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O lust. 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 

. Aprocissao do Senhor Morto, as lb 
hs, com salda da Catedral de Nossa 
Senhora de Fatima e chegada na Igreja 
de Santa Tereza D'Avila. 

Imperatriz celebra Paixao de Gristo 

Bispo D. Afonso Felipe Gregory conclama catolicos a comparecerem as Paroquias 

Igreja Catolica tem extensa programacao para celebrar a morte e ressurreiyao de Jesus Cristo 

Dep. Davi Silva boicota 

Encontro da Amazonia 

0 deputado federal Davi 
Alves Silva, de acordo com 
o jornalista Carlos Rivaldo, 
esta articulando para levar 
para Sao Luis, o IV 
Encontro da Bancada 
Federal da Amazonia 

Legal. 
Imperatriz perdeu um 

volume consideravel de 
dinheiro pelo cancelamento 
do Encontro, marcado para 
o final de margo passado. 
(veja grafico abaixo) 
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Escandolo 

da agiotagem 

reune-se segunda 

A Comissao Parlamentar; 
de Imuerito que investiga a ■ 
"agiotagem na Ctoara"; 
deve ser instalada na 
segunda-feira, quando osl 
lideres partidarios indicam 
os sete membros da CPE 
cinco litulares e dois 
suplemes. 

Em seguida, os membros 
da CP! devem escolher o 
presidents dos trabalhos e o 

relator. 
Os vereadores de 

Imperatriz dizem acreditar 
que a "CPI da agiotagem" 
deve durar no maximo vinte 
dias. 

Os parlamentares sko 
unAnimes em afirraar que 
quanto n^ais tempo durar a 
CPE mais desgaste sofrera 
o Poder Eegislativo 
Municipal, pdgirt^ }A 

o 
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lornol Copital 

Jussara Cerqueira 
comenta a sociedade 

imperatrizense e Soraya 
Luiza, a a<;ailandense 

Por Dentro da Imprensa 

Programacao da TV 

i 

) ( 

Cader 

l|f» 

no 1 

Jornal Copital 

Ondas Curtas 

Tendencia 

Esporte Local 

r 

ill Com. Compra 

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

US$ Com. Venda 

R$ 0,9881 (+9.01%) 

IJS$ Black Compra 

R$ 0.985 ((ffeira) 

USS Black Venda 

USS Flut. Compra 

R$ 0,9911 (+0,08%) 

ys$ Flut Venda 

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

Ouro (grama) 

RS 12,66 (scxla-feira) i 

Poupan^a 

1,3678% (04.03.96) 

CDB/RDB 

25,10% (01.04.96) 
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Igreja Catolica recebe fieis para celebra$ao da Paixao de Cristo 

Gertame Maranhense 

come^a no domingo 

■v- 0 Campeonato Maranhense 
de Eutebol Profissional, 
finalmente sera iniciado no 
proximo final de semana. 

A cidade de Imperatriz nao 
tera representante na 
competiyao. 

Os clubes de Sao Luis e do 
interior do Estado fizeram 

Sedel promove curso 

A Secretaria de Desporto e 
Lazer do Municipio, Sedel, 
realiza curso de arbitragem 
ncste mes de abril. O curso sera 
ministrado por Jackson da 
Silveira, titular da Pasta e ex- 
integrante do quadro de arbitros 
da Fifa, a Federa^ao 
Internacional de Eutebol 
Association. Jackson da Silveira 
disse acreditar que a formayao 
de mais arbitros na regiao, 
incentivara o futebol que sera 
melhor jogado, "com apresenya 
de arbitros competentes". 
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Jackson ministra curso 

Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

Frederico Luiz 
desnuda os principais 
fatos politicos de 
Imperatriz e Regiao 
Tocantina. Nas Ondas 
Curtas, a colunista 
resume sua satira aos 

politicos. 
Com uma linguagem 

agil, Frederico Luiz abusa 
da charge eletronica com 
o Ze da Praga, 
personagem criado para 
a coluna. Pagina 1C 

O bispo diocesano D. Afonso 
Felipe Gregory convida os 
imperatrizenses a 
comparecerm as igrejas, com o 
objetivo de celebrar a paixao e 
morte de Jesus Cristo. 

A Igreja Catolica cumpre 
extensa programacao no dia de 
hoje e finalizando no domingo, 
quando se celebra a ressurei^ao 
de Cristo. 

As 15 hs havera a procissao 
do Senhor Morto da Catedral de 
Nossa Senhora de Fatima ate a 
Igreja de Santa Tereza D'Avila 
no Centro Velho. 

D. Afonso confirmou 
presen^a no programa Cidade 
Agora, veiculado as 07:30 hs na 
TV Capital, canal 5. Ele discutira 
o tema, Paixao e Morte de Jesus 
Cristo, alem da Campanha da 
Fraternidade, que este ano 
aborda o tema Politica e F6. 

O pastor adventista, Adolfo 
Kerne tambem estara presente 
no debate exibido naTV Capital. 

Hoje ^ feriado nacional e 
muitos imperatrizenses 
aproveitaram para viajar, 
aproveitando o feriado 
prolongado. 

A Policia Rodoviaria Federal 
montou a Opera^ao Pascoa que 
contara com 24 patrulheiros e 
mais o pessoal administrativo. 

Pagina 5A 

contrata^oes modestas para o 
porte da competigao. 

Os tres grandes da capital 
sao os favoritos para 
ganharem o titulo deste ano. 
Moto Clube, Sampaio Correa 
e Maranhao disputam a 
hegemonia do futebol 
maranhense. Pagina 4C 

Capital 

Social 
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Ildon 

Marques 

ha treze 

anos 
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O que voce 

pode fazer para 

combater o 

virus HIV 
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O numero 

600 

E o numero ( 
escritorios de services que j 
a Embratel esta instalando. 
Esses escritorios terao | 
maior autonomia para i; 
atender os clientes. Atem g 
das unidades de servi^o, 5 
tambem estao sendo ? 
criadas 7 de engenharia e 3 
mistas. A embratel 
pretende eliminar i prejuizo 
dos services deficitarios e 
aumentar a carteira de 
venda dos services diretos. 

_ O fato 
At6 o ano 

que vem a 
Embratel 
planeja ter 
instalado 8 mil 

km de cabos de fibra optica 
pelo literal brasileiro, entre 
Porto Alegre e Fortaleza. A 
primeira etapa da 
implantacao definitiva de 
sistemas de fibras opticas 
teve inicio em 1993, no 
trecho Rio-Sao Paulo. 
Agora, tem inicio essa 
segunda fase do piano de 
instalacao de cabos de fibra 
optica. 

A pessoa 
Thomas 

Miguel Demant, 
chefe do 
escritorio de 
Sao Paulo, diz 
que a Embratel 
nao esta insenslvel ao 
aumento da demanda por 
services de 
telecomunicacoes e que nao 
previam um aumento assim 
tao grande e que a demanda 
por servicos da Inter' + 
fosse tao explosiva. 
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Pcxiem se preparar que 
vem surpresas no livro 
Imperatriz Capital. 0 liyro 
vai ajudar na 
conscientiza9ao do 
eleitorado. 

Andre Paulino 
Centro 

Dorian Meneses ja 
come^ou errado. Porque 
suspender os cheques do 
interventor Ildon 
Marques? Sinceramenta 
nao entendi. 

Paulo Apa 
Ju$ara 

Tem vereador em 
Imperatriz que deveria 
estar na cadeia. 

Joao Silva 
Bacuri 

ds vereadores de 
Imperatriz precisam tomar 
vergonha na cara e pelos 
menos fazer uma CPI de 
vergonha que de algum 
resultado. 

Pedro Paulo 
Santa Rita 

Essa CPI da agiotagem 
nao vai dar em nada. Os 
vereadores vao enrolar e 
no final tudo acaba em 
panelada. Na Camara, sao 
poucos os que serao 
reeleitos. 

Maria Auxiliadora 
Entrocamento 

O proximo pagamento 
dos servidores do 
municipio deve ser mais 
organizado. Nunca vi tanta 
gente no Banco do Estado 
do Maranhao como na 
ultima quarta-feira. E so 
colocar mais bancos a 
disposi^ao dos 
funcionarios 

Solange Pimentel 
Parque Alvorada 

Eu espero que hoje, 
sexta-feira da paixao, as 
pessoas pensem ma:s um 
pouco nas comunidades da 
periferia que estao 
passando por todo o tipo de 
dificuldade. 

Carla Soraya 
Centro 

Quero parabenizar a TV 
Capital pela nova 
programagao. Ficou bem 
melhor e com mais 
atra^oes. Parabens ao 
diretor de programa^ao da 
emissora. 

Juventino Cardoso 
Bacuri 

Queria cumprimentar o 
Jornal Capital pela serie de 
mat^rias sobre a Aids. A 
informa^ao € precisa e sem 
preconceito. O 50° Bis que 
e responsavel pela mat^ria 

nbem esta de parabens. 

Ana Flavia 
Cidade Velha 

Gomunitario reune-se 

no dia 13 de abril 

porHeraldo Maciel 

Jose Pereira, presidente da 
Fumbeart, entidade que reiine 
as associa^des comunitarias da 
regiao tocantina, afirma que 
esta confiante no 
comparecimento das 
lideran^as comunitarias na 
reiiniao da entidade que 
preside no proximo dia 13 de 
abril. 

De acordo com o lider 
comunitarios, os presidentes 
de associagoes e demais 
membros da diretoria vao 
comparecer e prestigiar a 
reuniao porque ^ preciso o 
fortalecimento da classe. 

"A Fumbeart precisa 
renovar alguns membros de 
sua diretoria e trayar um piano 
de a^ao para o ano de 1996", 
afirma Jose Pereira. 

Segundo o presidente da 
entidade, o movimento 
comunitario de Imperatriz esta 
consciente de seu papel e de 
sua importancia no process© 
eleitoral deste ano. 

Ele confirma que a cidade 
nao pode se dar ao luxo de 
eleger prefeito e vereadores 
que nao possuam 
responsabilidade com a 
populagao sofrida dos bairros 
da cidade. 

Jos6 Pereira, disse que 
diferente dos outros anos, os 
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Jose Pereira, presidente da Fumbeart quer comunitario 
conscientizando a comunidade 

lideres comunitarios estao 
mais exigentes na escolha de 
seu respective candidate a 
prefeito ou vereador. 

Ele revela que a populagao 
tamb^m elevou seu nivel de 
consciencia e quer as obras 
que sao objeto de reivindicagao 
popular. 

"Nos bairros, acabou o 
tempo do voto-sacolinha. O 
eleitor esta esperto. Este ano, 
o eleitor vai receber a 
sacolinha, mas na hora de 
votar, escolhera de acordo com 

sua consciencia, num 
candidate que tire Imperatriz 
do caos que se encontra", 
afirma Pereira. 

Ainda de acordo com o 
presidente da Fumbeart, o 
lider comunitario tera papel 
decisive na eleigao porque a 
conscientiza^ao sera 
fundamental. 

"0 lider comunitario, alem 
de defender seu bairro, 
procura mostrar qual a melhor 
solu^ao para o municipio como 
um todo", conclui Pereira. 

A vida do nauta 

por Joao Estrada Branco 

Ouem sabe a cmgus+ia de quern p^ocu^a 

e o aek^do pela sorfe e nao da lemb^antpa 

T^-^inal/ e t^is+e o Kabifo da duvida 

que nao K'eanlma e apenas cansa 

Sabe la meu eoea^rao |osse gemeo 

pa^a anda^ po^ todos os vaos signos 

e eonKecee quern o sublime elee 

da paixao louea do beanco ve^so 

(Somo e bom see eeean+e e naufa 

paea mudae de ^olka em ■^olba 

aden+eae poe fodas e exlensa ma+a 

ale peendee minka vida sol+a 

mm ■ 
mm 

Slsicma Tneanu^ de Coiiiuxaieaeiio 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

Jose Filho 
Diretor Comercial 

Jornal Capital 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 
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For momento 
/ 

por Raimundo Prlmeiro 

sabeR da tua exis+encia 

nao podee passae meus momen+os 

de |"olga ao feu I ado 

AAas voce pe^manece viva no meu 

pensamenfo aqui/ aliy acola. 

por Raimundo Primeiro 

(zda e bela 

Tem um jeifo especial de seF 

Te cafivaF> 

(TmbalaR o momenfo de inspma^ao do 

poefa. 

Vive efemamenfe a I eg Re 

Pulando 

t 3alfifando 

3m busca de ideais paRa sua gosfo 

vida. 

sa 

Trocando de idade 

Ouem f Ro ca de idade a ma nka/ 

sabado dia 6, e. o senkoR T^nfonio 

T^amos (leia-se T^aRagas)/ que Recebe 

os cumpRimenfos de foda a equipe 

PVagas - VmpeRafRie,
/ e do 

Oapifaly pela passagem da data 

natal icia. 

/\)ao ka de doRmiR, nem adoRmeceR 

guaRda de VsRael. O SenkoR e feu 

guaRda/ o SenkoR e feu abRigo, sempRe 

ao feu lado (3aI mo i 20/ 5-6). 

F'elie ^AniveRsaRio! 

Tambem aniveRsaRiando amanka^ a 

mae da nossa amiga Olenice Teonel, 

dona A^aRia Ovangelisfa Veonely que 

Recebe um abRa<po de foda a nossa 

equipe. 7\)6s Ike desejamos muifa saude 

e muifos anos de vida. 

T~elie y\niveRsaRio! 

plontoo HospitQ|Qf 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

05/04/96 

JiospitalMvomda 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

05/04/9.6 

Hospital Pequeno Pricipe 
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Imperatriz vive a calm a da Paixao de Cristo 

Comercio, 

Fieis lotam 

bancos, reparticoes publicas estao fechados 

igrejas catolicas e alguns templos evagelicos 

Linha 

Direta 

porJOSE FILHO 

CP/ 
Vereadores da oposi^ao 

conseguiram a cria^ao de 
uma Comissao Parlamentar 
de Imperatriz de Inqu^rito 
para apurar as possiveis 
irregularidades financeira 
do vereador Antonio 
Rodrigues Salgado Filho 
no exercicio da presidencia 
do legislativo municipal. 

Culpados 
Conforme um dos 

intcgrantes do bloco 
oposicionista, a CPI nao 
devera ficar restrita ao 
presidente da Camara, mas 
de forma global a 
identificar todos os 
vereadores que se 
beneficiaram ilicitamente 
dos recursos do legislativo, 
aqueles que pediram 
dinheiro "emprestado" ou 
devido aos cheques 
emitidos em duplicidade. 

Proporcionalidade 
O criterio da 

proporcionalidade das 
bancadas mais uma vez foi 
adotado para a indicayao 
dos membros da CPI, 
muito embora houvesse um 
acordo entre as lideranyas 
para que os membros 
indicatlos fossem os 
mesmos que participaram 
da Comissao Especial de 
Investigayao que apurou as 
irregularidades cometidas 
por Salgado. 

Irritagao 
Nao fosse a irritayao do 

vereador Chagao, que 
estava sendo preterido 
dentro do bloco 
situacionista — grupo dos 
11 — nenhum 
irregularidade teria sido 
levado ao conhecimento 
dos vereadores 
oposicionistas. "Chagao 
falou mais do que devia" 
afirmou o vereador Joel 
Costa, prestando assim um 
grande favor a sociedade, 
pois e graya a irritayao de 
Chagao que hoje a CPI 
esta sendo instalada. 

Traigao 
Na visao de vereadores 

oposicionistas, "in off " o 
vereador Antonio Rodrigues 
Salgado Filho esta sendo 
traido por seus prbprios 
companheiro de bloco dos 
11. Afirmou os vereadores 
que os "amigos" de Salgado 
pegaram dinheiro 
"emprestado" e agora estao 
negando tudo, deixando 
toda a culpa - um bode 
expiatorio - nas maos do 
presidente da Camara. "Se 
salgado errou, certamente 
que ele nao errou sozinho", 

ratificam os oposicionistas. 
Pergunta 

Se Ildon Marques de 
Sousa nao pode ser 
candidato nas proximas 
eleiyoes, e se a 
governadora nao apoia a 
candidatura do ex- 
go vernad or Jos6 Ribamar 
Fiquene, quern seria entao 
o candidato dela a 
prefeitura de Imperatriz? 

Zebra 
Uma nova CPI 

Comissao Parlamentar de 
Inquerito - pode comeyar 
a mexer com a Camara de 
Vereadores a partir da 
proxima semana. Trata-se 
de demincia referentes a 
merenda escolar, cujas 
compras podem ter sido 
feitas de maneira irregular. 

Contradigao 
Enguanto o secretario 

municipal da educayao, 
Agostino Noleto, que e o 
responsavel 
teoricamente - pela 
elaborayao do cardapio 
que e servido aos 
estudantes da rede 
municipal de ensino 
anuncia que o valor em 
dinheiro para a compra e 
da ordem de 600 mil reais, 
a governadora Roseana 
Sarney divulga documento 
onde o valor e destinado a 
merenda escolar de 
Imperatriz e na ordem de 
1.750,000,00 (um milhap, 
setecentos e cinqiienta mil 
reais.) 

Pergunta 
A governadora passou 

informayoes erradas ao 
secretario Agostinho 
Noleto ou ele e que esta 
escondendo a verdade, 
divulgando valores que na 
verdade nao existcm? 

Sugestao 
0 Parque de Exposiyoes 

Lourenyo Viera da Siva fica 
ocioso praticamente o ano 
inteiro. 0 momento e ideal 
para o interventor Dorian 
Meneses Criar, trabalhar e 
realizar ainda no seu 
mandato a 13 FAIMP Feira 
de Amostra da Indiistria 
Imperatrizense. Essa e uma 
maneira inteligente de atrair 
empresarios de outros 
centres para conhecerem as 
potencialidade da regiao. 

Para meditagao 
"Quando vos disserem: 

Consultai os necromantes e 
os advinhos, que chilreiam 
e murmuram, acaso nao 
consultara o povo ao seu 
Deus? A favor dos vivos se 
consultarao os mortos?" 
OS 8-19) 

por Ana Paula Fonseca 

O comercio de Imperatriz 
esta fechado desde as 18 hs 

de ontem. Os bancos so 
reabrem na segundarfeira e as 
repartiyoes publicas. estavam 
vazias durante o dia de 

ontem. O interventor 
estadual Dorian Meneses 
decretou ponto facultative. 

A cidade esta deserta no 
dia de hoje. 0 movimenfo 
de carros 6 inferior aos 
demais feriado do ano, 
Com o feriado da Pascoa, 
muitos imperatrizenses 
aproveitam o final de 
semana prolongado para 
viajar. 

O movimento na 
Estayao Rodoviaria de 
Imperatriz foi intense no 
dia de ontem. As linhas 
com destino a Bel^m do 
Pard ganharam onibus 
extras para atenderem a 
demanda de passageiros 
para aquela capital. 

Ha tambem aqueles que 
preferem passar o final-de- 
semana em na sua propria 
chacara ou de um amigo. 

O certo 6 que a cidade 
se tranformou num 
deserto. 

0 Brasil adota a religiao 
catolica como a oficial do 
pais. A Igreja Catolica tern 
o maior niimero de adeptos 
no Brasil. As igrejas 
catdlicas estao lotadas de 
fieis que cumprem extensa 
programayao que vai desde 
as homenagens ao Senhor 
Morto at£ a ressureiyao de 
Jesus Cristo, no domingo. 
(Veja programayao 
completa na pagina 5A) 

Por^m, na maioria dos 
templos evang^licos nao 
acontecem comemorayoes. 
Apenas alguns 
protestantes celebram a 
Semana Santa, como a data 
oficial da morte e 
ressureiyao de Jesus 
Cristo, o lider Cristao que 
deu inicio a contagem do 
tempo em nossa ^poca. 

Pois, o tempo, de forma 
definitiva, divide-se em 
duas partes. Antes de 
Cristo. E depois de Cristo. 

Membros da CPI sao 

indicados na segunda 

Comissao Parlamentar de Inquerito que apura agiotagem pode 

cassar presidente da Camara, vereador Antonio Salgado Filho 

wm 

hi 

atual tesoureiro Valmir Izido Camara 

por Ana Paula Fonseca 

Os lideres dos partidos 
com assento na Casa de 
Dorgival Pinheiro de Sousa 
indicam na proxima segunda- 
feira, os membros da "CPI da 
agiotagem". 

A Comissao Parlamentar de 
Inquerito sera composta por 
sete membros. Cinco titulares 
e dois suplentes. 

A CPI tera ainda um 
presidente, responsavel pela 
conduyao dos trabalhos, e um 
relator que tera a 
responsabilidade de elaborar o 
parecer, de acordo com 
decisao dos demais membros 
da Comissao. 

O vereador Simplicio Zuza, 
PSB, disse que na Camara, 
atualmente, existem muitos 
partidos, de forma que devera 
haver acordo para a indicayao 
dos membros titulares e 
suplentes da "CPI da 
agiotagem". 

O escandalo surgiu, depois 
que o proprio presidente da 
Camara Municipal, vereador 
Antonio Salgado Filho admitiu 
que usou dinheiro publico para 
fazer "empr^stimos" aos 
vereadores, a titulo ( 
adiantamento de salar 
Atitude administrat 
impraticavel no serv 
publico. 

Antonio Salgado Filho 
tambem admitiu que pagou de 
forma equivocada, vereadores 
que pediram licenya do cargo 
de vereador para resolver 
assuntos particulares. 

O regimento interno da 
Camara, preve, que apenas os 
licenciados para tratamento 
medico tern direito a 
receberem normalmente seus 
respectivos salaries. 

De acordo com o vereador 
Joel Costa, PRP, a "CPI da 
agiotagem" devera concluir 
seu relatorio em no maximo 
vinte dias. 

Salgado defende-se mas nao convence 

por Frederico Lulz 

0 vereador Antonio 
Salgado Filho, ocupou 
algumas emissoras de radio 
e televisao para defender os 
"emprestimos" praticados 
com dinheiro publico, sem 
juros, para os vereadores. 

Argumenta Salgado 
Filho, que e normal essa 
pratica, inclusive nas 
empresas privadas. "E um 

adiantamento de salario", 
afirma o presidente da Casa 
de Dorgival Pinheiro de 
Sousa. 

O que o imperatrizense 
qucr saber. O que o 
contribuinte exige, e que o 
presidente da Camara 
explique porque apenas os 
vereadores tern esse 
privilegio no serviyo 
publico. 

Alguem ja ouviu falar que 

um escriturario, um 
continuo, uma secretaria, 
ou ate mesmo um 
funcionario graduado da 
Camara tenha se 
beneficiado com os tais 
"emprestimos"? Nao, a 
resposta 6 nao. 

Interessante, ^ que os 
vereadores, ganhando cerca 
de R$ 6.000,00 por mes, 
passam por "crises 
financeira profundas". Ja o 

funcionario que percebe 
100, 200, ou 300 reais, esse 
6 controlado e jamais 
precisa de adiantamento. 

O proprio presidente da 
Camara, vereador Antonio 
Salgado Filho admite que so 
emprestou dinheiro publico 
aos vereadores. 

E por atitudes como 
essas, que o poder 
legislativo de Imperatriz 
precisa ser passado a limp' 
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Surge uma nova bancada na Camara Municipal 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

Conceigao Formiga, Valdinar Barros e Simplicio Zuza apostam no voto livre 

Gatolicos associam 
A Camara de Vereadores . 

vive um momento historico. 
Natural para a segunda 
cidade do Estado, onde As 
for^as populares desde cedo 
chegaram perto do poder. 
Mas, somente perto. 

De Onofre Correia a 
Sebastiao Madeira nas 
ultimas eleigoes para 
prefeito, muitas lideran^as 
intermediarias da oposi^ao, 
disputaram e venceram a 
elei^ao de vereador. 

Eis que a atual Camara 
passa por um processo de 
depura^ao. Ou melhor, de 
decanta^ao. 

A chamada oposi^ao 
historica nao ^ mais a 
mesma. 

Quando da elei^ao, a 
chamada bancada de 
esquerda ficou solitaria. 
Apenas Valdinar Barros 
defendia a democracia e a 
moralizagao de forma radical 
e consequente. Favor nao 
confundir radical com 
estreito, sectario e toda a 
sorte de adjetivos desse nivel. 

Agora, passados tres anos, 
a situa^ao mudou. 

Empurrada pela base 
catolica, que esse ano lanfou 
uma Campanha da 
Fraternidade de cunho 

alvissareiro, com o tema 
Politica e F6, a vereadora 
Concei^ao Formiga assume 
posi^oes claras e afastadas de 
velhos companheiros, at6 
mesmo de sigla. 

. O episodio da CPI da 
Agiotagem ^ um exemplo 
categorico. Gonceigao 
Formiga defende a 
mOralizagao e a cassagao do 
pfesidente da Casa de 
Dorgival Pinheiro de Sousa, 
vereador Antonio Salgado 
Filho, acusado de promover 
"emprestimos" irregulares 
aos demais parlamentares e a 
si proprio. 

Mesmo como suplente, 
assumindo a vaga do 
Enfermeiro Ribamar, 
Simplicio Zuza, PSB, mostra 
que e possivel ser vereador e 
ao mesmo tempo ser popular 
e ganhar o respeito do eleitor 
consciente e livre. 

Assim formou-se, nao 
propriamente uma bancada de 
esquerda, mas o esbogo dela. 

Valdinar Barros, PT; 
Conceigao Formiga, PSDB e 
Simplicio Zuza, PSB, se 
distanciam dos demais 
parlamentares nesse aspecto. 
Sao defensores da 
moraliza^ao, da legisla^ao em 
causa piiblica e da ^tica na 
politica. 

Nao que apenas esses tres 
iluminados tenham o respeito 
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por Ana Paula Fonseca 
Jomalista 

A Igreja Catolica ajxistara 
na conscientizavao politica 
como forma de mudar a 
situacao de vida do povo 
brasilciro. i 

Em Imperatriz, a situacao 
nao sera diferente, e o Bispo 
I). Afonso Felipe Gregory, 
presidente das Carilas 
Internacionais, usara todo o 
seu prestigio e da diocese, 
para convencer o eleitorado a 
votar consciente nestas 

Fotmiga quer partkipar da CPI que apura aA&otagemna Camara 

do eleitorado. Mas, os tres 
parlamentares, sao os linicos 
credenciados, at£ o momento, 
de pedir o voto livre que deve 
eleger pelo menos cinco 
parlamentares nas proximas 
eleicoes de vereador. 

A atitude de Valdinar 
Barros, Conceicao Formiga e 
Simplicio Zuza ^ mais do que 
correta, inclusive, do ponto de 
vista eleitoral. 

Como nao sao detentores 
de altas somas de dinheiro, 
possuem patrimonio limitado 
e nao tern esquema de favores 
que garantam a eleicao, eles 
necessitam do voto livre e 
consciente para buscarem 
suas respectivas eleicoes. 

Para sorte de Imperatriz, a 
Camara ganha uma nova 
bancada. Multi-partidaria. 
Eficiente. E oxala, reeleita. 

A maioria da populacao 
brasileira c catolica. E um 
contigente do eleitorado que 
pode mudar os destinos da 
Nacao, de um Estado e de um 
Municipio. 

Em Imperatriz. a 
Campanha da Fraternidade 
deste ano, qui^ aborda o tema 
Politica e Fe, servira como 
uma mao na luva, na cidade 
conhecida no Estado, por 
decidir suas eleicoes com o 
fisiologismo e o voto da 
sacolinha. 

t 

Alias, pergunta-se quando 
sera que o eleitorado de 
Imperatriz votard, em sua 
maioria, livre desse est^maque 
atrasa o municipio. 

Nesse aspecto, os catdlicos 
tern uma importante missao 
pekfrente. Depots dachamada 
alaprogressistae da teologia da 
iibertacao, ha um sentimento 
em toda a igreja, que nao e mais 
possivel ter uma posicao 
passiva diantc da miseria do 
povo brasileiro e 
particularmente de imixratriz. 

Assim como D. Afonso, o 
Bispo Diocesano de Iraixeratriz, 
o Cardeal Arce-Bispo de Sao 
Paulo, D. Paulo Evaristo Arns, 
declarou anteontem na capital 
bandeirante, que essa sera a 
Pascoa raaisinfeliz detodos os 
tempos, com a forae e o 
desemprego invadindo os lares 
de tod<i o Brasil. 

Durante o dia de hoje, as 
Paroquias estarao lotadas de 
fieis, oportunidade, que ao 
lembrar o Senhor Morto, os 
padres lembrarao daquelesque 
padecem por falta de 
consciencia. 

O pacto entre Dorian e Imperatriz 

por Frederico Luiz 

O interventor estadual de 
Imperatriz, Dorian Meneses, 
esta em Sao Luis e na segunda, 
ou terca-feira retorna a 
Imperatriz, quando anuncia, 
em carater oficial, a sua equipe 
de governo. 

Depois do susto do 
primeiro dia, quando abriu 
uma crise politica com a 
suspensao dos cheques 
emitidos pelo ex-interventor 
Ildon Marques, Dorian 
Meneses foi salvo pelo gongo. 
O feriadao da Semana Santa 
permite folego ao atual 
interventor, para montar seu 
secretariado de acordo com o 
tabuleiro politico. 

No entanto, Dorian 
Meneses tera um grande 
desafio quando chegar a 
Imperatriz. Trata-se de buscar 
um pacto com a sociedade civil 
organizada. 

Esse pacto, embora em 
carater informal, sem os 
requintes de Moncloa na 
Espanha, mas tao ou mais 
eficiente quanto aquele, 
permitiu ao ex-interventor, 
uma tregua e facilidades para a 
administracao. 

Foi exataraente esse pacto 
que permitiu com que o Rotary 
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Dorian Meneses pode continuar com pacto informal em Imperatriz 

Clube organizasse a campanha 
para a construcao de abrigos 
nos pontos do onibus. Esse 
mesmo pacto fez o lions lancar 
a campanha educativa, Vamos 
Mudar Imperatriz, e nao 
Mudar de Imperatriz. Essa 
mesma unidade permitiu que 
os alunos e o service piiblico 
ficasse afastado de qualquer 
possibilidade de greve. Foi 
tambem esse mesmo 
entendimento que inseriu a 
prefeitura no comercio local, 
restaurando seu credito. 

Fossemos citar mais 
exemplos, poderiamos digitar 
caracteres e mais caracteres e 

nao chegariamos ao final. 
E exatamente a continuacao 

desse pacto que permitira a 
Dorian Meneses exercer a 
governabilidade sem as 
surpresas que o governo 
oferece, e com uma oposicao 
mais branda que permita 
tranquilidade para administrar. 

Para continuar o acordo 
entre os amplos setores da 
sociedade, depende-se apenas 
do interventor. E com ele a 
palavra final. E saber se ele esta 
disposto a dividir 
responsabilidades, gerindo de 
forma participativa os destinos 
da prefeitura. 

Atrnran! Atruirfuil Ahntcaal 

URGENTE 

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

/i 

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 

, AUTORAMA 

PUJEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 ■ Fone 721-8593 
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Grafica Jardim 

O MELHOR SERViqO EM OFF SET DA REG I AO. TRABAtHAMOS COM 

COMRUTAqAO GRAFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMRRESSOS. 

Rua Lais Domingues, n0 1206 lone 721-1077   

Tucanu's Produgoes 

A mais completa produtora dc audio e video do meio norte brasileiro 

o 

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

Unidos na tela 

Alguns apresentadores dt1 

televisao de Impjeratriz agora 
deixaram de ser crianya c 
pararam de se agredir no ar. 
Antigamente era muito 
comum se ligar a televisao 
para ficar informado e ver os 
comunicadoros trocando 
baixarias, em uma verdadeira 

TV Capital 

Canal s 

Rede Record 

0(1:45 Bom Dia Cidadr 
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 

Beakman 
17:30 Zorro 
18:00 Ora^ao das Seis 
18:05 Cidade Alerta 
19:00 Record Nos Esportes 
19:15 jornal da Record 
20:00 25® 
21:30 Quinteto 
23:30 Chicago Hope 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da Fe 

EOUII-E 

fHOEMIX. 

SOM E LUZ, 

MAIS UM 

EMPREEM- 

DIMEMTO DO 

SISTEMA 

TUCAMU'S DE 

COtVVJ^llOCASi 

falta de profissionalismo e 
respeito ao telespectador. 
Hoje, gramas a Deus a coisa 
mudou e dois apresentadores 
que eram como cao e gato 
atualmente estao juntinhos na 
tela. O nome dos dois por 
coincidencia come^a com a 
mesma letra adivinharam? 

As crianvas cresceram. 
Que coisa linda! 

Vencedor 
0 radialista (ex-vereador de 

bilhete de loteria) Sitonio Silva 
apresenta todo fim de tarde na 
Radio Mirante AM o 
programa Forrd Mania. 0 
"Sisi" com sua comunica^ao 
simples, tern conseguido ao 
longo do tempo se firmar no 
cenario radiofonico como um 
dos comunicadores de maior 

audiencia da cidade. Sitonio 
Silva e um verdadeiro 
exemplo de forga de vontade 
e humildade, e por isso ocupa 
o lugar que merece. Parabens! 

Becinho 
Segundomeinformaram, o 

amigo Manoel Leal (Radio 
Capital) ficou bastante 
chateado quando eu comentei 
nesta coluna que ele era fraco 
no portugues. So gostaria de 
dizer ao "Manezin", que todos 
nos somos passiveis de 
criticas, e quando se faz uma 
construtiva, como foi o meu 
caso, ^ hora refletir e se 
aprimorar, voce sabe 
comunicar, e se estudar, com 
certeza voce chega la. Ate 
rimou! 

Mansinho 
Segundo me informou um 

policial militar de A^ailandia, 
o Orlando Meneses que 
apresenta na TV Cidade 
(Band), o programa Cidade 
Atleta, esta "mansinho" com a 
policia de la, e mais elogia do 
que critica. Segundo o policial 
o "Ixde" tern medo de meter o 
pau na policia como faziaaqui 

em Imperatriz. Dizem que por 
la a barra e pesada. O "Lel^" 
com medo? Quern diria! 

Bomba 
Estou sabendo que o 

apresentador Ney Rocha 
(aquele que ja trabalhou por 
aqui na CRC) pode voltar a 
cidade para levantar a 
audiencia de uma emissora de 
televisao. O Ney quando 
esteve aqui, quase leva outros 
apresentadores a loucura, e 
roubou mesmo a audiencia no 
horario. Caso ele volte, ira 
come^ar novamente o show de 
criticas e baixarias, e quern 
tiver o rabo preso que se 
cuide, pois o cara e "doidao". 
O Ney atualmente esta em 
Belem apresentando o 
programa " Barra Pesada". 

Esfriaram 
Algumas contrata^oes que 

estavam sendo negociadas 
pela TV Capital acabaram nao 
acontecendo, Joao Vitor do 
Nascimento (ex-Difusora), 
que ja estava com quase tudo 
certo, acabou optando pela 
Mirante, e o Dr. Wlisses Braga 
que seria contratado tamb£m 

acabou esfriando. 0 "Badinho" 
tambem desistiu. O que sera 
que aconteceu? Pergunta-se! 

Dois passarinhos 

Um casal de funcionarios 
da TV Capital acabou 
descobrindo algo mais do que 
simples amizade e acabou se 
apaixonando. Os "pombinhos" 
agora resolverara juntar as 
escovas de dente e estao 
morando juntinhos. Que sejam 
felizes at^ que a morte os 
separe. Amem! 

Em a/fa 
0 radialista Arimateia 

Junior continua liderando a 
audiencia nas manhas da 
Radio Nativa, o sen programa 

Radio Alternativa 6 um 
verdadeiro campeao no 
horario. Dinamico e 
polemico o mesmo e a 
maior audiencia inclusive no 
Estado do Tocantins. 
Sucesso Ary! 

Grande Raul 
O programa Raul Gil 

estreiou no ultimo sabado na 
rede Manchete, mas aqui 
infelizmente nao foi exibido 
por que a TV Nativa estava 
fora do ar.Vamos torcer para 
que no proximo sabadc nada 
de errado aconte^a, para 
que a gente possa passar 
uma tarde assistindo a um 
bom programa, com muita 
musica, e outra atra96es. 

Respeito 
Os funcionarios da Rede 

Record de Televisao, em 
uma clara demostragao de 
respeito ganharam um 
consultorio odontologico que 
foi instalado dentro da 
empresa com dois o 
odontologos de plantao, mas 
aten^ao: isso aconteceu na 
rede , aqui na Capital ainda 
nao tern. Quern sabe um dia! 

Programa^ao de hoje rara as TVs VHS/UHP - imperatriz 

TV Nativa TV CRC 

Canal 4 

Band 
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5, a 

vGrdade 

dos 

fatos na 

tpituna 

do povo 

TV DISusora 

Canal 7 

SBT 

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

Censura 
08:00 Bom Dia & Cia (com 

Eliane) 
10:00 Programa Sergio 

Malandro 
11:30 Moreira Serra 

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

(Meu Pequcno 
Paraiso) 

15:25 Uma Galera do 
Barulho 

15:50 Punky, A Levada da 
Breca 

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

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

Sangue 
22:00 Sexta no Cinema (Te 

Amarei Ate te 
Matar) 

23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jo Soares Onze e 

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

Pascowitch 
01:50 Perfil 

TV Mirante 

Canal 10 

Guobo 

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 
12:30 Globo Esporte 
12:45 Jornal do Maranhao 

I3 Edigao 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Video Show 
14:10 Vale a Pena Ver de 

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:10 Sessao da Tarde 
(Presente de Grego) 

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

23 Edi^ao 
19:10 Vira Lata 
20:10 Jornal Nacional 
20:30 Horario Politico 

(PSC) 
20:35 Explode Coragao 
21:40 Globo Reporter 
22:40 Intercine (0 Retorno 

de um Estranho - 
Uma Cidade em 
Delirio -Cinema 
Paradiso) 

00:40 Jornal da Globo 
01:10 Campeoes de 

Bilheteria (Agonia e 
Gloria) 

02:10 Corujao I(Boeng 
Boeng) 

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 Edigao da Tarde 
13:00 TV Alternativa 
14:30 Os Medicos 
15:40 Home Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessao Animada 
17:45 RX 
18:15 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
19:00 National Kid 
19:30 Solbrain 
19:55 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
20:15 Manchete Esportiva 

23 Edi^ao 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
23:40 Boletim Olimpico 
22:45 Sexta Maxima (A 

Cruz dos 
Executores) 

23:45 Momento Economico 
00:00 Home Shopping 
00:15 Jornal da Manchete 

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

TVCNT 

NAO FORNECEU PROGRAMAQA' 
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Agailandia/Sociai 
Imp era friz, 05 de abril 1996 

porSORAYA LUIZA 

engrandecimento dessas empresas junto d sociedade a^ailandense. 

Recentemente mostrou o seu talento, na vizinha cidade de Imperatriz, 

o qual prestou assessoria ao empresario Samir Sabbag, proprietario 

da boate Fly Back. As expectativas estao por conta das inova^oes da 

casa 2001 Disco Show, que ja se encontra em plena reforma e 

promete trazer muitas novidades a partir da ultima quinzena de maio. 

0 Xo/w, 

Sem duvida alguma, o dono da festa neste domingo e o coelhinho da 

Pascoa, para toda garotada. As decora^oes armadas pelos 

comerciantes com certeza, tern sido a grande atra^ao da gurizada e 

a procura pelos ovos de chocolate acabam fazendo desaparecer todo 

o colondo que vem tomando conta das principais decorates. Em 

A^ailandia, os recordistas em vendas este ano, foram os ovos de 

chocolate caseiros. alem de saborosissimos, os pre^os sao altamente 

apetitosos. 

O dia de hoje promete ser muito movimentado para o comercio local, 

tendo em vista que o dia de hoje comercio e industria cerrarao suas 

portas, e so retornarao amanha ao seu funcionamento normal. Os 

bancos e reparti^oes publicas funcionaram ate quarta-feira ultima e 

so reabrirao na segunda-feira dia 08. Tudo isso por conta da Semana 

Santa. 

c 

O prefeito lldemar Convolves ira receber, no proximo dia 1 1 de abril, 

para uma importante reuniao, uma comissao formada por 

representantes empresariais, poder publico local e institui^oes 

rinanceiras. Na ocasiao, farao apresenta^ao e avalia^ao de um 

projeto de fruticultura, que podera ser implantada no munidpio. 

Segundo estudos realizados por tecnicos, a regiao e propicia para 

esta cultura, abrindo expectativas futuras para a implanta^ao de uma 

agroindustria, utilizando a produ^ao na fabrica^ao de sucos para o 

mercado. 

*4 

De acordo com algumas informa^oes passadas a esta colunista, ha 

indicios de que a TV Cidade afiliada d Rede Bandeirantes, tera 

como novo proprietario, o prefeito lldemar Gon^alves, mas ate o 

momento nao foi confirmado oficialmente. Sabe-se apenas, que a 

atual diretora da TV Cidade, Railda Ramos, esteve reunida na ultima 

ter^a-feira, a convite do empresario Paulo Humberto Sobreira, 

quando o mesmo anunciou que devera assumir a dire^ao tambem da 

TV Cidade. 

QesCte/i II 

Sabemos tambem, que os movimentos de caixa estao sendo fechados 

e ja se encontra em fase final, para ser enviado ao future diretor. 

Boatos ou nao, a verdade e que o //clima// tern deixado toda a equipe 

da emissora com um pe atras e outro na frente. Aguardaremos e 

saberemos os novos rumos, afinal noticias dao conta que na verdade 

toda essa inquieta<;ao tern uma unica finalidade, que somente o 

deputado Davi Alves Silva podera responder... 

O executive Wladimir Renato e o novo assessor de Marketing da 

danceteria 2001 Disco Show, Ipe Clube e TV Amazonia, que com seu 

"know how" administrative, veio a convite do emprsario Carlos 

Brandao, para somar seus conhecimentos em prol do 

SAME 

Servigo de Assistencia 

Medico Empresarial 

Pianos de saude para empresas, famflias e individuais. 

Saude e produto de primeinssima necessidade 

Plantao d© Vendas: 738-1750 (Gessila) 

Endereco: Hospital Sao Sebastido 

kq "dndia - Maranhdo 

IxW: 

Celma Souza (Lacqua di Fiori) tem se destacado como emp res aria hem sucedida 

Para pensar 
Muitas pessoas exploram e fazem mal ao proximo, sem pensar que esta vida e apenas uma 

passagem e que teremos na outra vida que prestar contas dos nossos atos. 
Fatima Franco 

; 

Agora, comprar frango e peixe com qualidade e bom atendimento ja tem um endere(?o certo. E 
a Casa do Frango, situada na rua Duque de Caxias, em frente ao SacolSo Goiano. Vale conferir. 

pois tem muitas novidades no ramo. 

Com muito mais sabor, rola neste sabado e domingo, no cardapio da Pizzaria Zepeliin. As 
novidades est§o por conta das saborosas pizzas de bacalhau e camarao. O melhor da MPB ao 

vivo continua movimentando o entra e sai constante de gente bonita, fazendo o final de semana 
muito badalado. 

Esta de novo enderego o Consultorio Odontoldgico do nosso amigo Antonio Araujo, com 
funcionamento na ma Sao Luis, em frente ao Marinheims Lanche. 

Agailandia sediara na segunda quinzena de abril. seminario sobre fruticultura. com partidpagao 
de produtores interessados de toda regiSo. A coluna dara maiores informag6es nas prdxlmas . 

edigoes 

O Sabado de Aleluia no Marinheims Lanche sera muito animado, com aquele pagodao do grupo 
Lingua de Trapo, al<§m de saboroso acaraj^. 

Que a Sexta-feira da Paix^o de Cnsto, seja um momento de reflexao para toda sociedade 
agaitandense. E que nos inspiremos no maior ato de amor, de certeza de vida etema daquele 

que se fez homem entre nos, para deixar a grandiosa mensagem de tuz, A verdadeira caridade. 

/- 

Ha momentos em que um gesto 

fala mais que mil palavras. 

Prestige o comercio local. 

Dar presente e um gesto de amor. 

18 de maio — Dia das Maes. 

Associatpao Comercial e Industrial de A^ailandia-MA 
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Imperatriz, (MA), 05 de abril de 1090. Encarte especial do Jorna I Capital. Con suite o editor para puftlieapSo (tnesmo que parelal) de ma (Mas deste caderno 

Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Semana 
Santa 

Hoje e Sexta-Feira da 
Paixao. A comunidade 
catolica aproveita para 
lembrar a paixao e niorte de 
Jesus Cristo. E momento de 
reflexao acerca dos 
problcmas que enfrentamos. 
Ate por que a Campanha da 
Fraternidade deste ano tem 
como tema: Politica e Fe. 
Com certeza, o bispo 
diocesano, D. Afonso Felipe 
Gregory estara ajudando a 
pavimentar consciencias. 

CP! da 
agiotagem 

Vamos ver em que vai dar 
a Comissao Parlamentar de 
Inqu^rito que apura o 
"emprestimo" de dinheiro 
public© aos parlamentares 
da Casa de Dorgival Pinheiro 
de Souza. Vamos torcer para 
que o espirito de corpo nao 
atrapalhe o espirito public© 
dos vereadores. Impertriz 
merecc. 

Dorian 
Meneses 

O interventor estadual, 
Dorian Meneses, viajou 
ontem para Sao Luis, a ilha 
capital. Foi providenciar a 
mudan9ae rever um de seus 
filhos. Na bagagcm, muitos 
pepinos para descascar. Mas 
Dorian nao esta sozinho. 
Segunda-feira ele despacha 
com a governadora Roseana 
Sarney. Agora, dinheiro que 
6 bom, duvido que 
Imperatriz receba nessa 
audiencia. 

Olha o 
leite 

Mais uma vez Imperatriz 
foi discriminada pelo Palacio 
Henrique De La Roque. Na 
concorrencia publica, a 
cidade de Santa Luzia foi a 
mais beneficiada, em termos 

proporcionais, para a 
aquisi^ao de leite do tip© "C". 
A baixada vence de goleada o 
prestigio da Regiao Tocantina. 

Associagao 
eCDL 

Tanto a Associagao 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz, quanto o Clube dos 
Diretores Lojistas, 
promoverao campanhas com o 
objetivo de estabelecer o voto 
consciente e livre. Auniao faz 
a forya, e o empresariado local 
sabe disso. Ganha a cidade 
que elegera um prefeito e uma 
Camara Municipal 
comprometida com o 
progress© do municipio. 

Academia 
de Letras 

Essa semana foi, para 
organizar. Surgiu alguns 
contratempos, porem, o leitor 
do Seu Lider Diario, esta 
agraciado, diariamente, com 
textos produzidos por 
membros da Academia 
Imperatrizense de Letras. 
Sempre na pagina 2A. Confira. 

TC Diogenes 
Dantas 

0 Tenente Coronel 
Diogenes Dantas continua 
com a aproximayao do 50° Bis 
e a comunidade local. Medicos 
e odontologos daquela 
Unidade do Exercito, prestam 
serviyos comunitarios a 
populayao carente. 0 
comandante do 50° Bis, 
Tenente-Coronel Diogenes 
Dantas garante que esse 
projeto continua. Para a sorte 
do imperatrizense. 

De volta 
ao passado 

Feriado prolongado, e 
tempo de procurar as 
locadoras para ter um bom 
filme no video. Como a data e 
religiosa, os classicos do 

passado ganhamfolego. Rever 
Marcelino, Pao e Vinho e uma 
boa. Jesus Cristo Super-Star 
temb6m e uma dica. Mais 
culto, e polemico, e difissflimo, 
( Je Vous Salut Marie, do 
frances Jean Godard. Quern 
gosta de uma mistura de 
drama aventura e romance, 
pode se contentar com Minha 
Adoravel Concubina. O riso 
facil e descontraido, pode ser 
visto em Maverick. A unica 
comedia no estilo faroeste que 
nao ( ridkula, tambem pudera, 
com Mel Gibson e Isabela 
Rosselini. 

Vac a 
louca 

A sindrome da Vaca Louca 
atinge a Inglaterra. E bom as 
autoridades sanitarias do 
Brasil se cuidarem para nao 
contaminar o rebanho 
nacional. O pecuarista 
brasileiro ja tem muitos 
problemas para resolver. 

FHCe 
o Real 

Aos poucos se desvincula a 
imagem de Fernando 
Henrique Cardoso com o 
Piano Real. Grande parcela do 
eleitorado, apoia o Piano mas ' 
desaprova o president©. 
Reeleiyao para president© da 
Repiiblica pode, ate ser 
aprovada. Mas FHC nao 
ganha. 

Ser ou 
nao ser 

Tem vereador na Camara 
Municipal que esta de orelha 
em pe. Nao sabe se fica do lado 
de Valdinar, Conceiyao e 
Simplfcio; ou se rezara na 
cartilha de Salgado Filho e 
Jos^ Carlos. Nao vos 
esqueceis que ninguem serve 
a dois senhores. Em 03 de 
outubro, o candidate tera que 
assumir sua postura perante o 
eleitorado. Nao ha espayo para 
os indecisos, ou aqueles que 
nao sao contra, nem a favor, 
muito pelo contrario. 

Ondas Curtas 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Ja imaginaram Fiquene na oposiyao. A politica 6 dinamica. 

Governo Itinerante em Maio para imperatrizense ver. 

Ate la, e uma pinimba so. Sem dinheiro para nada. 

"Um Novo Tempo". E o ano passado? O tempo era velho? 

Alias, e proibido falar sobre o passado no governo Roseana. 

Todos os corruptos e usurpadores do dinheiro piiblico foram anistiados. 

Tem coisa, que somente a Roseana faz para o Maranhao. 

0 secretariado de Dorian Meneses e todo em off. 1 

On, somente o proprio interventor. 

Vamos ver se na segunda-feira fica todo mundo ligado com o aniincio oficial da equipe. 

Uns tem o Luis Portugues. Outros o Brasilia. E outros o fusquinha. 

A programayao da Rede Record esta arrebenando. As series estao fora-dos6rio 

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

A Fumbeart vai mudar a diretoria no proximo dia 13 de abril. 

Onde anda Sergio Cativo e Maria Splndola? 

A TV Capital vai emplacar logomarca nova no video. Aguardem. 

A surpresa do dia 13 foi hoje mesmo. Nao deu para esperar. Confira a materia do "Ildao". 

A CPI da agiotagem vai dar em que? 

Em Chester? E uma boa. De panelada para o sofisticado Chester. 

Afinal, 135 mil reais da para comprar um bocado de Chester. 

Sera a primeira CPI a produzir bons r^sultados? Vamos esperar, sentados. 

Fiquene 
e o navio 

0 barco de Jose de Ribamar 
Fiquene esta trafegando em 
outros mares. 0 ex- 
governador ja nao ( o 
candidato oficial do Governo 
do Estado. Roseana Sarney, 
sequer, prestigia o ex-prefeito 
de Imperatriz. Brincando, 
brincando, Fiquene pode ate 
se tornar candidato de 
oposiyao. E o vira-vira. 

A CPI da agiotagem 

vai terminar em Chester 

Os vereadores abusaram 

de panelada 

r 

VALE TRANSPORTE 

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

Presente no Imposto de Renda. 0 nosso Departamento de Vendas esta a disposipao dos senhores empresarios que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. — — — — I 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhao Novo - Imperatriz-MA - F one: 723-3444 
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da vida de Jesus (parte II) 

estabelecer a biografia e 
cronologias de Jesus Cristo, 
esforyo que teve comedo no sec. 
II, quando comegarani a circular, 
niimero de cada vez maior, 
'Evangelhos' atribuidos aos 
aixistolos ou adisdpulos destes. 
0 apologetaTaciano, por volta 
de 170, reuniu os textos dos 
quatro Evangelhos canonicos, 
para compor uma harmonia 
Evang^lica, o que mais 
favoreceu a tendencia 
histdrica-biografica do que a 
)reocupada com a mensagem 
de Jesus e o contexto historico 

e cultural de seu tempo. Mas 
os Evangelhos sinopticos 
cobrem apenas algumas 
meses da vida de Jesus, sem 
narrativa coerente. 

Nenhum acontecimento da 
vida de Jesus pode ser datado 
com precisao. O unico 
evangelista que localiza 
alguns acontecimentos 
historicos d Lucas, ao relatar 
o inicio do ministdrio de 
Joao Batista predecessor de 
Jesus; 

No XV ano do reinado de 
Tiberio Cdsar. sendo Poncio 

Pilatos governador da 
Juddia, Herodes governador 
da Galil^ia, se irmao Filipe 
governador do pals da Itureia 
e da Tracom'tide, Lisanias 
governador de Abilene, sob 
o pontificado de Anas e de 
Caifas, a palavra de Deus foi 
dirigida a Joao, filho de 
Zacarias, no deserto. Lucas 
porem nao menciona durante 
quanto tempo joao batizou, 
at6 Jesus o encontrar; e, ao 
referir-se a Jesus, diz que 
tinha "cerca de trinta anos" 
ao comegar o seu ministerio. 

por Lauros Giraudon 
Historiador 

A questao do Jesus 
historico 

0 racionalismo iluminista da 
segunda metade do sec. XVUI 
nao podia aceitar a aura em tor no 
da pessoa do Deus-Homem 
Jesus. Hermann Samuel 
Reimarus (16941768) escreveu 
uma obra, nao publicada de sua 
vida, em que afirma que Jesus 
era urn revolucionario que 
aproveitara as cren^as 
messianicas do seu povo, mas 
fracassara. Parte dessa obra, 
publicada em 1778 e 1779 iwr 
Gotthold Ephraim Lessing, fez 
escandalo. Desde entao, os 
teologos protestantes mais, 
liberais passaram a negar os 
mQagres de Jesus, explicandoos 
como acontecimentos naturais. 

David Friedrich Strauss, em 
DasLebenJesu, Kritisch bearheitet 
(1835; A vida de Jesus, 
critkamente analisada), deu mas 
um passo: negou a credibilidade 
historica nao somente dos 
milagres, mas de toda a narrayao 
biografica dos Evangelhos, 
produto da imagina^ao dos 
primeiros cristaos, criando mito 
(baseado nas profecias do Antigo 
Testamento) em tor no do 
personagem historico de Jesus, 
do qual, com certeza, pouco se 
sabe. Essa tese foi aceita e 
elaborada por teologos 
protestantes liberais. No entanto, 
estes nao desistiram de extrair 
dos Evangelhos um niicleo 
historico para escrever 
biografias de Jesus, negandolhe 
a divindade e reduzindo-o a 
pregador liberal e humanitario a 
maneira do s^c. XIX. A mais 
divulgada dessas biografias foi 
Lm Vie de Jesus (1863; A Vida de 
Jesus), de Ernest Renan. 

Contra essas teorias revoltou- 
se, alem dos ortodoxos, o 

teologo protestante William 
Wrede, conforme o qual toda a 
suposta biografia de Jesus e a 
obra dos adeptos do cristianismo 
primitivo. Tambem se rebelaram 
alguns radicals, como Arthur 
Drews: em vez de negar a 
divindade do homem Jesus, 
negaran>lhe ahumanidade, isto 
e, a existencia historica, 
considerando-o como 
{KTsonagem imstico. Mas essa 
solu^ao foi quase eralmente 
rejeitada e e hoje spperada. 

William Wrede, teologo 
protestante alemao, nasccu em 
Biicken, Hannover, a 5 de maio 
de 1859, e morrcu em Breslau, 
25 de novembro de 1906. Livre 
docente em Gdttingen (1891), 
assumiu depois, interinamente, 
a catedra do Novo Testamento 
na universidade de Breslau 
(1983), tornando-se efetivo em 
1895. Suas teses, de combate ao 
protestantismo liberal, entao 
elaboradas principalmente no 
livro Das Messiasgeheimms in 
den Evangelien. Zugleich ein 
Beitrag ZumVestandnis des 
Marcusevangeliums (1901; O 
segredo missianicos nos 
Evangelhos, uma contribuigdo 
para interpretagdo doEvangelho 
segundo Marcos) e no ensaio 
Paulus (1905). 

Arthur Drews, filosoto 
alemao, nasceu em Utersen, a la 

de novembro de 1865, e morreu 
em Achern, a 199 de julho de 
1935. Docente de filosofia (1898) 
em Karlsruhe, tornou-se depois 
catedratico. Partidario da 
doutrina do inconsciente de um 
Deus indentificavel com eu. 
Contestou as verdades 
histdricas narradas nos 
Evangelhos tinham significado 
astroldgico. Sua obra principal c 
Die Christusmythe (1909-1911; O 
Mito de Cristo). 

Sumula Biografica 
Nascido em Belem, entre 8 

a.C. e 4 a.C. pelo o fim do reinado 
de Herodes o grande, foi 
crucificado c. 29 d.C. Civilmente 
filho de Jose, carpinteiro em 
Nazare, mas por seus seguidores 
tido como de concej^ao divina 
de sua mat', a Virgem Maria, sua 
ascendencia foi remontada, 
atraves de David e Abraao a 
Adao. Viveu, crian^a, em 
Nazard, fez-se carpinteiro 
atravessou penuriasnaPalestina 
sob os tres filhos de Herodes — 
Herodes Arquelau, Herodes 
Antipas, e Filipe, o tetrarca — e 
procuradores romanos. Batizado 
por Joao Batista, acompanhado 
por 12 disdpulos pregou na 
Galilcia, foi recebido pelo povo 
com entusiasmo [X)r suas curas, 
suas parabolas e seu carisma, 
sofrendo oposi^ao dos fariseus 
e das classes dominantes por 
seus ataques contra a hiixxrisia. 
Tido como o Messias esperado, 
e suspeilo de objetivos 
revolucionarios, apos breve 
ministerio na Galilda 
descolocou-se com os disdpulos 
para Jerusalem, para assistir a 
Pascoa, ensinando no Templo e 
dele expulsado os vendilhoes, 
suscitando opigoes dos 
sacerdotes. Na Ultima ceia, 
traido por um dos seu disdpulos, 
Judas Iscariotes, e arrastado por 
saldados romanos, inquirido ix)r 
alto sacerdote no Sin6drio, 
condenado como blasfemo 
merecedor da morte, remetido 
ao procurador romano Poncio 
Pilatos, deste a Herodes Anti{)as, 
governador da Galileia, que o 
restituiu o Poncio Pilatos, que 
entrega as autoridades judaicas, 
foi crucificado no Gdlgota entre 
dois ladroes e cnterrado no 
tiimulo de Jose de Arimateia, 
donde foi visto ter-se levantado 
entre os mortos e ascendido ao 
ceu. 

Os Evangelhos 
Desde cedo buscou-se 
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Assista todos js dias, pela TV Capital, a partir das 13h00 

Com sua participafdo —  ; "   —— 

pelo telefone. Um (; I ^IXltriZ 24 HOIUS 

imrm mtemtivo 
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O encontro que nao acontecei 

Brasil em 

Revisla 

porSOCORRO CARNEIRO 

Vencendo 
Achapa3, encabe^ado pelo 

o delegado Hugo Sousa solva, 
apoiado i)elo deputado distrital 
LuizEstevao (PMDB),vcnceu 
as eleiyoes do Sindicato dos 
Policiais Sivis Distrito Federal. 

Os policiais de Brasilia, os 
primeirosagarantirem filiayao 
a Central Unicas dos 
Trabalhadores (CUT), 
decidiram, desta vez, votar a 
direita, o que ocorre pela 
primeira vez desde a sua 
funyao. A direitizayao ocorre, 
justamente, no governo [K'tista 
do professor Cristovam 
Buarque. 

Mordomia 
Uma das poucas boas 

medidas moralizados adotadas 
no governo Collor - o firn de 
carros oficiais para centenas 
de "autoridades"-, aos poucos 
vem voltando no governo 
FHC. 

Hacasos de veiculos cha])a 
branca que vao apanhar de 
deixar servidores do terceiro 
escalao em casa; de motoristas 
levando filhos de funcionarios 
a escola e as esposas as 
compras no shoppig center. 

Se a moda pegar... 
Degolado 

0 governador de Minas, 
Eduardo Azeredo, quase 
morreu xle vergonha. 

Em visita oficial a 
Argentina, Azeredo fez 
questao de se encontrar com 
o todo poderoso ministro da 
Economia, Domingo Cavallo, 
apesardosrumores sobre sua 
possivel queda. • 

No entanto o governador 
mineiro deu de presente a 
Cavallo um passaro de 
porcelana. Ao abrir o 
cmbrulho, Cavallo viu que o 
passaro estava com o pescoyo 
cortado e riu a valer. 

O presidente Carlos 
Menen contou o caso a sen 
colega brasileiro Fernando 
Henrique Cardoso. 

Investimentos 
0 ministro das 

comunicayoes, Sergio Motta. 
acredita que, ainda em abril, 
o Congresso Nacional 
comeyou a voltar a 
regulamentayao da lei que 
privatizou o setor de 
telecomunicayoes. 

Motta que ver o mais 
rapido possivel a iniciativa 

privada participar dos 
programas de ampliayao de 
telefonia celular e dos 
serviyos via satelite. 

For baixo, o trator do 
governo FHC acredita que, 
ate 2. 003, os investimentos 
em telecomunicayoes 
atingirao R$ 75 bilboes. 

Limpeza 
Os agentes da policia 

Federal Carlos Alberto de 
Araujo Freire e Ericsson de 
Sousa Cardoso foram 
demitidos "a bcm do serviyo 
piiblico", segundo registrou 
o Diario Oficial da Sexta-feira 
passada. 

O motivo: auferir 
vantagens e abuso do poder. 

E a FT cortando na 
propria carne para restaurar 
sua reputayao. 

Projetos 
Da tropa de choque do 

senador Jose Sarney 
(FMDB -AF), o jornalista 
Fernando Cesar Mesquita, 
chefe da comunicayao do 
Senador, esclarece: de 16 de 
fevereiro a 14 de dezembro 
de 1995 o Congresso 
Nacional apreciou 6. 020 
materias. 

Dessas, 92 referiam-se a 
projetos de lei 
parlamentares. Mesquita 
divulga os dados para 
mostrar que o Congresso, ao 
contrario do que se propaga, 
e para la de eficiente. 
Acredita se quiser. 

Agenda agendada 
O Ministerio do meio 

Ambiente esta elaborando 
um documento contendo as 
bases operacionais de 
implementayao da Agenda 21 
no Brasil. 

Foi constituido um comite 
coodenador, chefiado pela 
Secretaria Executiva do 
Ministerio, Aspacia 
Carmargo, que ira fixar 
parametros e emitir as 
instruydes para a 
catalogayao, enquadramento 
e encaminhamento dos 
projetos brasileiros. Cada 
estado esta encarregado de 
reunir parceiros esta 
encarregado de reunir 
parceiros publicos e privados 
para transformar a Agenda 
21 de uma "utopia" em algo 
"concrete" no dizer do 
Ministerio Kruse. 

GASTROCLINICA 

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

Rua Sergipe, 601 - Centro - Fone: (098) 721-3746 1 
Fax (098) 721-7248 - Imperatriz-MA 

por Carlos Rjvaldo 
Jornalista 

No ultimo 29 de maryo de 
1996, imperatriz seria a 
capital da Amazonia, com a 
intenyao do IV Encontro da 
Bancada Parlamentar da 
Amazonia Legal, onde a 
cidade estaria recebendo 
nada mais do que 91 
deputados federais, 29 
senadores e 9 governadores 
que integram o Bloco. Mas a 
fatalidade que envolveu 3 
deputados estaduais, 
cancelou toda a programayao. 

O deputado Sebastiao 
Madeira, o unico da bancada 
maranhense, que estcve em 
todas as reunioes ja 
realizadas, onde os 
parlamentares do Maranhao 
conquistaram o titulo de mais 
ausentes. No primeiro 
encontro realizado em Belem 
do Para em 1994, quando 
ainda nao tinha tornado posse, 
e na condiyao de deputado 
eleito compareceu somente o 
Dr. sebastiao Madeira. Na 
segunda reuniao, realizada 

em Porto Velho - Rondonia, 
corapareceram os deputados 
Sebastiao Madeira e Roberto 
Rocha. Na terceira reuniao, 
em Macapa, compareceram 
mais uma vez os deputados 
Sebastiao Madeira e Roberto 
Rocha. 

No mesmo dia em que teria 
aberto a IV reuniao, o 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso chegava 
em Serra Talhada 
Pernambuco, para ainaugurar 
o ayude de Serrinha, que 
comeyou a ser construido na 
decada de 50. 

A comitiva presidencial 
desembarcou no aeroporto da 
cidade de Paulo Afonso, na 
Bahia, de onde seguiu em um 
aviao biifalo da Forya Aerea 
Brasileira, para Serra 
Talhada; de la foi a Natal - Rio 
Grande do Norte. Neste 
Estado visitou o Vale do Ayii, 
onde inaugurou a primeira 
ctapa do Canal de Patacho, 
com um investimento na 
ordem de R$ 4,5 milhdes. 
Ainda no Rio Grande do 
Norte, visitou a regiao de 

Touros, para conhecer o 
programa de rendas 
destinado aos Pescadores; 
assinou ordem de serviyo no 
valor de R$ 90 milhoes,' 
dando im'cio ao projeto de 
imigrayao do Baixo Acarii, 
numa area de 8,4 mil 
hectares. Ainda no Ceara, 
visitou Juazeiro, na regiao de 
Iracema, para conhecer o 
projeto "Mddico de Famflia". 
No pe da Serra de Araripe 
assinou dois decretos: o de 
preservayao de uma area de 
2,4 milhbes de hectares, a 
maior do Brasil, atingindo 3 
estados: Pernambuco, Ceara 
e Piaui; e o outro tamb^m 
de preservayao, do Vale do 
Ibiapaba. Voltou a Brasilia, 
prometendo que em maio 
retornara ao Pernambuco 
para anunciar na Sudene, um 
pacote de investimento de 
R$ 3,3 bilhoes. So para o 
Pernambuco, o presidente 
deixou via Banco Nacional 
de Desenvolvimento Social - 
BNDES, os seguintes 
recursos: R$ 320 milhoes 
para o Programa de 
Desenvolvimento do 
Turismo - Prodetur, R$ 1 
bilhao para implantayao de 
300 projetos incentivados 
pela Sudene, mais R$ 1 
bilhao para ampliayao do 
Programa Nordeste 
Competitivo. Este programa, 
£ destinado ao financiamento 
de todos os projetos 

geradores de'eraprego na 
"regiao, mais R$ 500 milhoes, 
para transposiyao das aguas do 
Sao Francisco, beneficiando. 
assim, todos os estados 
nordestinqs, exceto o 
Maranhao. 

Tudo isso foi possivel, 
grayas ao trabalho coeso dos 
politicos nordestinos, 
especialmente os do 
Pernambuco. 

O senador Roberto Freire, 
aliado do fovernador Miguel 
Arraes, questionou ao mesmo 
sua participayao na visita 
presidencial, mas ele retrucou 
e disse: "Quern ajuda o 
Pernambuco, sera sempre 
prestigiado". 

Hoje vejo o deputado Davi 
Alves Silva, com seus aliado s 
politicos defederem a 
transferencia para Sao Luis, do 
IV Encontro da Bancada 
Parlamentar da Amazonia 
Legal, remarcado para o im'cio 
de maio, onde o deputado sairia 
ganhando, pois atuaria assim 
de maneira decisiva nao 
permitindo ao deputado 
Sebatiao Madeira prestar um 
grande serviyo a sua ciaade e 
a Regiao Tocantina. 

Consegue com isso o 
deputado Davi, diminuir a larga 
desvantagem de seu grupo 
politico, em relayao ao 
deputado Madeira, rumo a 
disputa eleitoral de 3 de 
outubro, com meta a Prefeitura 
Municipal de Imperatriz. 

O idioma portugues vai 

virar lingua de pobre 

por Antonio Callado 

O ministro Amado 
concorda com a informayao 
que foi divulgada, de que a 
prova de francos, que 
recentemente derrubou 
varias futuros diplomatas no 
exame de admissao era mal 
formulado e cheia de 
palavras consideradas 
dificeis mesmo pelos que, na 
"carrtere", ainda falam 
francos. 

Assim, como materia 
eliminatoria, o francos teria 
provocado uma hecatombe 

de reprovaydes. No ano 
passado so 24 dos 545 
candidatos inscritos teriam 
sido aprovados. Tal como se 
francos fosse uma doenya 
contagiosa da qua] todos, 
antes, fugiam, este ano, sem 
a exigencia do frances, o 
mimero de inscriyao 
aumentou para 2.361, foi o 
que disse o ministro em 
intrevista a imprensa. teria 
bastado eliminar o frances 
para o Itamaraty se tornar 
atraente. 

Depois de denunciar tal 
repugnancia pela lingua de 

Pascal e de Brigitte Bardot, 
o ministro acrescentou, 
talvez com algum remorso; 
"Tambem a melhoria do 
salario inicial - que pulou de 
R$ 600 paraR$ 2 rail mensais 
- atraiu mate candidatos a 
diplomata". 

A seguir, em artigo 
assinado ("Jornal do Brasil", 
25.3.96) o ministro Amado 
continuou, vago e 
apologytico: "Afinal, o IBRr 6 
na instituiyao respeitado 
dentro e fora do pais pela 
excelencia dos quadros que 
soube preparar etreinar. (...) 

Se a retirada do fr? 
concurso vier a compro 
esse padrao de treinai 
apesar de tanta evid 
em contrario, o Itama 
sera o primeiro a rever si ; 
decisao". 

Nem nas noticias nei > 
artigo assinado mencion 
o ministro a importancia 
cultural do aprendizado para 
nos da mais culta das linguas 
derivadas do latim. o latim ha 
muito ja foi banido do ensino 
secundario brasileiro. Agora, 
nem os diplomatas saberao 
falar frances. 

BNDES nao sabe se vai 

vender a Vale em 96 

por Carlos A. Sardenberg 
Jornalista 

O Governo ja nao tem 
certeza de que a Companhia 
Vale do Rio Doce sera 
vendida este ano. "Se a 
situayao estiver complicada 
nao vamos a mercado so para 
cumprir cronograma", disse 
Elena Landau, diretora do 

BNDES para a area de 
privatizayao. 

A complicayao seria uma 
eventual conjuntura 
desfavoravel no mercado 
finaceiro inter nacional para 
se atrair investidores para a 
compra da empresa, cujo 
controle devera custar cerca 
de US$ 6 bilhoes. 

Um dos complicadores 6 a 

eleiyao presidencial dos 
Estados Unidos, mar cada 
para novembro. 

No cronograma oficial 
das privatizayoes, a venda 
da Vale esta prevista para 
entre setembro e outubro 
deste ano. 

Light 
Elena Landau disse que 

o Governo desistiu de exigir 

pagamento integral da Light 
em dinheiro vivo porque so 
considerava isso fundamental 
em 95, quando poderia, com o 
dinheiro, reduzir o deficit 
piiblico que parecia iminente. 

Anteontem, o Governo 
decidiu aceitar que 30% da 
empresa sejam pagos em 
"moedas podres" (titulo sem 
valor). 

Messias Junior - Reporter Verdade 

De segunda a sexta ■ 13 hs ■ TV Capital ■ Canal 5 
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Campeonato Maranhense comecja domingo 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte . 

0 Campeonato Maranhense 
come^a domingo, e com ele 
comegam as movimentagoes 
nos clubes. A grande 
expectativa da corapetigao 6 a 
participagao da equipe de 
Codo. Por outro lado, Bacabal 
e Americano, da cidade de 
Bacabal, tambem estao 
trabalhando para fazer uma boa 
campanha em 96. 

Moto 
A equipe do Moto podera 

nao contar, para a primeira 
partida do campeonato, com o 
goleiro Junior, o zagueiro 
Gilmar e os meio-campistas 
Touro e Mauro, que ate o 
momento nao renovaram 
contrato com o clube. Eles 

vinham treinando no time 
titular e agradaram muito aos 
torcedores motenses. Para o 
jogo contra o Americano, de 
Bacabal, que acontece 
domingo em Olho D' Agua das 
Cunhas, o- goleiro Helio 
assume acondigao de titular no 
gol rubro-negro. Da Silva entra 
no lugar de Touro e Kenilson 
subistitui Mauro. A provavel 
equipe para enfrentar o 
Americano 6 a seguinte: Helio, 
Edmilson, Clodoaldo, Nilson e 
Paulo Sergio; Da Silva, 
Kenilson, Edinho e Ricardo 
Lemos; Jean e Cesar. 

Apronto 
Depois do jogo treino de 

ontem, contra a selegao 
Interbairros, os jogadores 
foram liberados. Hoje, Sexta 
feira Santa, sera folga. 0 

coletivo apronto acontece 
amanha e a viagem para Olho 
D'Agua, no domingo pela 
manha. O diretor Zoroastro 
informou que esta preocupado 
com as condigoes de jogo do 
campo de Olho D'Agua das 
Cunhas. Ele foi informado que 
o estadio nao oferece boas 
condigoes para a realizagao de 
uma partida. Pelo visto o 
Campeonato Maranhense 
desta temporada, antes da bola 
rolar, ja comega a bagungar. 

Maranhao Atletico 
O goleiro Flavio, 21 anos, foi 

a principal novidade no treino 
do Maranhao, realizado no 
Par que Valerio Monteiro. Ao 
chegar no clube, a mais nova 
contratagao disse que veio para 
Sao Luis para ser campeao da 
temporada, e com isso dar ao 

Balangando as redes 

por Francisco do Vale 

E tanta goleada, uma atras 
da outra, que parece estar 
aberta a porta para uma 
grande indagagao: porque sera 
que da noite pro dia, o futebol 
brasileiro redescobriu a 
fartura de gols. Aconfraria dos 
tecnicos estaria ficando mais 
arejada? Sera que melhorou o 
padrao de arbitragem? Quern 
sabe os cartolas mandaram 
aumentar o tamanho das 
traves brasileiras e nao 
contaram a ninguem? A Fifa 
dira que foi ela que 
revolucionou o futebol, com a 
lei dos tres pontos por vitoria. 
Sem diivida, a medida ha de ter 
contribuido muito para tornar 
o futebol mais ofensivo. Afinal, 
se a vitoria passa a valer tres 
pontos e o empate apenas um, 
6 inegavel que ja nao da pra 
ganhar titulo, empatando mais 
do que vencendo, como podia 
ocorrer pela formula antiga. O 
futebol e um esporte dos 
diabos. A gente passa anos e 
anos, reclamando contra a 
barreira e, de repente, a 

barreira se transforma num 
belt) aliado dos Marcelinhos 
da vida. Hoje, se a arbitrageem 
for rigorosa com os nove 
metros e 15, ou os 12 passes 
como foi estipulado, 
certamente o goleiro estara 
frito. E 6 impresionante: em 
cada equipe, ha pelo menos 
um jogador com um pezinho 
afiado. A bola vai pro gol como 
se fosse langada com as maos. 
Em dez, vao entrar oito. Todo 
mundo teoriza sobre tudo no 
futebol. E todo mundo vive 
quebrando a cara. A mais 
cristalina das logicas tropega 
num reles tufo de grama. 
Juninho, que 6 um luminar do 
esporte, vem correndo pela 
ponta. De la, procurando a 
cabega de um colega, Juninho 
centra a bola. O chute sai com 
defeito e acaba entrando 
direto no gol. E o que eu 
qualifico de gol sem pe nem 
cabega. Que na verdade, 
simboliza todos os sortilegios 
do futebol. Nao conhego nada 
tao rico de caprichos como 
esse esporte. Quern acha que 
nao entende muito vive 

dangando. Quern nao e do 
ramo, de repente, da uma de 
sabio. Na ultima semana, uma 
modesta associagao de Madri 
resolveu tentar a sorte na 
Loteria Esportiva espanhola. 
Os padres chamaram o mais 
desligado membro do 
rebanho, deram-lhe uma 
cartela. 0 rapaz nunca na vida 
tinha visto um jogo de futebol. 
Nem no campo, nem na TV, 
nem pelo radio. Em materia 
de futebol, um analfabeto de 
pai e mae. Pois era 
exatamente o que queriam os 
padres: que a cartela fosse 
preenchida pelo palpite de um 
ignorante crasso. Resultado: o 
sujeito acertou nos 15 
resultados. Cravou, de saida 
a derrota dos tres primeiros 
do campeonato: Barcelona, 
Atletico de Madrid e 
Compostela. Todos tres 
favoritos disparados em seus 
jogos. A tal associagao 
catolica/'Comunhao e 
Liberagao", embolsou 12 
milhoes de dolares, gragas a 
sabia visao de um notorio 
cego de bola. 

Sedel promove 

curso de arbitragem 

por Francisco do Vale 

O professor Jackson da 
Silveira, ira ministrar um 
curso de arbitragem nos 
proximos dias, Segundo 
Jackson, o curso esta sendo 
bastante aguardado pelos 
interessados que desejam se 
ingressar na carreira de 
Arbitro de Futebol. Os novos 
alunos irao trabalhar na 1° 
Copa Tucanu's de Futebol 
Master, que comega no 
proximo dia 14, competigao 
esta, que tem o apoio do 
Sistema Tucanu's de Futebol 
e sera dirigido pela LID e pela 
Sedel. O presjdente da LID, 
Toinho Bareta", informou que 
os presidentes das equipes 
que irao participar da 
competigao estao motivados, 

durante a proxima semana 
havera reunioes no sentido de 
discursao de regulamento e 
formagao de tabela. Segundo 
Toinho, o adiamento do 
Campeonato de Inverno por 
mais uma semana nao ira 
atrapalhar o desenvolvimento 
destes trabalhos, pois ha 
intcresse por parte dos 4 
finalistas em participar da 
competigao. A 1® Copa 
Tucanu's de Futebol Master 
tera seus jogos do final de 
semana transmitidos via 
Radio Capital e TV Capital 
para toda regiao. Um trabalho 
do Departamento de Esportes 
do Sistema. Alem do 
Campeonato Master, Jackson 
da Silveira, cordenador da 
Sedel e o Sistema Tucanu's, 
promovem paralelamente o 
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Jackson da Silveira 

Campeonato Intercolcgial, 
com o objetivo de preparar a 
garotada para as competigdes 
estudantis que acontece em 
setembro. 

MAC, o titulo de tetracampeao. 
Flavio fez questao de declarar 
que apesar da pouca idade, tem 
experiencia e qualidade tecnica 
para ser o titular no Maranhao 
e que vai trabalhar muito para 
conquistar a confianga do 
tecnico Rogerio e tambem dos 
torcedores maqueanos. 0 novo 
goleiro ja assinou contrato e 
espera ser regularizado a 
tempo de jogar domingo em 
Bacabal contra o BEC. 
Segundo informagoes do 
propio Flavio, ele chegou a 
atuar em varios jogos pelo time 
principal do Santa Cruz-PE, 
clube detentor do seu passe. O 
goleiro afirmou ainda, que tem 
ixjucas informagoes do futebol 
maranhense, mas nao considera 
isso um problema, pois acredita 
nao ser tao diferente do futebol 

de Pernambuco. Em relagao ao 
entrosamento com os demais 
companheiros, tambem sera 
problema. "A adaptagao 
acontece rapida, com poucos 
treinamentos tambem estarei 
entrosado com os demais 
companheiros. O mais 
importante no momento e 
comegar logo a treinar", disse 
Flavio'. 

Sampaio Correa 
No Sampaio Correa as 

coisas nao sao diferentes. 0 
contrato do zagueiro Junior foi 
suspense. O presidente Pedro 
Vasconcelqs nao entendeu 
porque o jogador foi ao parque 
Valerio Monteiro tentar seu 
ingresso no Maranhao. O 
dirigente assegura que o atleta 
nao tem passe livre, pois 
segundo afirma, teria feito um 

acordo com o clube e recebido 
o atrasado a que tinha direito. 
O jogador contesta essa 
afirmagao. Diz que ganhou 
passe livre a partir do momento 
em que ficou mais de noventa 
dias sem receber salaries. 
Junior esta treinando no MAC, 
time pelo qual pretende disputar 
o Campeonato Maranhense de 
96. Sua regularizagao todavia, 
vai depender da liberagao do 
Sampaio Correa. Vasconcelos 
tambem esta fazendo um 
levantamento para saber a 
verdadeira situagao do atacante 
Garrote, que tambem esta 
treinando no Maranhao, sob o 
mesmo argumento. Como se 
sabe, o Sampaio Correa parou 
suas atividades em outubro de 
95, apos a desclassificagao no 
Brasileiro da terceira divisao. 

Peixe garante 

permanencia de Giovani 

por Francisco do Vale 

O vice-campeao 
brasileiro passou por tres 
indefinigoes nestes 
liltimos dias, o que serviu 
para deixar o ambiente na 
Vila Belmiro um pouco 
mais conturbado do que ja 
estava. Mas aos poucos, 
tudo foi voltando ao 
normal, para a felicidade 
da torcida. A troca de 
Orlando Lele por 
Cabralzinho, anunciada 
como praticamente certa, 
principalmente depois da 
saida deste ultimo do 
Guarani, acabou nao 
ocorrendo. A maior estrela 
do clube, o paraense 
Giovanni, cuja contratagao 
pelo Sao Paulo tambem era 
iminente, pode ate se 
realizar, mas nao sera 
agora. E, por fim, o 
classico com o Sao Paulo, 
acertado para este 
domingo, tambem nao sera 

jogado neste dia. Com a 
situagao sob controle e 
animado pela boa vitoria de 
5 a 1 sobre o Botafogo, o 
grupo trabalha para 
enfrentar o Uniao Sao Joao, 
de Araras, na abertura do 
segundo turno, amanha. A 
definigao so saiu na tarde 
de terga-feira, apesar de 
Santos e Sao Paulo ja terem 
acertado tudo pela manha, 
inclusive estipulando uma 
cota de R$ 50 mil reias, 
dados pela Adidas, 
patrocindor do Sao Paulo. 
Em fungao da antecipagao 
da partida, ate a TV Globo 
ja havia acertado a 
transmisao. Houve supresa 
geral, mas a manutengao da 
tabela acabou sendo 
benefica, pois o Santos esta 
em franca recuperagao e 
jogar um classico neste 
momento, nao seria 
tecnicamente bom para o 
clube, que tem pretensoes 
de veneer o returno. Contra 

um adversario de nivel 
inferior ao do Sao Paulo, as 
chances de vitoria serao 
maiores. Por outro lado, 
ha perspectiva de Orlando 
Lele ser efetivado, o que ja 
deixou o treinador e o 
elenco mais animados. 

Concentragao 
Em Aguas de Lindoia, 

onde o time esta 
concentrado, o ambiente 
esta bastante 
descontraido, apesar de 
Orlando Lele saber que 
amanha, sabado, nao 
podera contar com 
Baiano, lesionado Marcos 
Adriano e Narciso, 
supensos. A interdigao da 
Vila Belmiro por dois 
jogos, por causa do 
tumulto no jogo Santos x 
Palmeiras, causou 
supresa e indignagao, 
mas nap perturbou tanto 
o bom astral que jogadores 
e comigao tecnica 
ostentam no momento. 

Graque no berco 

por Francisco do Vale 

0 aniversariante da 
semana t o futwro craque, 
William Silva Carvalho, da 
Escotinhado Marwel, Glhode | 
Joao Viana de Carvalho e 
dona Maria JRoslnete Silva. i 
William foi considerado no | 
ano passado o melhor Mirira 
de todos os tor nebs 
realizados. A diretoria do 
Marwel, atraves do seu 
presidente Moreira, 
parabeniza o craque e fica 
torcendo para que Deus 
continui a iluminar os seus 
passos. O garoto e bom, chuta 
com as duas. E mole o« quer 
mais. A tempo, o meu grande 
amigo Moreira tao 
preocupado com o bolo, que 
esqueceu de infonnar a data 
e quantos janeiros. De 
qualquer forma, valeu garoto. 
Digo, parabens garoto. 
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Wiliian Silva Carvalho, e o aniversariante da semana 

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

comondo de segundo a sexto-feiro, o progrcmo Cidade 

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

A verdade mia e crua, doa a quem doer. 
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Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

A coluna hoje, abre mais.um espa9o para mostrar alguns flashs c 

belissima festa de 15 anos da graciosa Sarahriadya, filha do casal 

Jose Murilo e Maria Raimunda (Cesfa). 

Afinal, festa tao linda merece ser apredada.e divulgada. 

Radiante de felicidade, a educadora, Maria Raimunda 

orgulhosamente apresentou sua filha a sociedade local em grande 

estilo. 
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Esta colunista, Sarahnadya, Maria Raimunda e Jose Murilo 
Tina (Otic a Mai a), Cintia e Maria Wada (Frigo Pesca) 
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O casal HiJdon Eugonio c Ju^ara tambem prestigiaram a anivvrsariante 

Sue e Dr. Ahsair, foram presenga marc ante na festa 
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Ileho dc Ohveira, leka Veloso, Lie lores e Rubens Rocha (Jmprccol) 
Juliana, Cesar, Loide Poubel e Linda Veloso 
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Zelia Mercbe, MaraFernandose Rosangela Mariano (O Boticario) 
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Muita simpatia e descontragao de Surea e Michela (TV Nab. 
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O que voce nao pode fazer 

por 
Evite pegar AIDS 
Use camisinha 

habito. 
Faga isso sempre que tiver 

relafoes sexuais porque 
sempre ha possibilidade de 
voce ter contato com esperma, 
sangue ou outro liquido. 0 
preservativo, ou camisinha, 
deve ser usado no membro do 
homem. Em caso de diivida, o 
melhor ^ evitar o contato e nao 
fazer qualquer tipo de sexo. 

Procure um doador 
conhecido, sadio. 

Caso isso seja impossi'vel, 
procure ser levado a um 
hospital, com a garantia de 
que o sangue que ele utiliza ^ 
testado e tratado para nao 
conter o virus da AIDS. 

Os hemofilios e outros 
pacientes que precisam de 
transfusoes repetidas ou 

produtos derivados de sangue 
devem ter precausoes e 
aten9ao redobradas e exigir 
produtos garantidos. 

Use seringas e agulhas 
descartaveis e 
instrumentos esterilizados. 

Em primeiro lugar, nao 
tenha rela^oes sexuais com 
pessoas que fazem uso de 
drogas injetiveis. Nunca use 
agulhas e seringas usadas por 
outras pessoas. Use sempre 
agulhas e seringas 
descartaveis (dessas que se 
usa uma vez so e se joga no 
lixo). 

O uso de alicates deunha, 
aparelho de barbear etc. deve 
ser como o de escova de 
dentes: cada um deve ter os 
seus. Nunca use os dos outros 
e nao deface ningu^m usar os 
seus. Lave-os e limpe-os antes 

de usa-los. 
Cubra os ferimentos 
Se voce tiver algum 

ferimento de pele, 
principalmente nas maos, 
providencie para que seja bem 
tratado, sempre coberto com 
curativos para que sare 
rapidamente. 

Evite o contato dos seus 
ferimentos com o sangue, 
esperma ou liquido vaginal de 
outras pessoas desconhecidas, 
pois apesar de eles terem 
aparencia de saude, {X)r6m ter 
o virus da AIDS sem saber. 

Nao engravide se tiver a 
menor suspeita. 

Para nao passar AIDS as 
criangas que virao ao mundo, 
seja consciente. Efetue teste 
para AIDS antes de engravidar, 
se voce tiver a menor suspeita 
de que possa estar contaminada. 

Ao retirar a camisinha, depois 

de acabado o ato, embrulhe-a 

em papel higienico, 

cuidadosamente, jogue na 

privada e puxe a descarga. 

Lave o seu penis e as maos 

com agua e sabao. 

Pela mesma razao, as 

mulheres com o virus da AIDS 

nao devem amamentar sem a 

devida orienta<;ao medica. Ja 

houve casos de passar AIDS 

para crian^as atraves do leite 

materno. 

Sfx 

iAr iff I 

« % . 
'111 

mm mm 
5: v • •' 

Wv> ■f, f ■mm mm 

$ 
< 

Wmm 

mm 

:w 
: % 4; 

/MZ. 
mm 

: :.v . : 

Preste atengao nos quadros abaixo 

Se voce fizer ou acontecer isto com voce, na certa voce vai pegar o vims 

Fazer sexo com pessoas 

com AIDS (voce sabendo 

ou nao), homem ou mulher, 

em qualquer estagio da 

doenca. 

Utilizar seringas e agulhas 

contaminadas com o virus. 

Ter contato intimo com feridas 

expostas de pessoas que 

tenham AIDS. 

Receber sangue de pessoa 

contaminada com AIDS, ou 

de banco de sangue que nao 

tenha garantia contra 

contaminacao. 

Ser filho ou filha de pai ou mae 

portador do virus da AIDS 

Sao muito grande as 
possibilidades da AIDS 
passar da mulher para o filho 
que ela tern no venire ou que 
ela esta amamentando. Por 

isso, tanto o homem quanto 
a mulher com AIDS nao 
devem ter mais filhos, ate 
que os cientistas achem uma 
solugao. 

(Fonte de Consulta: Se^ao do 

Service de Saude do 50 BIS) 

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

Ijgue 738-1345 

Divulgue sua empresa. 

[c esqucga que a propaganda e a alma do negocio 
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Diocese divulga programagao da Pascoa 

Catolicos reverenciam Jesus Cristo, filho de Deus morto ha 1.963 anos 

por Heraldo Maciel 

A Igreja Catolica 
Apostolica Romana e seus 
fi6is no mundo inteiro 
celebram hoje a paixao e 
morte de Jesus Cristo, lider 
religiose, nascido ha 1996 
anos. 

De acordo com os 
catolicos, Jesus Cristo morreu 
as 15 horas. Em Imperatriz, 
nesse mesmo horarios, todas 
as igrejas, tambem chamadas 
de Paroquias celebram 
homenagens ao Senhor 
Morto. 

Apos essa celebra^ao, 
acontecera uma procissao da 
Catedral de Nossa Senhora de 
Fatima at£ a Igreja de Santa 
Tereza D'Avila, padroeira da 
cidade. 

Na Igreja de Santa Tereza 
D'Avila acontece a adorayao da 
cruz at£ as 19 hs. Com a 
imagem do senhor morto, 
ficando na Paroquia ate as 22 
hs. 

Amanha, Sabado de Aleluia, 
as 23 hs, na Igreja de Santa 
Tereza D'Avila havera 
celebra^ao de missa e 

si*:?® 5A 

mmmmm msmi:-. 

m 

morte Catolicos 
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celebram nas igrejas, paixao Cfisto 

canticos, com a ben^ao do fogo 
e da agua. Em seguida, sera 
proclamada a Ressurei^ao de 
Jesus Cristo. 

No Domingo de Pascoa, na 
mesma Paroquia, acontecem 
celebrayoes a partir das 8 hs, 
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e tambem, as 17 hs e 19 hs. 
A programa^ao elaborada 

pela Igreja Catolica, de acordo 
com o padre Felinto, servira 
para os fieis refletirem sobre 
a necessidade de se aproximar 
de Deus. 

Os progratnas Cidade 
Agora, e Imperatriz 24 Horas, 
apresentados no dia de hoje na 
TV Capital, Canal 5, as 7:30 hs 
e 13 hs, respectivamente, tern 
como tema, a celebragao da 
Pascoa. 

Radio Capital AM, 950 Kli 

10 Mil VCfts de Pot cncia 

QUANDO VOCE 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

caminhAo 

FORD 

PESSOA FISIC A 

- 30% DE 

ENTRADAE 

SALDO 

FINANCIADO 

ATE24MESES 

- PESSOA 

JURIDICA - 20% 

DE ENTRADAE 

SALDO 

FINACIADO ATE 

36 MESES, OU 

LEASING DE 24, 

36 E 42 MESES. 

PREQO 

FATURADO 

DIRETODT 

EABRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
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i M 'A 

ISlll 
mm& piiiiM 

Nao e voce que queria um caminhao 

bom pra chuchu e a prego de banana? 

1 

Automoveis e Pegas Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 
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Leia e Assine Jornal Capital 

723 - 2034 

O Seu Lider Diario 

2" rs 

Produtos Quimicos Ltda 
RuaBenedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 Imperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 - Fax: (098) 721-3296 

* p . . , . Temos completa linha de: rroctutos quimicos para tratamento de Agua em geral, piscinas, torre 
de relngeragao, caldeiras, laticinios, couros, sabao e etc. 

hquipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos, 
escadas.lummdnas, peneiras, escovas e etc. 

Acidos, soda cdustica (liquida e escama), Agua sanitAria" KIBONA", 
breu, solufao de batena, essendas, barrilha, cloros, adubos, etc. 

Xampupara auto, super ativo "MARASIL1', desinfetantes, detergentes, 
■)Ores HP fprrn ^ h^mKoo ^4^ 
 1-, r-; caulyw ivi^-uvr\oiL> , c 

tambores de ferro e bombas pIAsticas, etc. 
Produtos de fibra de vidro: manta, resina, catalizador, etc. 

Promogoes: 
^ClorograBuladD (baldelOl^) 

60,00- k vto ou cheque p/ B diap 
* Algidda manutenlo (01 It) RS 

3^0-A vista 
* BarriBu (kg) R$0.00-a - " 
* Si^to de Ahimink: (kg) 

-Avista 
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Marketing Imperatriz, 05 de abril de 1996 

Dia 20 de abril, nao perca!!! 

01 Cairo 

OKm 

02Motos 

Titan 

02 Motos 

Dream 

conhece 

Nesse 

voce 

confia 

Ede 

Esse voce Imperatriz 

Carte la nc- 

J Sorteio no dia 20 de abril, as j 

1 20:00 hs, no programa Imperatriz | 

1 24 Horas, c/ transmissao ao vivo I 

I peia TV e Radio Capital AM e Radio I 

Clube FM de A^ailandia 

1 MOTO Honda Dream 
100 cc 

1 MOTO Honda Dream 
100 cc 

1 MOTO Honda Titan 
125 cc 

1 AUTOMOVEL 1000 

1 MOTO Honda Titan 
125 cc 

! Compreja ! 

| a sua | 

| cartela | 

| carimbada j 

i i 

1 J 

CARTELAS 

R$ 5,00 

30 

Bicicietas 

Esse voce 

conhece, 

Nesse 

voce 

confia. 

Ede 

Imperatriz 

AWTORIZAOO PEIA LEI ZICO E PORTARIA OFICIAl DA SEOEl 

Nome I L I I I I I I l l I l l i i i i I I l 

i 

30 Bicicietas 

Sorteio ■ 13 de abril 

<1 - 
j aiab'5 \ --".'St 

1 

Endereco 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 I I I I   i i i i i i i i I I 1 I I 1 

Bairro 1 1 1 1 1 1 I I l 1 1 1 1 1 1 1 Fone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cartela n0 

Cidade 1 1 I I I i | ■ 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1  1 Estado 1 1 1 

■ I 
m 
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As mudancas de Ildon Marques em treze anos 

Interventor tem posigoes socialistas consolidadas pelas experiencia 

por Frederlco Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

Ildon Marques mudou, E 
paramelhor. E aconclusao que 
se pode fazer depois de ouvir 
uma entrevista concedida a 
Jurive de Macedo em 1983 na 
TV Tropical de Imperatriz, 
emissora, na epoca, afiliada da 
Rede Bandeirantes de 
Televisao. 

Respondendo a perguntas 
de telespectadores, Ildon 
Marques deixa transparecer 
que 6 um democrata de 
primeira hora. 

Defende a expulsao dos 
funcionarios fantasmas, o fim 
do fisiologismo, das licitagoes 
viciadas e da submissao a 
quaisquer grupos. E um 
amante daliberdade. 

O Ildon Marques de hoje e 
mais radical e consolidado em 
seus pensamentos. Mem dos 
aspectos citados 
anteriormente, ele tambem 

defende uma reforma agraria 
ampla, a democratizagao do 
campo, aparceria entre capital 
e trabalho e se declara 
socialista. 

O discurso de Ildon 
Marques na Exposigao do ano 
passado e a sua marca dos dias 
atuais. Muito mais melhor. 

No entanto, uma coisa nao 
mudou em Ildon Marques, 
desafiando a sociologia, que 
preve mudangas continuas, o 
magico de Imperatriz, que foi 
interventor da cidade ate 01 de 
abril ultimo, consegue ter a 
mesma sinceridade de antes. 

De forma definitiva, Ildon 
Marques nao tem jogo de 
cintura, como a expressao e 
entendida no vocabulario 
politico. "Ildao" nao manda 
recado. "Nao sou de fazer 
'fuxico' ou de fofoca", avisa o 
ex-interventor na entrevista. 

Ha treze anos. Ildon 
Marques declarava que tinha 
perdido a campanha eleitoral, 

mas a chapa Fiquene/Ildon 
ganhou devido ao artificio da 
sub-legenda. "O prefeito de 
Imperatriz e Onofre Correia, 
que teve mais votos que os 
demais candidatos", sentenciou 
Ildon Marques, sem oferecer 
constrangimentos. 

O jeito de falar de Ildon 
Marques tambem 6 o mesmo. 
Eala nos microfones com a 
mesma desenvoltura que 
aperta a mao de uma amigo e 
inicia um bom papo. O estilo e 
natural e sem alterar o torn da 
voz, sempre grave e pausada. 

Engana-se portanto, quern 
imaginar que Ildon Marques 
mudou da agua para o vinho. 
Como fezTeotonio Vilela. Mas 
do vinho para o conhaque. Ou 
seja, foi uma evolugao 
consolidada de seus ideiais. 
Agora, se voce preferir, pode 
afirmar que "Ildao" mudou 
como conhaque para o vinho. 
Afinal, gosto e magicos, nao se 
discutem. 
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Uma grata surpresa 
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Luis Brasilia assessorou Ildon Marques na in ter ven tori a estadual 

por Frederico Luiz 

Como jornalista, tenho 
curiosidade por reliquias. Afinal, 
a nossa tarefa e fazer o registro, 
ou melhor, um resumo, dos 
principais fatos que acontecem. 

Assim, numa certa manha, 
Luis Brasilia, jornalista e 
publicitario, trouxe-me uma 
dessas reliquias. 

Numa fita cassete, estava 
uma entrevista de Ildon 
Marques, concedida a Jurive de 
Macedo, naTV Tropical, afiliada 
da Rede Bandeirantes, no ano 
de 1983. Isso mesmo, ha 13 
anos. 

Advertiu-me Luis Brasilia, 
para um fato curioso. 
"Frederico, perceba a 
integridade de Ildon, ha treze 
anos seus pensamentos ainda 

sao os mesmos", disse. 
Confesso que fiquei 

decepcionado. Perguntei-me 
como 6 que um politico 
avangado, de primeira linha, que 
se declara socialista, consegue 
ser imutavel. Mesmo sabendo 
que Ildon 6 um magico, ou 
melhor, um mago que habita 
nosso planeta, nao tive como 
esquecer da minha consciencia, 
adecepgao. 

Mas, como diz aquela miisica 
de Benito de Paula, Nem tudo 
pode serperfeito, nem tudo pode 
ser hacana, quero ver um cara 
sentado na Praga, assohiar e 
chupar cana. Lembrei-me 
tambem do ditado do avo de 
Valter Rocha, que dizia: 
Ninguem e moeda de ouropara 
agradar todo mundo. 

Nao serei eu a palmatdria do 

mundo, raciocino. E fui escutar 
a fita cassete, fornecidapor Luis 
Brasilia. 

Quando comecei a escutar, 
uma coisa me assustou. Brasilia 
estava completamente 
enganado. O Ddon Marques de 
1983 nao e o mesmo de hoje. 
Esta bastante mudado. E para 
sorte de Imperatriz, Ildon, que 
ja era bom, mudou para melhor. 

Encerrada a audigao da fita, 
pensei comigo mesmo, 6 claro 
que as pessoas mudam. Esta na 
dialetica da vida. A nuvem que 
vemos num instante nao e a 
mesma um segundo depois. 
Que bobagem a minha, 
acreditar na displicencia de 
Brasilia, que me convenceu, 
que uma pessoa passou 13 
longos anos, e continua a 
mesma. 
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sinceridade estii no mantem Marques Ildon estadual Ex-in ter ven tor 
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duelo com Fiquene 

por Frederico Luiz 

Quem esteve em 
Imperatriz ha IS anos atras e 
continua ale hoje, pelo menos 
maatendo vinculos com a 
cidade, entende i>orque Ildon 
Marques e Jos£ de Ribamar 
Fiquene sao como agua e 
dleo, ou seja, nao se misturam. 
Pelo menos no campo das 
ideias. 

No tunel do tempo,; 
escutando a fita de 13 anos ; 
atras, percebe-se claramente; 
a diferenga de estilo politico-: 
administrativo. 

No jwrograraa apresentado 
por jurive de Macedo. Ildon 
Marques classified a 
adrainistragao do entao 
prefeito Fiquene, como um 
prejuizo para a cidade. 

Lembrava Ddon Marques, 
que Jos^ Fiquene se 
preocupavaem fazer muitas 
festas com o dinheiro publko. 
Que estragava o erario com 
viagens desnecessarias f )ara o 

centro-snl do Pais. E que a 
nitiquina piiblica estava inchada 
com pessoas que nao 
trabalhavain eapenas recebiam 
setts mspectivos salaries. 

Mesmo sem ser um 
Thunder Cat, Ildon Marques 
tinha a visao a&ra do alcance, e 
na entrevista avisava, que 
mesmo trabalhando para 
euxugar a maquina piiblica e 
otimizar os servigos, mesmo ; 
assim, a cidade seria dificil de 
ser administrada devido ao alto 
endividamento do tesouro 
municipal. Isto em 1983. 

"Demitl 260 funcionarios, e 
no outro dia quando fui a 
prefeitura, nao sent! a falta de 
nenhum deles. A prefeitura 
continuava a mesma", disse 
"Pdao" cm 1983, referindo-se 
aos "funcionarios fantasmas". 
Ildon Marques assumiu a 
Prefeitura de Imperatriz por 
quinze dias. Ele era o vice- 
prefeifo na chapa de Jose de i 
Ribamar Fiquene. Nestes 
quinze dias proraoveu medidas: 

Ex-govermdor Fiquene ten 
estilo diferente de "Hdao 

de moralizagSo, como a; 
(kmfissao de "fantasmas", que 
culminou cum o rompimento 
a>m o entao i»refeHo Fiquene. 

Portanto, o duelo travado 
com o ex-govern ador 
Fiquene, nadatem cfe pessoal. 
Ao conlrario, ^ meramente 
uma disputa no campo nas 
iddias. 

Partido, partido, e 

dos Trabalhadores 

por Frederico Luiz 

Quem imaginar que Ildon 
Marques nao £ um intelectual, 
esta quadradamente enganado. 
Ildon tem formagao classica. 
Apesar do jeito simples de falar, 
trafega em areas perigosas no 
campo das id&as. 

Na entrevista concedida em 
1983, a Jurive de Macedo, Ildon 
Marques afirmava, de maneira 
categorica que is suas 
constantes mudangas de partido 
- primeiro o PMDB, depois o 
PDS e se preparando para entrar 

no PFL, devia-se ao fato dos 
partidos serem pouco 
consolidados nos paises do 
terceiro mundo. 

"Os partidos no Brasil e no 
Terceiro Mundo sao meros 
instrumentos para eleigao. Nao 
possuem ideias, mas grupos que 
se apoderam e os conduzem 
como bem entendem". 

Ddon Marques, na entrevista 
concedida ha 13 anos atras, 
elogia o rec6m-fundado PT, o 
Partido dos Trabalhadores. 

"E o linico partido no Brasil 
que tem ideologia", referiarse o 

ex-interventor estadual de 
Imperatriz. 

Passados 13 anos, e os 
partidos no Brasil, haexcessao 
das siglas de esquerda, PSB, PT, 
PPS, PCdoB, PV e PSTU, ainda 
nao possuem solda ideologica 
queosjustifiquem. 

PMDB, PPB e PEL, ainda sao 
fisiologicos e correm ao sabor 
dos ventos e das mar6s. 

Em um campo intermediario, 
PSDB e PDT procuram um 
programa partidario que una 
todos os segmentos das dua0 

siglas. 

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

ligue 758-1345 

Divulgue sua empresa. 

JVdo esquega que a propaganda e a alma do negocio 

L.  
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•apital Policia Imperatriz, 05 de abril de 1996 

por FRANCISCO DO VALE 

Fur to 
Cicero Jeova Chaves 

Miranda, brasileiro, casado, 
40 anos de idade, operador de 
maquinas, residente a av. 03, 
quadra 10, casa 6, Conjunto 
Nova Vitoria, comunicou na 
Roubos e Furtos, que 
elementos desconhecidos 
roubaram da area de sua 
rcsidencia, uma bicicleta 
Caloi 18 machas, de cor 
vermelha, n0 011163 CB, uma 
rede, um lengol e uma cal^a 
jeans. Segundo ele, o caso se 
deu em plena luz do dia. 

Furto II 
Maria dos Santos Cardoso 

tamb6m teve sua residencia, 
situada a rua A, casa 109, no 
Parque Alvorada, nesta 
cidade, yisitada pelos 
larapios, de onde levaram um 
ventilador marca Arno, um 
relogio de parede e varias 
pegas de roupa. O fato se deu 
na madruga da ultima quarta- 
feira e os elementos entraram 
pela porta dos fundos sem 

fazer barulho. 

Furto III 
Ismael Pedro Cavalcante, 

natural do Amazonas, casado, 
33 anos, administrador de 
escola, residente a rua 
Simplicio Moreira, 1360, 
Centro, na qualidade de 
administrador do Colegio 
Educacional Adventista de 
Imperatriz, localizado na rua 
Amazonas, 223, Centro, 
compareceu no Primeiro DP, 
comunicando que na 
madrugada de ontem, 
elementos desconhecidos 
arrombarram a escola citada, 
quebrando o cadeado do 
portao e abrindo a grade do 
fundo da porta lateral e em 
seguida furtaram uma 
filmadora de marca 
Panassonic M 2000 e um 
videocasse marca Philips 4 
cabe^as, com controle. Os 
objetos pertencem ao sr0 

Francisco de Assis Dias e 
estavam emprestados a 
Escola, sob sens cuidados. 

Programagao da Radio Capital 

AM Joao Lisboa- MA 

Das 05:00 as 08:00 - 

Manha Sertaneja - Manuel Leal 

Das 08:00 as 12:00 - 

Tribuna da Cidade - Aurino Brito 

Das 12:00 as 12:30- 

Jornal Meio Dia de Noticias 

Das 12:30 as 13:00 - 

Lance Livre - Equipe de Esporte 

Das 13:00 as 15:00 - 

Falando Serio - Helder Madeira 

Das 15:00 as 17:00 - 

Show da Tarde - Walter Silva 

Das 17:00 as 19:00 - 

A Fazenda do Corro - Clodomir Guimaraes 
1 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 - 

Igrcja Universal do Reino de Deus 

Radio Capital AM, 

a radio do povo 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

A titular da Delegacia 
Especial da Mulher, Radige 
Rodrigues, continua na capital 
federal. Radige, que 
acompanhou de perto todas as 
investiga^oes sobre o caso 
Celia Barbosa, ocorrido em 
Ayailandia, crime este ocorrido 
no mes passado, a mando do 
propio marido da vitima, o 
pecuarista (assasino) Jose 
Antonio Costa e Silva, mais 
conhecido como Zeze, que teve 
a audacia de contratar um 
agenciador e tres pistoleiros 
para dar fim a vida de Celia. 
Como e do conhecimento de 
todos, o crime ocorreu 
exatamente no dia 16 de many) 
de 96, quando o manadante do 
crime, Zeze, a conduziu ate a 
margem da Rodovia Bel6m- 
Brasflia, mas precisamente nas 
imedia^des da ladeira vermelha 
e a entregou a tres pistoleiros 
profissionais, de onde 
serviciaram a vitima e logo em 
seguida Ihe dispararam tres 
tiros de escopeta, dois deles 

atingindo a cabe^a e o outro a 
caixa toraxica. A delegada 
Radige, ao tomar 
conhecimento do fato, estcve 
no local e ajudou a Policia de 
A^ailandia comandada pelo 
delegado William Barbosa e Ze 
do Capim a desvendar o crime. 
Antes de viajar para o Distrito 
Federal para participar de uma 

■campanha sobre a violencia 
contra a mulher, Radige 
Rodrigues, informou a nossa 
reportagem que, Sandra, a 
mulher que liderou um 
movimento para a cayada ao 
corpo de Celia, e 
posteriormente, quando o 
corpo foi encontrado, reuniu as 
mulheres de AyaiRindia e 
sairam pelas ruas da cidade 
pedindo justiya, estaria sendo 
ameayada de morte. A 
delegada nao quis adiantar 
detalhes. "O caso da amcya 
feita a Sandra, estamos 
investigando" afirmou Radige. 
Com relayao ao enconlro em 
Brasilia, ela afirmou que sera 
proveitoso para Imperatriz e 
que as mulheres tern que 
denunciar. 

I 

Dr- Radige, da Delegacia Especial da Mulher 

Cresce numero de assalto a onibus 
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por Francisco do Vale 

Mais um assalto a onibus 
foi registrado do Primeiro 
Distrito, chegando agora a 6 
assaltos, em menos de um 
mes, envolvendo onibus 
municipal e interestadual. 
Jose Raimundo Martins da 

Silva, casado, 33 anos, pastor, 
residente na rua 28 de julho, 
433, em Sao Jose de Ribamar, 
na grande Sao Luis, quando 
viajava tranquilamente com 
destino a cidade de 
Imperatriz, no onibus na 
empresa Transbrasiliana, 
linha Sao Luis/Brasilia, entre 

Buriticupu e Km 100 (Vila 
Nova), um elemento que 
estiva no onibus que entrara 
possivelmente em Bacabal, 
apontou um revolver, calibre 
38, para os passageiros c com 
o auxilio de mais 3 elementos 
que seguiram o onibus, em 
um veiculo, possivelmente 
um Saveiro, roubaram todos 
que ali estavam. Varios 
pertences foram roubados, 
entre jdias, relogios, cordoes 
e dinheiro. O pastor, informou 
a nossa reportagem, que os 
elementos nao estavam 
encapuzados e que agiram 
com rapidez. Segundo ele, Ihe 
confudiram com um policial e 
por pouco nao fora eliminado. 
Do comunicante, alem de 

levarem todo o seu dinheiro, 
levaram a Carteira c? 
Identidade, Cartein. 
Nacional de Ilabilitayao e 
uma carteira de membro da 
Igreja. No trecho em que o 
onibus fora assaltado, o 
acesso e muito dificil. Alem 
das fortes chuvas que estao 
caindo na regiao, o local 
estava escuro e a estrada 
cheia de buracos, o que 
impedia o onibus de trafegar 
em uma velocidade mais 
avanyada. Varios contatos 
foram mantidos com a 
direyao da empresa, mas ate 
o fechamento desta materia 
nao tinhamos a avaliayao do 
prejuizo causado pelos 4 
elementos. 

Gomerciante e vitima de estelionatti 

por Francisco do Vale 

Com o aumento da crise 
fmanceira que cada dia mais 
assola o Pais, cresce o numero 
de casos de cheques sem 
fundo. Todos os dias o Primeiro 
Distrito recebe inumeros casos 
desta natureza. Jose Gilberto P. 
Barbosa, maranhense, solteiro, 
22 anos de idade, residente a 
rua Godofredo Viana, 816, 

Centro, gerente da empresa 
JHB-Distribuidora de 
Confeyoes, compareceu no 
Primeiro Distrito Policial, 
comunicando que o elemento, 
Ivan Holanda Bezerra, efetuou 
uma compra em sua loja no 
valor de R$ 483,44 reais e que 
esta conta foi paga com um 
cheque no mesmo valor, da 
Caixa Economica Federal, 
conta cor rente n0 01003561-6 

agencia 0553, de Estreito- 
Maranhao e que a empresa 
JHB e de propiedade do Sr0 

Joao Lopes Barbosa e dona 
Maria Marly Nogueira 
Cardoso. Segundo Jose 
Gilberto, a compra efetuada 
pelo estelionatario Ivan 
Holanda, foi no dia 18 de maryo 
e o cheque seria para o dia 28 
de maryo, mas so que na data 
indicada, o cheque estava sem 

fundo teria sido suslado pelo 
correntista. Quando o 
reclamante foi procurar o 
elemento, o mesmo ja tinha 
sumido da cidade. O delegado 
George Miranda tomou 
conhecimento do fato e 
recomenda para que, ao 
receber um cheque, consulte 
na agencia bancaria mais 
proxima. Ou qualquer duvida 
consulte a policia. 

T ecnico denuncia arrombamento 

por Francisco do Vale 

O tecnico industrial Jose 
Nascimento Pinheiro, 
solteiro, 35 anos de idade, 
residente a rua Sao Luis, 
1279, Jardim Cristo Reis, 
esteve na Delegacia de 
Roubos e Furtos, 
comunicando que elementos 
desconhecidos arrombaram 
a sede da Associayao da 
Cemar Imperatriz, situada no 

Km 4, da estrada que liga 
Imperatriz a Joao Lisboa, no 
bairro Bom Jesus e levaram 
varios objetos, incluindo um 
CD marca Phillips, um 
liquidificador, uma balanya e 
outros objetos. Na condiyao 
de presidente da entidade, 
Jose Nascimento informou 
que esta e a terceira vez que 
os elementos roubam a sede 
da entidade, e desta vez, por 
pouco nao levaram o botijao 

de gas e o fogao. Segundo 
ele, os elementos deixaram 
ainda varios cigarros de 
maconha no local, alem de 
tomar bebida importada, que 
tinha na estante, quebraram 
as garrafas e rasgaram 
documentos que estavam nas 
gavetas da mesa do 
escritorio. Nascimento 
afirmou ainda, que os 
desocupados entraram pelo 
telhado e depois tentaram 

arrombar a porta dos fundos 
da Associayao, o que nao 
conseguiram. Mesmo assim 
nao houve dificuldades para 
transportar os objetos 
roubados. "O local e muito 
escuro e se torna facil para a 
pratica de roubo", disse Jose, 
afirmando ainda, que daqui 
para frente ira colocar vigia 
no predio da Associayao. So 
assim evitaremos "roubo em 
nossa sede", finalizou. 
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