Tecidos, Magazine Liliani, 
Onogas, Otica Maia e 
Primavera Calyados. 
Consultas ao SPC 

Dtsque 723-1522; quando a 
telefonista atender, diga sen 
eodigo, sua senha e qua! a 
opyao de consulta; em 
seguida, o nome do cliente, 
data de nascimento e CPE 

Para associar-se ao SPC, 
providencie; 

♦ Cartao CGC 
• Inscricao estadual 
•Contrato social 
•Duas fotos 3x4 

AAssociacdo dos Mutudrios do 

Coniunto Habitacional N. Vitdria 

e Adiacentes 

CONVIDA 

A Comissao da Diretoria da 

Associayao CONVIDA toda a 

comunidade do Conjunto Nova 

Vitdria para se fazerem presente 

em uma reuniao que se realizara 

no dia 22 deste, 2a feira as 

20:00hs, local Fonte do Paladar, 

para tratar de assunto de 

interesse da Comunidade. 

Agradece a presenya de todos. 

Comissao. 

Jornal Capital 

Ik 

A A 
0 

Lisue 73S-1345 e 

faqa a assinatura do Seu 

Lider Diario. 
1 
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Semus realiza 3a Gonferencit/ 

Eu sou 

Autora desconhecida 

8ii lou cujiizta cjuz no mundo anda 

jizxdida, 

<Soii a cjuz na uida nao tzm moztz, 

a iirnd do lonlio £ dz^ta 

ioxts; 

dzu lou a cx.unij'iacidia, a dotoilda; 

ddou acju&di cjuz jiaiia £ nincjuim 

(7£, 

<Sou a Jiama, tditz o 1£t; 

tSoll a cjiiz cdoxa ±£m jic ox 

CjiLZ. 

<^Soa tali C7£z a (Jtiao cjiiE aLau&m 

lonAou... 

uzm cjuz (j&lo ao xa 

mz uzx..., 

S cjuz nunca na uida mz 

zncontiou... 

por Leo Costa 
Jornalista 

A Secretaria Municipal de 
Saiide promove, neste final de 
semana, a 3- Conferencia 
Municipal de Saude. 0 evento 
acontece desde ontem, 
devendo se estender ate este 

domingo, no Plenario Leo 
Franklin, da Camara de 
Vereadores. 

0 Secretario de Saude do 
Municipip, medico Carlos 
Gomes de Amorim, informou 
que os preparatives estao 
sendo ultimados. 

0 tema da 33 Conferencia 

Municipal de Saude 6 "Para 
todos e por todos", eleito pela 
Organizapao Panamericana de 
Saude. 

A finalidade e a 
contribuipao para a realizapao 
do Piano Municipal de Saiide 
e a redefinipao de estrategia, 
eleipao do Conselho Municipal 

de Saiide e a eleigao da 
Delega^ao Municipal para 
autoridades do setor da saiide 
piiblica na Regiao Tocantina, 
atem de outras localidades do 
Estado, para uma maior 
integra^ao e troca de 
experiencia entre secretarios 
e demais tecnicos da saiide. 

Escola Rural e implantada 

por Leo Costa 
Jornalista 

Imperatriz tera a primeira 
escola para familias rurais 
do Maranhao. A implantapao 
acontecera nos proximos 
dias, grapas a uma iniciativa 
da Associagao das Familias 
Rurais de Imperatriz. 

Denominada Casa 
Familiar Rural, ela d uma 
espdcie de Escola de 
Tecnica Agricola, cuja 
finalidade d exatamente a de 
formar profissionalmente 
jovens filhos de lavradores. 

Segundo informou o 
presidente da Associapao 
das Familias Rurais, Luis dos 

Santos Silva, essa escola 
familiar rural 6 dirigida 
pelos •proprios pais dos 
alunos. 

A escola vai funcionar, 
segundo Luis Silva, em um 
pr^dio doado pela Diocese 
de Imperatriz, o qual esta 
situado no distrito de 
Coquelandia. 

Ele disse, tamb^m, que a 
verba para a restaurapao do 
predio foi doado pela 
Companhia Vale do Rio 
Doece — a CVRD. 

Para a implanta^ao da 
escola, a Associagao tamb^m 
contou com o apoio de varias 
outras entidades, conforme 
informou Luis Silva. 

Radio Capital AM, 950 Khz, 

10 mil Watt's de potencia 

Jor nal Cap rial 

Seu Lider Didrio^ 

Fom e: 723-2 !034 

Tuco- 

nu's 

Produ- 

coes, a 

produ- 

toro 

de 

oudio 

e 

video 

mais 

com- 

plete) 

da 

regiao 

Produtos Quimicos Ltda 

Temos completa linha de: 
* Produtos quLmicos para tratamento de ajfua em geral, piscinas, torre de refrigeratao, 

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

peneiras, escovas e etc. 
* Addos, soda caustica (Eqliida e escama), agna sanitaria " KIBONA", breu, solu^ao de 

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

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

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

Promo^oes: 
* Cloro granulado (balde 10 

kg) R$ 60.00 - a vista ou cheque 
p/ 8 dtas 

* Algidda manutengao (01 It) 
R$ ■ a vista 

* Barrilha (kg) R$ 0,90 ■ a: 
vista 

* Suifato de Aluminio (kg) R$ 
0^0 - a vista 

Atsitfao! Ati-in;aul Atinuran' 

URGENTE 

Ligue 721-8593 e faca 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 + 2semjuros, vista. 

Aproveite esta super promocao, enquanto durar o 

estoque 

AUTORAMA 

PIKEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 - Fone 721-8593 

m 

VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. • ^ 
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Imperatriz, 21 de abril de 1996 

Dia 14 de maio, nao perca!!! 

10 Bicicletas 

dia 06 de maio no 

sorteio antecipado /•V- 

R$ 5,00 
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Transmissao ao vivo 

pela TV Capital 

e Radio Capital 
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01 Kit 

Construgao 

3 mi! telhas e 3 mil tijolos 

02Motos 

Titan 

02 Escort 

Hobby 0 km 

Esse voce conhece. E de casa. 

E da gente 

Sorteio Antecipado: 10 bicicletas no dia 

06 de maio 
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r CASA... E DA GENTE 



Imperatriz, 21 de abril 1996 Marketing 
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Fog do ESMALTEC 
AIJANTA 4 Bocas, 
Mesa Inox 

Mod. MI 8431 

*$ 135, 00 

a vista ou 

entr. de R$3Sroo + 

*$ 16,00 

por mes 
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Mdq.de Cost. SINGER 
FACILITA PLUS C/Gabinete 
Mod.2343/749 ' 

Fogdo ESMALTEC 
GANOA, 4 Bocas, 

Mod. MI 3840 

R$ 1 09,00 

d vista ou 

entr. de 

r$20,oo + 

74 ,30 

por mes 

R$ 47 

r$&%9&,oo d vista ou 

entr. de r$75,oo + 

,00 por mes 

'mA*, 

"mm 

Mdq.de Cost- SINGER 
FACILITA PLUS, Portdtil 

Mod.9836/GO 28 

r$299,oo a vista ou 

38 entr. de r$ 59,oo + RS} ',70 por mes 

Fogdo Continental 
BBASIL, 4 Bocas, 
Mod. 847 

$15 1,00 

a vista ou 

entr. de 

R$ 3 1,00 + 

por mes 

Fogdo GWNOANI 
2 Bovas.Mod.GH2 

r$S7,oo d vista ou 
m0f entr, de r$ 12,oo + 

R$ M ,30 par mes 

as 
fMrn 

Fogdo 
Continental, 
BBASIL, 4 Bocas, 
Mod. 848 

R$Mi *19,00 

d vista ou 

entr. de 

R$ 48,00 + 

por mes 

Liquidificador 
WALITA 

MILAN 0, 
Mod.LQ 12 

r$43,oo 

d vista ou 

entr. de 
R$ 9,00 + 

5 

Colchdo de Espuma DALBAN 

Densidade 28,Solteiro, 78 xl4cm 

r$S 7,00 d vista ou 

6 entr. de r$ 17,oo + 

,50 por mes 

f 

por mes 

CoUhdo de Espuma DALBAN 

Densidade 28,Casal, 128 xl4cm 

r$69,oo d vista ou 

a entr. de r$ 15,oo + 

,80 por mes 

pnasDociMa 

Coiid. de Ar PROSDOCIMO 

10.000 BTU's, Mod. APIOF 

r$62S,oo d vista ou 

80 entr. de r$ 12S,oo + R$ ,70 por mes 

Cond. de Ar PROSDOCIMO 

7.500 BTU's, Mod. AP07F 

r$S 1 0,oo a vista ou 

64 entr. de r$ II 0,oo + R$ ,60 por mes 

TV TOSHIBA TV TOSHIBA 
20", em Cores, C/Controle, 14", em Cores, C/Controle, Timer 

Simplificado, Mod. TV 2070E Mod. TV 1480E 

R$ 399,00 a vista ou r$339,oo a vista ou 

entr. de r$89,oo + ^jf entr. de r$69,oo + 

R$ so ,00 por mes «44 ,00 por mes 
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PRON JVE DE VERDAP- 

Ofertas vdlidas aU >4/96 mi enquanto durar o estuque. Juros 12% a.m. CMP/Nilson }' </ 
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Policia Imperatriz, 21 de abril de 1996 

P olicia Militar prende infratores 

o 

por LEO COSTA 

Ameaga de morte 
0 trabalhador Antonio 

Argemiro Oliveira, morador 
no Parque Alvorada II, foi 
denunciado pela propria mae 
dos sens filhos, a dom^stica 
Marinalva Sousa Costa, de 23, 
pelo fato do mesmo estar 
promovendo ameaga de 
morte. Ela contou que 
convive maritalmente com ele 
ha cerca de 2 anos, e com o 
mesmo teve 2 filhos. Acontece 
que, mesmo tendo sido feito 
acordo na Justiga, este se 
nega a cumpri-lo, al6m da 
pratica nada agradavel das 
ameagas. 

Agressao fisica 
Ediltne Silva de Alencar 

Sousa, 23 anos, residente na 
ma Monte Castelo nQ 600, no 
setor Mercadinho, tambem 
procurou a Delegacia 
Especial da Mulher, onde 
denunciou ter sido agredida 
fisicamente pelo colega de 
trabalho Paulo de Tal, fato 
ocorrido exatamente no 
interior da firma onde ambos 
trabalham. Ela 
complementou a ocorrencia 
afirmando que o acontecido 
foi motivado por problemas 
injustificaveis. 0 caso e do 
conhecimento da delegada 
Radige Barbosa, que devera 
tomar as providencias 
cabfveis ao mesmo. 

Furto no Salao 
A cabeleireira Nelma 

Shirlene Ribeiro Silva, de 27 

anos, moradora na rua Sao 
Paulo n0 75, na Nova 
Imperatriz, denunciou ontem 
ter sido vitima do furto de 
varios documentos e mais a 
quantia de R$ 53,00 em 
especie. O caso se deu no 
interior do salao onde a 
mesma trabalha, cujo 
enderego nao foi repassado a 
imprensa. 

Levou bicicleta 
Uma bicicleta barra 

circular. E o que levaram do 
comerciante Valci Vieira 
Rodrigues, 27 anos, residente 
na rua Monte Castelo n0 364, 
no Mercadinho. Ele esteve 
ontem de manha, no Plantao 
Central da Policia, onde 
denunciou o caso. O furto, 
conforme informou, 
aconteceu em frente a 
residencia onde mora. 

Pegas intimas 
Ladrdes tambem furtaram 

a comerciante Nadir Lopes 
Fagundes, casada, 30 anos, 
residente naruaLeoncio Pires 
Dourado n0 849, no Bacuri. No 
Plantao Central, ela disse que 
o caso se deu por volta da 
madrugada de ontem, quando, 
provavelmente, os bandidos 
pularam para dentro de seu 
quintal, e posteriormente 
levara varias i)egas intimas de 
sua propriedade, entre outros 
objetos. O caso sera 
investigado pelas autoridades 
da Delegacia de Roubos e 
Furtos. 

Programagao da Radio Capital 

AM Joao Lisboa- MA 

bas 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 - 

JornanviJn 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 
c 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 Reiho de Deus 

por Kleverson Almeida 
Da Agenda Pingo no i 

Uma agao do pessoal que 
faz a seguranga interna do 
Supermercado Variedades, 
ontem, possibilitou o flagrante 
em dois menores que, do 
interior daquela loja, situada 

na avenida Getulio Vargas, 
tentavam furtar objetos da 
segao de perfumaria. 

Os proprios segurangas da 
loja, apos terem notado o que 
estava acontecendo, trataram 
de agarrar os criminosos, em 
horarios distintos, paradepois 
acionar a Policia Militar, que 
os recambiou ate a.Delegacia 
de Policia da rua Sousa Lima, 
que ontem funcionava em 
regime de Plantao Central. 

So olhando 
R. S. S., de 16 anos, 

morador na rua Catulo da 
Paixao Cearense nQ 93 (Vila 
Nova), foi o primeiro a ir em 
cana. Sua condugao foi feita 
pela VPO-()2, cujo comando 
era do sargento Aristides. A 
imprensa, o acusado declarou 
que nao possui qualquer 
envolvimento com furtos. 
Essa foi a primeira vez que ele 
se viu em tal sufoco e, 
conforme informou, estava 
apenas dando uma olhada na 
repartigao de perfumes. 
"Nunca estive envolvido em 
situagao desse tipo, junto a 

Policia. Essa e a primeira vez. 
Eu nao tenho nada a ver com 
o que estao falando", 
desabafou R. Em seguida, 
contou o que de fato estaria 
Ihe acontecendo. "Mero 
engano, porque eu estava 
cogando uma'cicatriz aqui na 
barriga e, quapdo me viram, 
foram logo dizendo que eu 
estava roubando". Por se 
tratar de mais um caso 
envolvendo menor de idade, 
ontem mesmo R. teria de ser 
removido para a Delegacia de 
Protegao a Crianga e ao 
Adolescente, onde ficaria a 
disposigao da delegada 
Cinara. 

Com bike 
O outro caso que chegou 

ao conhecimento das 
autoridades do Plantao 
Central ocorreu por volta das 
13h, quando L. P. S., de 15 
anos, residente na rua 7 nQ 

310 (Santa Rita), foiapainhado 
com um vidro de perfume. 
P^sle, ao contrario de R., nao 
teve sequer como negar a 
autoria do furto, uma vez que 

se portava de maneira 
estranha ao que costuma 
fazer o consumidor — aquele 
que trabalha mesmo. 
Conforme informou o 
sargento Marcos, que fazia o 
comando da VPO-16 que fez 
o recambiamento, L. portava 
ainda a quantia de R$ 6,00 em 
dinheiro. "Ele se apresentou 
como sendo menor de rua, 
inclusive sem enderego fixp", 
anunciou. No enlanto, L. que 
tambem disse a imprensa nao 
ter residencia fixa, acabou 
anunciando que morava com 
seus pais. Acontece, 
entretanto, que ele ja havia 
deixado a residencia dos 
mesmos ha pelo menos duas 
semanas. Afora isso, o 
infrator tambem se 
encontrava de posse de uma 
bicicleta azul mountain bike, 
cuja propriedade tambem 
estava sendo queslionado pela 
Policia. A exemplo do 
primeiro, este tambem foi 
recambiado para a Delegacia 
de Protegao a Crianga c ao 
Adolescente. 

Homem denuncia traigao 

O caso esta registrado na Delegacia Especial da Mulher 

por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Policia 

Sob a alegagao de estar 
sendo traido por um colega de 
trabalho, Oceano Fonte de 
Jesus passou a ameagar de 
morte a mulher com quern 
convive maritalmente ha 3 
anos e 4 meses. A mulher, 
Carmelita Rodrigues 
Milhomem, trabalha como 

auxiliar de escritorio, e 
compareceu na Delegacia de 
Policia da rua Sousa Lima para 
denunciar a ameaga. 

A denuncia ja foi 
encaminhada para a Delegacia 
Especial da Mulher, onde ela 
tambem rebateu a grave 
acusagao que Ihe foi feita, 
dizendo que tudo nao passa de 
caliinia e difamagao, crimes 
previstos no Codigo Penal 

Brasileiro. 0 casal reside na 
rua Pernambuco nQ 1204 
(Nova Imperatriz), de onde, 
certamente, tera de se 
deslocar a DEM, para explicar- 
se perante a delegada Radige 
Rodrigues Barbosa. 

Na DP>M, alem de ter 
explicado que nunca teve nada 
com o tal Julio Pereira do 
Nascimento, cujo nome fora 
citado aos agentes da 

especializada, ela tambem 
contou que sao constantes as 
ameagas promovidas pelo 
esposo. "Ele nao tern nenhuma 
prova contra a minha pessoa", 
revelou Carmelita Milhomem, 
na manha do ultimo dia 18, 
data da ocorrencia. A delegada 
Radige Barbosa devera ouvir 
o acusado, entre outras 
providencias que achar 
necessarias. 

As mortes no campo 

por Kleverson Almeida 

As mortes de trabalhadores 
rurais envolvidos em conflitos 
agrarios durante o governo 
Fernando Henrique Cardoso 
chegam a pelo menos 59. 

Relatorio da Comissao 
Pastoral da Terra aponta que 136 
trabalhadores rurais foram 
assassinados de janeiro a 
setembro de 1995. 

Com as vinte e tres mortes 

confirmadas, ate sexta-feira a 
tarde pelo governo do Para, no 
conflito ocorrido em Eldorado de 
Carajas, chega-se ao niimero de 
59. 

A Gmiissao Pastoral daTerra 
informa, entretanto, que "ainda 
nao tabulou os dados recebidos 
de trabalhadores rurais que 
foram assassinados de setembro 
de 1995 a abril dcste ano, 
trabalho que sera concluido 
somente em maio proximo. 

Impunidade: ate quando? 

por Leo Costa 
Radialista 

Esta semana, pelo menos 
dezesseis entidades que 
integram o Forum Nacional 
Contra a Violencia no Campo 
divulgaram nota de repudio ao 
massacre ocorrido no Sul do 
Para. As entidades pedem a 
imediata apuragao dos fatos, a 
desapropriagao da area 
suficiente ao assentamento 
prioritario das familias dos 
trabalhadores rurais atingidos 
pela violencia praticada pela 
policia do Para, alem da 
integridade fisica dos 
sobreviventes. 

O Forum Nacional Contra a 
Violencia no Campo e 

integrado por representantes 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil, da Conferencia Nacional 
dos Bispos do Brasil, da 
Contag, do Sine, do Movimento 
dos Sem-Terra, entre outras 
entidades. O presidente da 
OAB, Fernando Uchoa Lima, 
enviou correspondencia ao 
governador do Para, Almir 
Gabriel, pedindo imediatas 
providencias no sentido de 
afastar de seus cargos todos os 
que estivcrem envolvidos no 
massacre do Sul do Para. 

A OAB man if esta ainda 
profunda preocupagao e 
indignagao com o descaso hoje 
existente em relagao a questao 
fundiaria brasileira e pede o fim 
da impunidade. 
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MariahTparey 

Essa e oulras voce 

encontra na Dimapi 

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

Ugue738-1S4S 

Divulgue sua 

'ao esquega que a propagatA a aqmdo uegocio 


