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

Acontece 

hoje 

1S96 

Acontecera no dia quatro i 
de maio deste ano, em 
Agusliiidpolis. a IX versaodos 
Jogos do Tocandns, numa 

a >i  iillffliliflllilllilllll Ano if N 47T f 

confirmados Brasil r 

A Feipesca 96, a 3® Feira Intemacional 
da Caga e Pesca. Mostra de motores de 
popa, barcps, barracas, moKnetes, iscas, 
linhas, anzdis, varas de pescar e carretilhas. 

promoyao da Comunidade de i 
Jovens Unidos a Cristo 
(COMJUC). 

O evento visa proraover 

maior integrate entre os 
jovens da comunidade de 
August inopoHs com as 
demais cidades. Pagina 5A 

0 Brasil, novamente, maior, a nivel intemacional, internacional, ia tendo 
marca presents na historia do August in Soliva, de Sao Jos^ exercidoa segundaeterceira 
Uons niternaciORal. Acabade dos Campos (Sao Paulo). Fie vice-presidencia. 
ser eleito corao sen dirigente e o atual vice-presidente Phgina 2C m ^ ^      i" -"v.-ww ragirut*^ 

lldemar come^a colheita do arroz 

Prefeito de Agailandia distribui arroz para famflias carentes 

1.150 hectares e o total da area plantada que beneficia a cidade e os distritos 

wm 

v: 
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O prefeito de Agailandia, 
lldemar Gon^alves, 
determinou este ano, que 
homens, mulheres e at^ 
adolescentes, participem da 
colheita do arroz, que abrange 
uma area total de 1.150 
hectares. 

0 projeto, inedito no Brasil, 
beneficia a popula^ao carente 
da cidade e dos distritos de 
A^ailandia. 

Inexiste cadastramento 
previo, qualquer pessoa pode 
comparecer nas areas 
plantadas e colher o arroz, 
evitando dessa forma, o 
apadrinhamento e a 
interferencia politica no 
processo. 

A prefeitura e a responsavel 
pelo plantio e conserva^ao do 

arrozal. A popula^ao carente 
comparece no dia marcado 
para a colheita e cada pessoa 
recebe o que conseguir colher. 

0 proprio lldemar 
Gongalves afirma que essa 6 a 
grande obra de sua 
administra^ao. 

"Mesmo que o eledo em 03 
de outubro seja um adversario 
meu, 6 preciso continuar com 
o projeto, pois ele beneficia as 
pessoas de um modo geral, 
sem apadrinhamento politico", 
diz lldemar. 

Ainda de acordo com 
lldemar Gon^alves, "o projeto 
mostra que 6 possivel ajudar a 
popula^ao carente, basta 
vontade politica e 
determinagao do governante", 
afirmou. Pagina 3A 

Ildomnr Gon^hrs. prefeito municipal do AftulSndit, I'nicto de BdemarC^alvcs teneSGaenaodGcnnuna colheita 

Sindijori elegera nova 

diretoria executiva Pagina 4B 

AcQilandiQ Ctdadania 

Aparelho Cidade 

nao 

apoio 
4gina 4A 

Gidada 
Pagina 2A 

Seminario 

discute 

prostitui^ao 

infantil 

Pagina 3C 

P edida prisao preventiva de 

diretores do IDR, de Caruaru 

O numero 

82 

a 

2. 

O governador Miguel 
Arraes, PSB, pediu a Justiga 
que decrete a prisao 
preventiva dos diretores do 
Institute) de Doen^as Renais, 
IDR, de Caruaru, interior de 
Pernambuco. 

Ontem o secretario 
estadual de Seguran^a de 
Pernambuco entregou o 
relatorio final do Governo do 
Estado. 

O relatorio mostra a 
irresponsabilidade dos 
diretores do IDR. Ratos, 

baratas e toda sorte de insetos, 
conviviam com pacientes e 
funcionarios do Instituto. 

0 descaso da clinica, que 
pertence a iniciativa privada, 
de acordo com o governador 
Miguel Arraes, mostra que 
"saude nao rima com lucro". 

Arraes confirmou que o 
governo de Pernambuco esta 
auxiliando as viiivas, viiivos e 
orfaos das cerca de 40 pessoas 
que morreram, vitimas da 
agua contaminada e usada pelo 
Instituto de Doen^as Renais de 

Caruaru que efetuava agua 
contaminada. 

"O problema esta no 
reservatorio do Instituto e nao 
na Compesa, a Companhia 
Pernambucana de 
Saneamento", disse Miguel 
Arraes, "caso o problema 
fosse da Compesa, toda a 
popula^ao de Caruaru estaria 
morrendo com a hepatite 
toxica, mas apenas os que 
fizeram hemodialise na clinica 
tiveram a enfermidade", 
explicou o governador. 

E o numero do ano em 
que e aprovado pelo 
Congresso, por decurso de 
prazo, o projeto de reform 
eleitoral que vincula tod( 
os votos e proibe at 
coliga^oes. 

Ofato 

Jornal Capitol 

Jussara Cerqueira 
comenta a sociedade 

imperatrizense e Soraya 
Luiza, a a<pailandense 

Por Dentro da Imprensa 

Programacao da TV 

J Cadi m 

I Jornal Capital : 

Ondas Curtas 

Tendencia 

Esporte Local 

USS Com. Compra 

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

USS Com. Venda 

R$ 0,9881 (+0.01%) I 

USS Black Compra 

K$ 0,985 (6* felra) 

OSS Black Venda 
R$ 0,000 {6" feira) 

USS Flut Compra i 

0,9911 (+<MKS%) 

USS Flut Venda 

Neguinho do Centro 

ameaca pintor de morte 

0 pintor Ronaldo Monteiro 
Almeida, de 19 anos de idade, 
esteve na Delegacia do 
Primeiro Distrito, para 
registrar queixa contra o 
elemento Josue Souza, mais 

conhecido como "Neguinho do 
Centro". Segundo o 
denunciante, por volta das 
23:00 horas do ultimo 
domingo, o elemento acima 
citado, de 18 anos, apontou-lhe 

Ouro (grama) 

RS 12,66 (sexta-feira) 

Poupanga 

1,3678% (04.03.96) 

CDB/RDB 

25,10% (01.04.96) 

niimw CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Jucelino Pereira mostra 
os bastidores da politica 
tocantina. Critico e ironico, o 
colunista de1 n tdr os 

principais fatos que sao 
noticias na imprensa local. 
Confira. 

Pagina 2A 

uma arma de calibre nao 
identificado, e so nao 
conseguiu seu intento porque 
a vitima saiu correndo do local 
que se encontrava. 

Pagina 3A 

Brasil em Revista 

Grupo 

Mabel 

lan^a 

fabrica de 

farinha de 

trigo 

Phgina 3C 

O medico 
gastroen- 
terologista 
H u m b e r t o 
Pedro Jacobu- 

cci, de 58 anos, foi preso 
quinta-feira a noite, sob . 
acusa^ao de atentado 
violento ao pudor. Em 
janeiro deste ano, a ex- 
secretaria do medico, 
M.R.F.S, de 31 anos, o 
acusou de te-la assediado 
sexualmente no 
consultorio. 

Ele tamb^m responde 
por outro inqu^rito de 
abuso sexual. 

A pessoa 

D i 1 s o n 
D o m i n g o s 
F u n a r o , 
empresario. 
Formado em 
Engenharia (1956). Em 
1958, tornou-se diretor do 
Departamento de Com&xio 
Exterior da Federa^ao das 
Indiistrias do Estado de Sao 
Paulo (FIESP). No final dos 
anos 50, comprou algumas 
empresas, formando a 
Companhia Brasileira de 
Pe^as Industrials, a rmal 
juntou, em 1967 a ^ 
brinquedos Troi. 
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Um recado muito 
importante 

Senhor Editor, 
Cumpre-nos como 

servidores da Funda9ao 
Nacional de Saiide (FNS), 
orgao ligado a saiide 
piiblica, cujo objetivo e a 
preven^ao das doengas, 
chamar sua aten^ao sobre 
as condi^oes de limpeza 
em que se encontra o seu 
bairro e quais os agravos 
que essa situa^ao pode 
representar a sua saiide, 
de sua familia e da 
comunidade. 

No bairro onde voce 
mora ha varios terrenos 
baldios, onde servem de 
depdsito para consideravel 
quantidade de lixo 
domdstico e resto de 
meteriais usados em 
constru^oes. 0 destino 
que as pessoas desse 
bairro estao dando ao lixo, 
depositando-o nessas 
areas, faz com que sejam 
formados criadouros para 
varias especies de animals 
e insetos (ratos, baratas, 
moscas, mosquitos etc...) 
transmissores de 
diferentes doen^as, tais 
como: leptospirose, 
diarreias, leishmanioses, 
dengue, etc... 

A FNS (ex-SUCAM) 
trabalha, sempre que 
necessario, no seu bairro 
combatendo o transmissor 
do dengue, realizando 
nebuliza^oes (FUMACIl) 
e tratando os depdsitos 
que possam servir de 
abrigo ao Aedes e 
entretanto, as verifica^des 
do trabalho determinam 
que nos terrenos baldios 
e a falta de elimina9ao dos 
depdsitos (garrafas, litros, 
casca de ovo, latas de 
manteiga/margarina, 
pneus etc...) que 
agasalham agua e servem 
de local para a reprodu9ao 
de mosquitos, faz com que 
haja quebra nos objetivos 
do trabalho e que a 
popula9ao esteja sempre 
exposta ao risco de 
contrair doen9as» 

Diante da situa9ao 
orientamos aos monjdores 
que o lixo deve ser 
agasalhado da melhor 
forma possivel e 
colocando nos locais 
adequados para 
recolhimento da coleta 
piiblica que d realizada 
pela COLETA PUBLICA 
semanalmente. No caso da 
falta desse servi9o, 
recomendarse ao morador 
enterrar o seu lixo 
domestico ou proceder a 
queima do mesmo, em 
condi9oes convenientes, a 
fim de se evitar maiores 
danos. 

As a9des de educa9ao 
nao podem ser elaboradas 
fora de uma situa9ao real 
de vida, de uma visao 
transparente das redoes 
do fenomeno saiide/ 
doen9a com as condi96es 
de trabalho, de habita9ao, 

1azer, da rela9ao do 
.iiem com o meio 

ambiente que o cerca, de 
educa9ao e de participa9ao 
social. 

Atenciosamente, 

Equipe de Educagao 
em Sadde - FNS. 
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por ULISSES BRAGA 

Escola da Gidadania 

Modulo 2 

DIREITOS DO CIDADAO: 
DEFINI^AO 

Como afirmamos no 
Modulo anterior (digamos, 
li9ao n0 1), CIDADANIA e, 
pois, DIREITOS DO 
CIDADAO constituem uma 
conquista ainda recente no 
nosso Direito Piiblico, ja que e 
uma area que nasceu com a 
Constitui9ao do Brasil vigente 
de 1988, por isso mesmo 
intituladapelo notavelhomem 
piiblico, que foi Ulisses 
Guimaraes, um dos seus mais 
diligentes autores, de 
coNsnruigAo cidada 

Dai ser mat^ria ainda jkhico 
estudadaeconhecida. Nao sao 
muitos os brasileiros que 
sabem o que seja cidadania, 
direito do cidadao, de forma 
vamos dizer mais consciente. 

O que estamos querendo 
fazer em Imperatriz £ 
simplesmente talvez dar o 

ponta-pe inicial, nos propondo a 
levantar a luva, a um come9o de 
estudo deste ramo tao 
fascinante, nos parece, de nossa 
experiencia democratica. 

A nos, nos parece que 
DIREITOS DO CIDADAO sao 
aqueles direitos politicos e 
humanos fundamentais, de 
ordem piiblica, cujo exercido o 
Estado Democratico dc Direito 
tern o dever absolute de 
proteger e garantir. 

Nao se trata de direitos 
privados: dos direitos do locatario 
contra o locador, dos direitos da 
mulher contra o marido; dos 
direitos do empregado contra o 
patrao; dos direitos de alguem 
contra ovizinho etc. etc. 

Mas de algo muito maior. 
Para comprovar essa 

afirma9ao, vajamos alguns 
exemplos de Direitos do Cidadao 

(no campo dos direitos 
Ix)liticos): 

1 - o direito a elei9ao 
periodica dos representantes 
do povo pelo voto universal e 
secreto; 

2 - os varios direitos de 
participa9ao da cidadania na 
administr^ao piiblica contidos 
na Constitui9ao Federal, 
Constitui9des Estaduais e Leis 
Organicas. 

E agora alguns 
exemplos de direitos do 
cidadao (no camiK) dos direitos 
humanos, isto e, dos direitos do 
Homem): 

1 - O cidadao so pode ser 
presoem flagrante. Fora disso 
so em casos especiais medianle 
ordem escrita da autoridade 
competente. 

2 - a liberdade de 
pensamento, de religiao, de 
associa9ao, de reuniao. 

3 - Aproibi9ao da prisao por 
divida civil, salvo o caso de 
alimentos. 

Por estes poucos 
exemplos, podemos logo 
concluir da importancia 
enorme dessa recente 
conquista do povo brasileiro, 
no rumo do aperfeioamento 
progressivo das nossas 
instituioes juridicas, e que 
cumpre aos cidadaos 
conscientes tudo fazer por 
consolidar. 

(O autor, Ulisses Braga, 
e presidente do FORUM DA 
SOCIEDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ) 

X 
f Sorteio "A Cidadania da Sorte" 

ESCOLA DA CIDADANIA 
MODULO Ne 2 
DBREITOS DO CIDADAO; DEFINI^AO 

Assinale a resjKista certa: 

1 - Os direitos do cidadao sao: 
a) de ordem piiblica ; 
b) de ordem privada  

t 

t 

2 - O direito a elei9ao periodica dos representantes do povo por voto universal e secreto: 
a) e um direito do cidadao ; 
b) e um direito privado  

3 - O direito do empregado ao aviso previo e: 
a) um direito do cidadao  
b) ^ um direito privado. 

Nome: 

Endere9o: 

Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA 
SOCIEDADE CIVIL, ou naTV Capital. E concorra a uma casa residencial quitada e a outros 
pr^mios. As li96es da Escola da Cidadania estarao sendo dadas e explicadas naTV Capital, de 2a. 
a 6a.feira, as 13,00 boras, no programa "CIDADE CIDADA e retransmitidas pela Radio Capital 
as 7,00. 

Sisienm Tiicanu's de Coiuuuica^ao 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

Jose Filho 
Diretor Comercial 

Jornal Capital 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 

Supfef Quadra 60Z . Roa 4 - Casa 9*CEP 6S900 - 0^9 - Imperatriz * Maranhao 
Telefax (098} ,'22 20e assmaluras} (898} 723 80i2tRMa58o} 

Dtfitribuxuur exctustvo psra todo Bfasit; Carlos S. Rerelra 
R. Cel Manoel Bandelra, 1709, Fone (999) 725 3410 - CEP €5990 - 090 - Imperatriz - Maranhao 

■■ 

Elenice Leonel 
Diretora de Reda9ao 

Joseiita Damacena 
Diretora Comercial 

Socorro Carneiro 
Diretora de Informatica 
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T1UB1JNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

The Day After 
Contando com um certo 

estimulo palaciano, a Camara 
vem jtedir ao interventor cdpias 
de cheques, empenhos e 
documentos sobre lidta9des dos 
ultimbs dias da gestao anterior. 
Os vereadores querem checar 
a veracidade de informa9bes que 
circulam nos bastkk ires ixiliticos 
sobre 39068 nao afeitas ao 
figurino tra9ado para a vida 
piiblica imperatrizense pela 
Revolu9ao de Janeiro de 95. 

Promete 
Dorian Meneses e Ildon 

Marques nao convivem com a 
I lacificidade que se esjxTava de 
dois homens de confian9a da 
governadora Roseana Sarney. 
Ha quern aposte que o 
interventor de ontem pode 
romper com o sucessor a 
qualquer momento, 
principalmente quando o 
prefeituravel do PMDB come9a 
a cabala de votos de forma mais 
acintosa. 

Dos dois, um 
Marcos Rodrigues 

(Abastecimento), Agostinho 
Noleto (Edueayao), Edson Lima 
(Fazencia) e Jurive de Macedo 
(Procurai k ir-Geral) jxxlemviver 
um dilemase, como se anuncia, 
Dorian colidir com Ildon. Os 
secretarios, que eram bastante 
ligados ao ex-chefe, terao que 
buscar umadistanciaestrategica 
para nao serem fritados |)elo 
novo esquema de poder no 
murridpio. 

Por enquanto 
Pode limitar-se ao mero 

campo da retbrica as assei^bcs 
dos candkbitaveis Ikkm Marques 
(PMDB) e Ribamar Fiquene 
(PEL) de que saoajiadrinhados 
pelogrupo situacionistaestadual. 
Dorian, ate 1 irovar em contrario, 
nao c'sta emitindo sinais que 
ixxleriam denunciar jielo menos 
uma discreta simpatia por 
qualquer desses prefeituraveis. 
Sua postura independentE cai 
como uma luva para os pianos 
de oposicionistas como 
Sebastian Madeira, que nao 
deixa de ter seus aliados na 
equipe do interventor. 

Conclave 
Esta marcado para o dia 28 

de abril, na Camara Municipal, o 
congresso do Par lido Socilaista 
Brasileiro. O evento sera 

prestigiado pela prefeita 
Concei9ao Andrade, de Sao 
Iaiis, pelo scnador paraense 
Ademir Andrade e outras 
lideran9as expressivas da sigla. 
Presidente municipal, o 
advogado Lula Almeida 
aproveitarao ensejo paralan9ar 
os 23 candidatos a vereador e a 
coliga9ao com o deputado 
Sebastian Madeira, candidato a 
prefeito do PSDB. 

Perguntinha 
O que Imperatriz ganhou 

com o Governo Itinerante? 
Prova de fogo 

Maior nome do atletismo 
local, o corredo Juarez Barbosa 
enfrenta o maior desafio de sua 
vida. Ele c candidato a vereador 
pelo PSB e disputara uma das 
19 vagas da Camara com cerca 
de 200 concorrentes. Subir no 
ixkiio nas competi96es de que 
costuma participar 
infinitamente mais facil. 

Prova dos nove 
Dois prefeituraveis 

sustentam no final de semana 
que as prbximas pesquisas 
sobre a sucessao municipal 
revelarao um dado 

surpreendente. As enquetes 
dirao, conforme esses 
candidataveis, que Ildon 
Marques nao e tao forte e nao 
esta tao bem como se pretende. 
"Ninguem consegue massificar 
um nome em apenas um ano 
de trabalho na midia", justifica 
um dos concorrentes. 

La e aqui 
O flamenguista Fiquene nao 

jxideria estar mais alegre. Seu 
time e lider do Campeonato do 
Rio e, na corrida pela Prefeitura, 
o exgovernador acredita que se 
encontra na frente dos 
adversaries. Na politica, 
segundo 0 advogado, cada obra 
realizada e como se fosse um 
gol e, nesse aspecto, diz nao ter 
duvidas de que sua equipe 
detem a artilharia absoluta. 

Onus 
Como era previsivel, nao- 

alinhados come9am a cspalhar 
na cidade que Madeira vem 
votando sistematicamente 
contra o povo no Congresso. () 
deputado tera que perder algum 
tempo em sua campanha danik> 
explica9bes. Se o I^DB nacional 
investir pesado na campanha, 
menos mal. 

(^0) piontoo HospitQlQ/- 

Plantao 24 horas de emergencia 

dos hospitals conveniados - SUS 

hoje, dia 

16/04/96 

Hospital Sao Vicente 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals 

conveniados - SUS - hoje, dia 

16/04/96 

Mater Cliniea 
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Ildemar inicia colheita do arro 

  Prefeitura de Agailandia planta 1.150 ha de arroz para a populagao carente 
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por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

472 dias, e a nossa situayao 
na Regiao Tocantina continua 
a mesma, obras paradas, 
seguran^a acabada e o ikjvo 
desesjjerado. 

Governadora, quando e 
mesmo que vai come^ar a 
ayao do governo do 
Maranhao feliz, sera que essa 
alegria de Sao Luis chega um 
dia em Imperatriz? 

Bom dia II 
Governadora, tern um 

velho ditado que diz que 1 e 
pouco, 2 e bom e 3 e demais. 
Pra senhora ter somente 
Fiquene como candidato 
oficial do Estado £ pouco, pra 
senhora ter Fiquene e Ildon 
Marques e bom, mas da 
seguinte forma; ate o final do 
mes de junho uma pesquisa 
entre os dois candidatos ira 
definir qual sera o candidato 
oficial do Governo. Diante do 
resultado a senhora lanyara 
oficialmente o seu candidato. 
nem 3, nem 2, apenas 1. 

Troca 
de logomarca 

A primeira obra realizada 
pelo novo interventor de 
Imperatriz Dorian Meneses, 
foi trocar a logomarca das 
piramides invertidas de Ddon 
Marques, e colocar a sua 
logomarca, que simbpliza o 
mapa do Estado do 
Maranhao, o R de Roseana e 
o seu slogan. 

Dorian gastou dinheiro 
para pintar tod as as placas de 
frentes de servipo e autdoors 
espalhados jxda cidade. Sera 
que valeu a pena? 

Eleigoes 
do Jugara Clube 

Cleonir Ferreira, 
presidente do Jupara Clube, 
esta ultimando os 
preparatives para as novas 
eleipoes do clube, que serao 
realizadas na primeira 
quinzena de Maio. 

0 trabalho realizado pela 
atual diretoria, credibiliza a 
todos os diretores a 
permanecerem pelo menos 
mais 2 anos a frente do Juyara 
Clube, criticar e facil, duro e 
fazer alguma coisa. 

Bom dia 
' interventor 

16 dias ja se passaram e ate 
agora o senhor nao conseguiu 
mostrar porque veio a 
Imperatriz, a nao ser para 
degladiar o seu grupo politico 
com o de Ildon Marques, por 
incrivel que parepa, todos do 
mesmo lado, isto e, Roseana. 

Diariamente, o senhor tern 
mandado recado de colisao 
politica direta e indiretamente 
para Ildon, dizendo que nao 
paga as contas porque Ildon 
Marques deixou a prefeitura 
individada, dizendo para a 
Camara e os quatro cantos da 
cidade que o Ildon promoveu 
um derrame de cheques no 
sabado, antes de entregar a 
prefeitura, dizendo que Ildon 
nao conseguiu anlecipapao de 
receita para a prefeitura. 

Bom dia II 
Alem de tudo isso acima 

citado senhor interventor, o 
senhor deu agora para jogar o 
povo e as empresas que 
prestaram servigo para a 
prefeitura na administrayao 
Ildon Marques contra o 
mesmo. Por exemplo; sexta- 
feirapassada proprietarios de 
empresas que prestavam 
servi^o a prefeitura com trator 
de estreira no depdsito de lixo, 
da Imperatrator e da Ceramica 
Vale do Sol do Orlando, que 
fornece seixo e areia para as 
obras daprefeitura, quando foi 
procurar o senhor para 
recebimento, qual foi sua 
resposta? Nao, procura o Ildon 
Marques na Liliane ou entao 
na praya de Fatima que ele 
paga todo mundo, ele nao e 
bonzinho; agora, se ele nao 
pagar, vai na televisao do 
Conor Farias e denuncia ele. 

Bom dia III 
Frnacamente seu Dorian 

Meneses, que vergonha essa 
sua atitude, quern fala o que 
nao deve, ouve o que nao quer. 
Eu pagaria caro para nao ouVir 
o que os empresarios 
disseram a voce. "Nos nao 
realizamos nenhum serviyo 
para o cidadao Ddon Marques, 
e sim para a prefeitura de 
Imperatriz, porque o cidadao 
Ildon Marques paga em dia as 
suas contas particulares e 
tambem pagava as da 
prefeitura, foi so entrar voce 
Dorian que virou esta 
cachorrada". Senhor 
interventor, o senhor tern 
aquilo preto pra enfrentar o 
Ildao? 

Bom dia IV 
Reformando apartamento, 

de casa nova heim 
interventor? Dorian, 
Imperatriz nao tern 
profissionais liberais 
competentes para assumir o 
seu governo, o senhor tern 
que importar tildo de Sao Luis 
para poder gerir a Prefeitura 
Municipal? Cuidado, a 
prefeitura de Imperatriz esta 
virando trenzinho da alegria 
de Sao Luis. 

IIp 
WmMM. 

Ildemar Gongalves (esq. c/ jornal) prossegue com a colheita do arroz em Agailan dia. 

por Frederico Luiz 
Da Direyao de Jornalismo 

O prefeito de Ayailandia, 
Ildemar Gonyalves iniciou a 
colheita de arroz quebeneficia 
a popul. o ca- do 

municipio. 
Ontem, no bairro do Jacu, 

foram colhidos 200 hectares 
de arroz para cerca de 10.000 
familias que compareceram no 
local. 

Iloje. mais 200 ha serao 

colhidos na Vila Ildemar 
Gonyalves. 

A prefeitura colocou a 
disposiyao da comunidade, 20 
caminhoes para facilitar o 
transporte do arroz. 

\ colheita prossegue com 

a seguinte programayao: v ^ 
Bom Jardim, 100 Ha. Jar dim 
America, 100 Ha. 

No entanto, a colheita de 
arroz tambem se estende na 
zona rural e nos distritos. 0 
Itinga vai colher 250 ha. As 
comunidades de Cajuapara, 
Novo Bacabal e Corrego Novo 
colherao aproximadamente 
100 ha, respectivamente. 

O total do projeto e de 1.150 
ha de arroz (veja grafico 
abaixo). 

Ildemar Gonyalves 
considera o projeto, a 
redenyao para as familias de 
baixa renda do municipio. 

"O proximo prefeito eleito 
em 03 de outubro deste ano 
precisa continuar com esse 
projeto, pois, independente do 
partido politico, o arroz serve 
para saciar a fome daqueles 
que estao desempregados ou 
subempregados", disse 
Ildemar. 

Espera-se que hoje, na Vila 
Ildemar, mais 10.000 familias 
comparecam para a colheita 
do arroz. 

'jm 
TCI 

VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. 
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Jogo de azar corrompe a juventude a9ailandense 

Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

E candidate 
Tive oportunidade de ler 

uma rela^o do atual 
secretariado municipal, 
datada de 11/04/96 e 
assinada pela secretaria 
adjunta de Administra^ao e 
Economia, Armanda Maria 
Ferraz da Silveira. Da 
referida rela^ao nao 
constam os nomes dos 
antigos secretaries 
municipais Aluisio Silva 
Sousa e Ildenor Gon^alves 
dos Santos, bem como do 
secretario adjunto Siley 
Elcen Santos. A ausencia dos 
nomes de Aluisio e de Siley 
6 pie name nte justificada, 
tendo em vista que ambos 
sao candidates a vereador 
nas proximas elei95es 
municipais de 03 de outubro. 

£ candidate II 
Para o observador 

politico mais atento, 
entretanto, a ausencia do 
nome de Ildenor Gon^alves 
implicaria em duas 
hipoteses: a primeira, por 
conta de um lamentavel 
esquecimento na elaborayao 
da rela^ao, o que e 
muitissimo improvavel, dada 
a importancia que tern a 
Secretaria Municipal de 
Infra Estrutura e o prdprio 
secretario, que irmao do 
prefeito. A segunda, deixa 
margem a que se especule 
que o secretario se 
desimcompatibilizou para se 
lan^ar candidate 
provavelmente a prefeito - 
caso sejam confiramadas as 
eleigoes municipais do novo 
municipio de Itinga. No 
momento, tudo nao passa de 
especula^ao, que precisa ser 
onfiramada. 

Contratagao 
Definitivamente, nao da 

para acreditar nesse 
governo de Fernando 
Henrique Cardoso. Depois 
de apregoar austeridade e 
demissoes nas empresas 
estatais federals, a Comissao 
de Controle das Estatais que 
deveriam cuidar do 
enxugamento de tais 
empresas, anuncia sua 
decisao de autorizar 
onta^oes de pessoal no 

setor. Isto 6, o proprio 
organismo que deveria 
moralizar o sistema das 
estatais, abre as porteiras 
para a contratagao de mais 
de 4 mil novos funcionarios. 

Reflexo 
E realmente assustador o 

numero de titulos levados a 
protesto diariamente junto 
ao Cartdrio do 1° Oficio da 
Cidade do Ferro. 
Mensalmente, as falencias e 
-oncordatas superam seus 

proprios recordes 
anteriores, numa tragica 
ciranda de insolvencia. 

Colheita 
Um dos principals 

suportes de sua politica 
assistencialista, a ro^a 
comunitaria do Bairro do 
Jacu, comepou a ser colhida 
ontem pela manha, com a 
presen^a do prefeito 
Ildemar Gongalves e de 
convidados especiais, aldm 
de seu secretariado. Um 
grande numero de pessoas 
carentes la se fez presente 
colhendo o arroz que foi 
plantado pela Prefeitura 
Municipal. Esta foi a 
primeira etapa das colheitas 
que estao pre vistas para 
este ano e que deverao 
beneficiar milhares de 
familias em todo o 
municipio. 

Estreia 
Desde ontem no ar, a 

nova programa^ao da TV 
Amazonia, que atualmente 
esta retransmitindo o sinal 
da Rede Manchete de 
Televisao. Trata-se de um 
recome^o, tendo em vista, 
que a TV Amazonia at^ 
recentemente ressentia-se 
de melhor qualidade nos 
programas oferecidos ao 
telespectador. Mesclada de 
profissionais competentes, e 
alguns que nem sequer 
deveriam passar per to de 
um microfone, a nova 
programa^ao tern tudo para 
crescer e se tornar de 
agrado geral. No destaque, 
o retorno da competente 
Jane Vasconcelos as 
telinhas da cidade. Que o 
esfor^o para melhorar, 
desenvolvido pelo amigo 
Paulo Sobreira, prossiga e 
de bons frutos para todos 
nos. 

Campanha 
A campanha de 

arborizayao de pragas e 
ruas da Cidade do Ferro, 
levada a efeito pela 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, continua de 
yento em popa, e ja chegou 
a Rua Sao Raimundo. A 
frente dos trabalhos de 
plantio e prote^ao das 
mudas, o nosso particular 
amigo Walmirando 
Fernandes Borges, o 
popularissimo Mirandinha. 
Entretanto, torna-se 
necessario que a popula^ao 
tambem ofere^a sua parcela 
de colaroragao, zelando para 
que as mudas ' ^ 
de ruidas, a fim u 
cidade possa apresentar um 
melhor aspecto urbanistico, 
alem de substancial melhora 
no ar que respiramos. 

porMarinaldo Gongalves 
Da Sucursal de Apailandia 

Apontado como um dos 
grandes males morais da 
sociedade, o chamado jogo 
de azar e proibido em todo o 
territorio nacional, sendo os 
infratores sujeitos a severas 
penas que levam ate a prisao. 
Responsaveis por inumeras 
tragedias, o jogo tern levado 
empresarios a falencia e 
desfeito lares sem conta, alem 
de induzir os que praticam 
este tipo de jogatina, quase 
sempre, a falcatruas e outros 
atos de desonestidade. 
Praticado em casinos 
clandestinos - nos grandes 
centres - e de forma mais 
acintosa nas pequenas 
cidades, o jogo de azar vem se 

infiltrando entre os costumes 
mais freqiientes da juventude 
brasileira. 

Como nao poderia deixar 
de ocorrer, Ayailandia tambem 
se ve invadida por 
espertalhoes de toda ordem, 
que agem na cidade e 
procuram, sempre que 
possivel, iludir os incautos, 
tomando-lhes o dinheiro sob 
os mais variados tipos de 
jogos ou de artimanhas. Nos 
ultimos meses a atua^ao 
destes vigaristas vem se 
acentuando de tal forma que 
eles podem ser vistos em 
quase todas as esquinas da 
cidade ou, mais 
freqiientemente ainda, nas 
imediagoes do mercado 
piiblico, onde armam suas 
"bancas" e atuam com a maior 

liberdade e desenvoltura. 
Casas de jogo 
Mas o jogo nao e "bancado" 

apenas por vigaristas de ponta 
de rua. Tambem existem, 
casas de jogos tanto no centro 
da cidade como nos bairros 
perifericos, nas quais 
grandes quantias sao jogadas 
e objetos tais como veiculos e 
casas mudam de dono com 
uma facilidade 
impressionante. Ainda 
recentemente, um radialista, 
que prefere se manter no 
anonimato, por questao de 
segurampa, foi lesado em 200 
reais por um vigarista que 
armou sua banca na Praga do 
Mercado. 

Como todos sabem que se 
trata de uma contravengao, a 
maior parte das vitimas nao 

apresenta queixa as 
autoridade policiais, 
preferindo arcar com o 
prejuizo sofrido. Dentro desse 
quadro de acumpliciamento, 
as maiores vitimas sao os 
jovens, facilmente induzidos 
a tentarem ganhar dinheiro 
sem fazer foya. Sempre 
ludibriados de alguma forma, 
eles vao se deixando 
enrredar pelo habito do jogo 
e, sem que se apercebam, 
acabam envolvidos pelo vicio, 
chegando a praticar pequenos 
furtos e outros delitos, a fim 
de que consigam dinheiro 
para o jogo. A situagao, em 
Agailandia, e grave posto que 
a comunidade se encontra 
esposta a tao insidioso 
perigo, que avan^a c^lere 
sobre a juventude. 

Falta infraestrutura ao policiamento 

por Marinaldo Gongalves 

A situa^ao torna-se mais 
preocupante em funyao da 
falta de condiyoes que a 
Policia Civil local apresenta 
para debelar tao temivel praga 
social. Sem dispor de uma 
viatura sequer para as suas 
investiga^oes, alem de contar 
com reduzido efeito humano, 
o delegado William Barbosa 
vem desenvolvendo um 
grande esforgo no sentido de 
conter a onda de 
marginalidade que vem 
deixando a cidade em 
sobressalto. Diariamente, 
dezenas de queixas de 
roubos, assaltos, tentativas 
de agressoes e de homicidios, 
sao registradas no unico 
Distrito Policial da cidade. 

Desta forma, todo o 

contigente da Policia Civil e 
deslocado para a solugao de 
tais problemas, nao restando 
agentes ou tempo para que 
outros problemas - como o da 
jogatina - sejam tambem 
verificados. Tambem o efeito 
da Policia Militar, que muito 
tern auxiliado a Policia Civil 
local, e insuficiente para o bom 
cumprimento do servisao de 
preservagao da ordem e da lei, 
o que tambem contribui para 
que os marginais que 
exploram o jogo atuem de 
forma mais escandalosa e 
praticamente fiquem impunes. 

No aguardo 
Para o delegado William 

Barbosa, que vem prestando 
um bom trabalho a 
comunidade, "tudo e uma 
questao de tempo. Ainda 
recentemente tivemos o 

prazer de receber a visita do 
superintendente de 
policiamento do interior, o 
delegado Jose do Egito, que 
veio em visita de inspe^ao para 
verificar o real estado em que 
se encontram as delegacias 
policiais da regiao. Ele fez 
todos os apontamentos de 
nossa situa9ao nadalisonjeira 
e a entregou a secretaria de 
Seguran9a Piiblica que, por 
sua vez, esteve com a 
governadora Roseana Sarney 
solititando providencia a 
respeito". 

Para o delegado, tudo nao 
passa de ter um pouco mais 
de paciencia, tendo em vista 
que "nossas autoridades 
maiores ja tern conhecimento 
do que ocorre e as 
providencias nao se 
demorarao. Temos esperan9a 

de que, brevemente, 
estaremos devidamente 
equipados para o combate a 
criminalidade, que vem se 
acentuando a cada dia que 
passa. Enquanto isso nao 
ocorre, vamos cumprindo 
com nossas obriga96es, 
mesmo com as limita96es 
atuais. E devo destacar que 
nosso trabalho vem 
apresentando bons resultados 
gra9as a decisiva colabora9a(. 
que estao recebendo do 
prefeito municipal, que nao 
tern negado esfor9os para 
ajudar nos trabalhos que 
efetuamos. Sempre que 
recorremos a ele, temos 
encontrado a maior apoio e, 
gra9as a ele, temos obtido 
bons resultados no servi90 de 
proteger e dar seguran9a a 
sociedade." 

N 

/\ 

Acailandia 

por Nelcio Duarte 

Educagao 
0 prefeito Ildemar 

Gon9alves em recente 
viagem a Sao Luis, a 
convite do secretario de 
Educa9ao, Gastao Viera, 
participou das 
solenidades realizadas no 
Palacio do Governo, na 
entrega dos kit's escolares 
a Prefeita Concei9ao 
Andrade. Na 
oportunidade e secretario 
Gastao Vieira confirmou 
ao prefeito, que no 
decorrer desta semana 
enviria tecnicos da 
Secretaria a A9ailandia, 
para conhecer a area de 
terra que a Prefeitura 
estaria perturbando com 

comada, em troca do 
.ocal onde funciona o 
Complexo Isabel 
Cafeteira. Confirmando a 
transa9ao se compromete 

o secretario Gastao Vieira 
a construir o colegio de 2° 
grau e se construido 
realizara os sonhos de toda 
a classe estudantil de 
A9ailandia. 

Can a is 
de televisao 

0 Prefeito Ildemar 
Gon9alves vem 
estranhando o boatos 
ocorrido neste ultimos dias 
na cidade. Com a 
conciencia tranqiiila, afirma 
que nada mais e, do que 
uma afirma9ao leviana, a 
mentira criada por aqueles 
que fazem oposi9ao ao 
prefeito, quanto a compra 
dos canais de televisao 
CNT e TV Cidade. A 
preocupa9ao de prefeito 
sempre foi de aplicar o bem 
os recursos do municipio, 
investindo-os nas areas de 

Educa9ao, melhorias 
urbanas, pagamentos dos 
servidores municipais, e 
nao comprar canais de 
televisao, porque, 
reconhece o prefeito, que 
tais investimentos deverao 
ser feitos pelas empresas 
privadas e nao piiblicas. 
Portanto afirma o prefeito, 
que nao passa de momento 
politico dos aproveitadores 
politiqueiros. 

Cestas 
basicas 

Neste ultimo sabado a 
secretaria de A9ao Social 
donaZita, fez a entrega de 
mais 300 cestas basicas a 
familias carentes. Com esta 
entrega, foram 
contempladas mais de mil e 
trezentas familias, com 
cestas distribuidas neste 
mes de abril. Confirma o 
prefeito Ildemar que este 
programa tera a sua 
continuidade nos meses 
subseqiientes. 

Roga 
comunitarias 

A9ailandia vive 
momentos de festa com a 
colheita das ro9as 
comunitarias. Desta vao 
participar mais de 10 mil 
pessoas acredita o prefeito 
Ildemar, porque ja se 
configura como uma festa 

tradicional em A9ailandia. 
Cada dia ganha mais 
confian9a a comunidade 
por este trabalho inedito 
desenvolvido no 
municipio e que os 
resultados comprovem o 
exito. O prefeito Ildemar 
acompanhara 
pessoalmente todas as 
ro9as durante o periodo 
da colheita. Nesta 
segunda-feira o inicio sera 
dado na ro9a comunitaria 
do Bairro Jacu e na tcr9a- 
feira na ro9a da Vila 
Ildemar. 

Pagamento do 
funcionalismo 

Conforme 
compromisso do prefeito 
Ildemar Gon9alves no mes 
passado, o pagamento dos 
servidores publicos 
municipais acontecera 
entre os dias 15 e 20 
corrente. Acredita o 
prefeito ter assim 
cumprido seu 
compromisso de colocar 
em dia o pagamento do 
funcionalismo. Por sua vez 
adianta que procurara nao 
mais atrazar este 
pagamento dos 
servidores, por 
reconhecer a sua 
importancia e necessidade 
de paga-los em dia. 
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Matando saudades 
A apresentadora de tele- 

jdrnais Maria Espindola, 
mesmo tendo ido embora da 
cidade, 6 vista diariamente na 
televisao. Acontece que agata 
que 6 garota propaganda das 
lojas Comercial Norte, antes 
de viajar deixou gravados 
varios comerciais que estao 
sendo exibidos. Fazendo 
assim com que os tais 
mantem a saudade. 

Re/a pa o 
O radialista Jerry Alves 

estava se saindo bem na 
televisao, ele por algumas 
vczes apresentou o TJ 
Maranhao da TV Difusora, e 
tambem participou do 
Reporter Difusora. Jerry 
apesar- de nao ter muita 
experiencia na TV, 

demonstrou seguranya e 
desenvoltura, e se tivesse 
continuado poderia ter se 
destacado muito mais. Tern 
muita gente do radio que 
precisa ser aproveitada na 
televisao, pois todos os dias as 
mesmas caras, nao tern quern 
agiiente! 

Fora do ar 
Cldlio Silveira tambem 

contagiado pelo virus do bingo 
eletronico, teve que deixar 
temporariamente o programa, 
O Radio na TV, para cuidar 
desse novo negocio, ele viajou 
para o Estado do Tocantins, 
mais precisamente para a 
Araguaina, onde ira montar o 
escritorio do bingao. Ele ira 
passar trinta dias por la, 
devera ficar Otair Moreira ou 
Frederico Luiz 

*2 i K 

Corregao 
O programa Expressao em 

Cena apresentado por Hdlio de 
Oliveira, esta muito bem 
produzido e,. apresentando 
sempre o lado bom de 
Imprelatriz. No ultimo sabadofoi 
muito bom o quadro de 
entrevista com os locutores 
Sergio Miiler e Alexandre Costa, 
falando sobre o inicio da 
carreira So gostaria de lembrar 
ao amigo Alexandre Costa, que 
quern trabalha em comunicayao, 
"militar no meio" e nao "limita 
no meio" como ele falou por duas 

vezes. Ta falado! 
Continua 

Com a saida de Demerval 
Moreno e Roberto Guerreiro da 
TV Difusora, imagine! que o 
programa Emergencia Medica 
fosse sair do ar, so que o mesmo 
continua e agora com 
apresentayao da reporter 
Romilda Lucena e do medico 
Arnaldo Alencar, que mesmo 
nao tendo ainda experiencia com 
televisao, se sairam muito bem 
como entrevistadores. Claro, 
que entender de medicina ajuda, 
muito nas perguntas, Romilda 

que ja 6 uma boa reporter, agora 
e apresentadora. 

Grande chance 
Depois de cantar muitas 

parodias no Show de Calouros 
do Silvio Santos, e fazer muita 
propaganda de remedio para 
careca. O Renato Barbosa depois 
de mais de 15 anos na TV, 
finalmente tera a sua grande 
chance na televisao. Ele estreia 
brevemente na Rede Recod, o 
programa chamado: Quern Sabe 
Sabado, um talk-show que sera 
apresentado nas tardes de 
sabado. Em cada programa ira 
homenagear um grande nome 
da MPB de todos os tempos. O 
homenageado depois de se 
apresentar, tera parte no 
selecionado juri. Grande ideia! 

Montando 
Alguns de Imperatriz que se 

aventuraram a gravar discos 
independentes, acabaram no 
prejuizo. Alguns venderam ate 
os moveis de casa, fizeram 
economia e aplicaram tudo no 
"bolachao", e hoje infelizmente 
o que se ve e uma grande 
humilhayao. Em uma loja de 
discos da cidade, foi lanyada a 
seguinte promoyao: quern 
compra um disco de sucesso, 

leva inteiramente gratis um 
disco da Poliana e suas Baby 
Cat's, ou de outros cantores 
da terra. E o pion ainda tern 
gente que dispensa o brinde. 
Segundo informou o 
proprietario, a promoyao foi 
lanyada para desencalhar os 
discos dos nossos cantores, 
que estao mofando nas 
prateleiras, mas nem de graya 
o povo quer. Santo de casa 
nao faz milagres! 

Mais um boheco 
do adente G 

O nome dele ^ Ciyo. O 
novo personagem do Agente 
G ^ o sindicq do pr6dio em 
que o G^rson mora. Nascido 
em Alagoas, ele fala com i 
sotaque nordestino e € muito 
preocupado com os 
problemas do edificio. Possui | 
umpequeno lagarto (calango) 
de estimayao, chamado | 
Afonso, e uma plantayao de l 
jerimuns (aboboras) na 
jardineira de sua janela. 
Por^m, depois de uma ! 
contaminayao radioativa da ] 
sua jardineira, quando o sen . 
Ciyo € mordido pelo seu 
calango, coisas estranhas 
comeyam a acontecer. 

ProgramA9A0 de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 
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TVCRC 

Canal 4 

Band 

NAO FORNECEUPROGRAMAyAO 

EOUIfE 

PHOEMIX. 

SOM E LUZ, 

MAIS UM 

EMPREEM- 

DJMEMTO DO 

SISTEMA 

TUCAMU'S DE 

COMUMI- 

CACAO 

TV 

Capital 

Canal 

5, a 

vepdadG 

dos 

fatos na 

tpibuna 

do povo 

TV Difusora 

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 TV 
13:35 Cinema em Casa 
(Lambada, A Danya 

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

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

Sangue 
20:45 Copa do Brasil 

(Botafogo RJ X 
Parana) 

22:45 Sangue do Meu 
Sangue 

23:15 Jornal do SBT 
23:30 Jo Scares Onze e 

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

Pascowitch 
01:20 Perfil 

Canal lo 

06:10 Programa Ecumenico 
06:15 Telecurso 2000 - 

Curso 
Profissionalizante 

06:30 Telecurso 2000-2° 
Grau 

06:45 Telecurso 2000- 1° 
Grau 

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

1® Ediyao 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Video Show 
14:10 Vale a Pena Ver de 

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:40 Sessao daTarde (FX 
2, Dusao Fatal) 

17:30 Malhayao 
18:00 Quern e Voce 
18:55 Jornal do Maranhao 

23 Ediyao 
19:10 Vira Lata 
20:10 Jornal Nacional 
20:40 Explode Corayao 
21:40 Terya Nobre - Brasil 

Legal 
22:40 Intercine (Gemidos 

de Prazer - 
Repossuida - A 
Guerra dos Rosses) 

00:40 Jornal da Globo 
01:10 Campeoes de 

Bilheteria (O 
Grande Lance) 

02:10 Corujao I (Saudades 
de um Pracinha) 

MANCHETE 

07:00 Telemanha 
07:30 Patrine 
08:00 Sessao Animada 
08:30 Escola Biblica da Fe 
09:00 Cozinha do 

Lancelotti 
09:15 Home Shopping 
09:30 Dudalegria 
10:30 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olimpico 
12:30 Ediyao daTarde 
13:05 De Bern Com a Vida 
13:40 Home Shopping 

Show 
14:30 Os Medicos 
15:40 Home Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessao Animada 
17:45 RX 
18:15 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
19:00 Super Human 

Samurai 
19:30 Ultraman 
19:55 Imperatriz em 

Manchete 
20:15 Manchete Esportiva 

2a Ediyao 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Uma Historia de 

Sucesso (estreia) 
23:40 Boletim Olimpico 
23:45 Momento 

Economico 
00:00 Home Shopping 
01:15 23 Ediyao 
01:45 Clip Gospel 
02:45 Espayo Renascer 

TVCNT 

NAO FORNECEU PROGRAMAy 

TV, 

c 

wd&eri 
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Agailandia/Social Imperatriz, 16 de abril 1996 

por SORAYA LUIZA 

O jornalista Marinaldo Gon^alves deu unna mostra de competencia 

profissional ao divulgar, em primeira mao/ as negocia$oes que 

envolviam o arrendamento da TV Cidade. Por outro lado, o Jornal 

Capital deu mostras de sua isengao e imparcialidade ao divulgar o 

desdobramento dos acontecimentos. A divulga?ao das negociagoes 

deu um esfriamento nos entendimentos entre as partes, ao que fudo 

indica. 

Arroz, agora mais do que nunca, e o prato principal dos 

apailandenses. Alias, nao so no cardapio como nos rodas de 

conversas sociais e polificas, como o inicio da cotheira de arroz nas 

ro$as comunifarias que se iniciou ontem, em clima de festa para 

mil hares de familias que serao beneficiadas. Quern acompanhou o 

inicio dessa colheira foi o prefeito lldemar Convolves, que 

demonstrava um largo sorriso, acompanhado por uma mulfidao e a 

primeira-dama, sra. Zita Coufinho. 

m 

m 

m 

Dr. Daniel dos Prazeres, Ggura do mais Gno gosto, sempre prestigia os eventos sociais 

Servigo de Assistencia 

Medica Empresarial 

Pianos de saude para empresas, famffias e individuais. 

F ude e produto de primeinssima necessidade 

Plantao de Vendas: 738-1750 (Gessila) 

Endereco: Hospital Sao Sebastiao 

A^aildndia  - Maranhdo 

f | ' ^ i 

I I Ik :■ I :? x fi. 5 f 
M I H m\\\ 

¥. 

Oseias, que estara dia 25 na city, a garota TV Cidade, esta colunista e o tecladista Luciano 

m 

Rail da Ramos e Charles, considerado o casal mais romantico da Cidade do Ferro 

Toda beleza de Patricia Cardoso, Miss Para das Americas, sera 

mostrada no proximo sabado, dia 20, no Musa A$ailandia/96, que 

acontecera no centro diversionario Gigantao. A gata, a/em da grande 

beleza, traz na bagem muito molejo e samba no pe. A vencedora do 

concurso participara dia 27 de abril, da final do Musa Maranhdo/96 

em Imperatriz, no Jugara Clube, em noite de glamour, festa esta que 

esta sob coordenagao da colunista Jugara Cerqueira. 

A juventude de charme a?ailandense fern bons motivos para relembrar 

a "Noite do Cracha", que rolou no ultimo sabado no Ipe Clube, onde 

a geragao de mogas bonitas e rapazes pontificaram, naturalmente 

fazendo umas das noites mais alegres e diverfida desta temporada. 

Felizmente, esta geragdo entre os 14 a 16 anos tern muitos caminhos a 

percorrer, o que fara com que ten ham um comportamento bem melhor 

em festas, ou seja, reunioes sociais, se comportando dignamente como 

pessoas civilizadas e nao como um bando de vandalos, como ocorreu 

na "Noite do Cracha", quando uma minoria tentava impor uma 

imagem nao condigna do que nos esperamos dos futuros responsaveis 

pelo engrandecimento do nosso Pais. Reafirmo aqui, que gramas ao 

bom costume, este comportamento nao se aplica a maioria. Foi 

lamentavel mesmo, em uma noite too alto astral se ve, o banheiro do 

Ipe Clube ser destruido. Um estado de espirito reprovavel. 

V 

Ha momentos em que um gesto 

fala mais que mil palavras. 

Prestige o comerdo local 

Dar presente e um gesto de amor. 

12 de maio — Dia das Maes. 

Associagao Comercial e Industrial de Agailandia-MA 
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Jmperatriz, (MA), 16 de abrif de 1996. Encarte especial do Jornal Capital. Consutte o editor para publicapSo (mesnio qtte parclal) 

Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Sebastiao 
Madeira 

0 deputado federal 
Sebastiao Madeira mostrou 
que esta capacitado para 
dirigir os destines de 
Imperatriz. Ontem a TV 
Capita] reprisou o debate do 
ultimo sabado. Quern 
asasistiu pode perceber que 
o parlamentar esta seguro de 
suas convi^oes. 

Frente 
Etica 

Enquanto seu lobo nao 
vem, a Frente Etica nao avisa 
aos seus eleitores qual o seu 
candidate a prefeito de 
Imperatriz. 0 drama e que 
provaveis puxadores de vote 
da chapa proporcional, ainda 
nao deslancharam suas 
respectivas campanhas a 
vereador. Refiro-me a Jose 
Moreira, o Moreirinha; 
Francisco Araujo, Uilio 
Oliveira e Manoel da 
Goncei^ao. A chapa Jomar/ 
Aroaldo precisa ganhar logo 
as ruas. 

Vale 
do Rio 

A Companhia Vale do Rio 
Doce e um exemplo de 
estatal que deu certo. 
Apoiando o desenvolvimento 
do meio-norte brasileiro. A 
privatiza^ao da CVRD pode 
ser classificado come crime 
de lesa-patria. Os 
maranhenses estao de olho 
nos parlamentares que 
votarem fovaravel a entrega 
da companhia a iniciativa 
privada. 

Um novo 
tempo 

A governadora Roseana 
Sarney acertou em cheio 
quando criou seu slogan. 
Alias, quando tomou 
emprestado de Ivan Fins, a 
frase da mararavilhosa 
can^ao. A ministra 

Dorotheia Wernerck qtu? 
responde pela pasta da 
Industria e Comercio, estara 
visitando Sao Luis, e para a 
reuniao com o alto comando 
da governadora, nenhum 
representante da regiao 
tocantina foi convidado. E um 
novo tempo. Vamos ter 
cuidado senao a C^lmar vai 
para a baixada maranhense. E 
so a governadora oferecer 
terras e mais terras, 
gratuitamente, e pronto. La se 
vai mais um empreendimento. 

Distancia 
aumentou 

E de quebra, a governadora 
Roseana Sarney aumentou a 
distancia que existia entre a 
capital e a regiao tocantina. Os 
sub-secretarios da regiao 
tocantina estao isolados e sem 
prestigio nas suas respectivas 
pastas. 

Joel 
Silveira 

O Jornal O Imparcial aos 
domingos, tern o encarte da 
Revista Nacional. E com ele, o 
impagavel Joel Silveira e suas 
maravilhosas perolas, como 
essa; Dando tantas voltas em 
torno da Terra, como vem 
fazendo, o nosso Fresidente vai 
acabar se convencendo de que 
e a Terra que da voltas em 
torno dele. E por falar no 
assunto, responda sem 
titubear: FHC esta no Brasil? 

Banqueiros 
soltos 

E por falar em FHC, alguem 
conhece algum banqueiro que 
foi para a- cadeia? O que um 
tango argentino pode fazer a 
um homem! 

Bom dia 
interventor 

Conor Farias agora esta 
com seu traicional bom-dia 
para duas pessoas. A 
governadora Roseana Sarney 

e o Interventor Dorian 
Meneses. Confira na pagina 
3A do Jornal Capital. 

Velhinho da 
Santa Rita 

Aos domingos, a coluna 
Imperatriz Urgcnte tras novas 
bistorias, ou estorias para 
outros, do Velhinho da Santa 
Rita. 

Piano dos 
90 dias 

Eu so queria saber quando 
sera anunciado o Piano dos 90 
dias que vai recuperar a malha 
viariade Imperatriz. 0 detalhe 
e que nao adianta Piano vazio, 
sem transparencia. O 
imperatrizense quer saber, 
quantas e quais ruas 
receberao beneficios. 
Asfaltamento, pigarramento 
ou terraplenagem. Ou esse 
Piano ( mais uma promessa, 
daquelas que imgleses e 
imperatrizenses estao 
acostumados a ver? 

O Radio 
na TV 

O colunista estara 
apesentando O Radio na TV, 
ate o dia 14 de maio. Clelio 
Silveira, o titular, esta 
promovendo o Bingo 
Eletronico do Estado do 
Tocantins. 

Aplauso para 
Marquinhos 

Gostei de ver. O secretario 
de Agricultura e 
Abastecimento, Marcos 
Ribeiro, o Marquinhos esta 
trabalhando, e muito. Ontem 
mesmo, ele apreendeu e 
incinerou carne de porco 
clandestina vendida na cidade. 
E isso ai Marquinhos, o 
cidadao que paga impostos 
agradece. Agora, vai aqui um 
conselho fraterno. Nao seria 
melhor apreender e examinar 
a carne dos suinos. Caso 
estivesse em bom estado, 
poderia enriquecer a merenda 
escolar da rede municipal de 
ensino. 

Daniel 
Silva 

O Sindicato dos Jornalistas 
da Regiao Tocantina muda de 
diretoria este mes. Na 
presidencia, sai Josue Mourae 
entra Daniel Silva. 0 sindicato 
da categoria continua em boas 
maos. Ate porque, Daniel tern 
a confian^a e o respeito da 
classe. AJosu£ que sai, o nosso 
voto de gratidao pela excelente 
atua^ao a frente da entidade. 

Ondas Curtas 

□ Sampaio 2x2 Maranhao. Piiblico de mil pessoas em Sao Luis. E o nosso futebol. 

□ A revitaliza^ao do futebol maranhense passa pelo interior do Estado. 

I I Somente os cartolas de Sao Luis nao exergam esse fato. 

□ Dorian tern Um Piano para a cidade. O Piano dos 90 dias. 

Q ^j\]guem tern que avisar o interventor que ele so governa at£ dezembro deste ano. 

Q E o Piano dos 90 dias tern que come^ar at^ outubro. 

Q A governadora Roseana Sarney fez 33 promessas para Imperatriz. E ate agora nao cumpriu. 

parece que Dorian Meneses ( a imagem e semelhan^a da governadora Roseana. 

□ Tern muita gente esquecendo de um detalhe. A Frente Etica vai colocar seu bloco na rua. 

CaJ DTP V tern tudo para uma excelente vota^ao. E quern sabe, chegar ao Palacio Branco. 

Q insatisfeitos com o trio parada dura: FHC, Roseana e Dorian, podem optar pelos "Eticos". 

□ Quern tambem vem ai "Ildao". Bom todo de discurso. E de pratica. O PMDB de guerra esta ai. 

□ Ventura, do PSC, com apoio dos comunitarios sera sensivel as causas populares. 

□ Madeira vem fechando a Banda Etica, com o PSDB-PSB-PPS. 

□ Ate que enfim, a segunda cidade do Estado tera um prefeito defensor da reforma agraria. 

I j Poeira pra outra banda. Muita, mais muita poeira. 

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

Q Luis Brasilia cuida do marketing de "Ildao". O PMDB esta em boas maos. E cerebro. 

Q 0 colunista esta de volta ao movimento comunitario. Fui eleito diretor social da Fumbeart. 

Q As lideran^as comunitarias, a gratidao pelo apoio recebido. Valeu. 

Q A Jose Pereira, presidente da Fumbeart, obrigado pela confian^a. 

Voce conhece o 

Velhinho da Santa Rita 

E o irmao da 

Veihinha de Taubate 

     :  

Em Cideiandia - Neto Teixeira 96 

Com a forpa da a gente ^ 
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Imperatriz, 16 de abril de 1996 

Homens & 

Empres 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

— Ola, bom dia! 

Presidindo 
partido 

A uma semana da 
convempao que elegera a 
nova Executiva do PSDBm 
os tucanos ainda nao chegou 
a um consenso sobre quem 
sera o presidente do partido. 

Para evitar uma disputa 
entre o senador Artur da 
Tavola (RJ), atual 
presidente, e o deputado 
Arthur Virgllio (AM), atual 
segundo secretario, os 
caciques do partido 
decidiram apostar no nome 
do senador Teotonio Vilela 
Filho (AL), apontado como o 
nome capaz de unir o 
partido. 

Mandato 
em dobro 

O deputado Antonio 
Feijao (PSDB-AP) ja colheu 
145 assinaturas para um 
projeto de emenda a 
Constituigao que aumenta o 
mandato dos deputados 
federais de quatro para oito 
anos. 

Segundo Feijao, hoje os 
deputados passam maior 
parte do tempo em suas 
bases ou preocupados com a 
reeleigao. 

Como considera que as 
obriga^oes dos deputados 
em muitos casos 
assemelham-se as dos 
senadores, Feijao propoe 
que o regime de eleigao e de 
rodizio obede^am os 
mesmos criterios, de dois 
ter^os numa elei^ao e um 
ter<pa na outra. 

Um 
aid legal 

Para o pessoal do Tintao. 
Frederico Luiz, diretorde 

Jornalismo do Sistema 
Tucanu's de Comunica^ao. 

O boa praya Luiz Brasilia. 

Preso 
por assassinato 

0 vice-prefeito do 
municipio de Altos, a 30 
quildmetros de Teresina, 

Orlando Silva, foi preso sob 
acusagao de mandar matar o 
prefeito Cesar Pinheiro Leal, 
assassinato quarta-feira a 
noite na sua casa. 

O vice-prefeito Cesar 
Leal, 43 anos (PFL), foi 
executado com 3 tiros de 
revolver calibre 38, 
disparado por tres 
pistoleiros que chegaram em 
sua residencia solicitando 
ajuda na libera^ao de um 
caminhao para fazer uma 
mudanya. Ele foi socorrido 
por sua mulher, Maria de 
Fatima Leal, que se 
encontrava no interior da 
casa, levando-o ao hospital 
Jose Gil Barbosa, onde ja 
chegou morto. 

Revisao 
rural 

O INSS esta revisando 2 
milhoes 381 mil 913 
beneficios rurais concedidos 
em todo o pais, no periodo 
de julho de 1992 a 31 de 
agosto de 1994.0 objetivo da 
revisao e verificar 
incorreyoes, irregularidades 
ou fraudes na concessao de 
beneficios. 

A Auditoria Geral do 
INSS verificou que as 
fraudes nas concessoes de 
beneficios rurais sao 
resultantes, em sua maioria, 
de falsificayoes de 
assinaturas de promotores e 
dirigentes sindicais. E 
precise legitimar as 
concessoes dis beneficios 
rurais para os que realmente 
tern direito, assim como 
ressarcir aos cofres publlco 
o que foi indevidamente 
pago. 

Prase 
do dia 

"Em nossa culturam em 
termos planetarios, nao ha 
Deus nem espiritualidade. 
Por isso fez-se um vazio, hoje 
preenchido por atletas, 
rmisicos e atores". 

(Michael Stipe, 
americano, cantor da banda 
R.E.M.) Prase 

Destaque 

A coluna destaca, hoje, o boa praga Israel, vendedor 
de pegas da Tocauto-Imperatriz. Ele esteve 

aniversariando no ultimo domingo. A ele os nossos 
parahens. 

Peleja de Pinto com Milanes 

por Severino M. da Silva 

Milanes estava cantando 
em vitoria de Santo Antao 
nessa mesmo ocasiao 
em casa de um marchante 
travaram uma discussao 

M- Pinto, voce veio aqui 
se acabar no desespero 
eu quero cotar-lhe a crista 
desmantelar seu poleiro 
aonde tern galo velho 
pinto nao canta no terreiro 

P- Mas comigo e diferente 
eu sou um pinto graiido 
arranco esporao de galo 
ele corre e fica mudo 
deixa as galinhas sem dono 
eu tomo conta de tudo 

P-Para um pinto ^ bastante 
um banho de agua quente 
um gaviao na cabeya 
uma raposa na frente 
um maracaja atras 
nao ha pinto que aguente 

P- Da raposa eu tiro o couro 
de mim nao se aproxima 
o maracaja se esconde 
o gaviao desanima 
do dono fayo poleiro 
durmo, canto e choco em 

cima 

M- Pinto, cantador de fora 
aqui nao tera partido 
tem que ser obediente 
cortes e bem resumido 
ou rende-me obediencia 
ou entao e destruido 

M- Meu passeio nesta terra 
foi acabar sua fama 
derribar a sua casa 
Quebrar-lhe as varas da 

cama 

deixar os cacos na rua 
e voce dormindo na lama 

M- Quando vier se confesse 
deixe em casa uma quantia 
encomende o ataiide 
e avise a freguezia 
que ^ para ouvir a sua 
missa do setimo dia 

P- Ainda eu estando doente 
com uma asa quebrada 
o bico todo rombudo 
e a titela pelada 
aonde eu estiver cantando 
voce nao toma chegada 

M- 0 Pinto que eu pegar 
pelo logo e nao prometo 
vindo grande sai pequeno 
chegando branco sai preto 
sendo de ayo eu envergo 
sendo de ferro eu derreto 

P- No dia que eu tenho raiva 
o vento sente um cansayo 
o dia perde a beleza 
a lua perde o espayo 
o sol transforma-se em gelo 
cai de pedayo em pedayo 

M- No dia que dou 1 grito 
estremece o Ocidente 
o globo fica parado 
o fruto nao da semente 
a terra foge do eixo 
o sol deixa de ser quente 

P- Eu sou um pinto de raya 
o bico e como marreta 
onde bate quebra osso 
sai felpa que da palheta 
abre buraco na carne 
que da pra fazer gaveta 

fayo um trabalho com ele 
depois presponto com linha 
ele vivendo cem anos 
nao vai perto da galinha 

P- Milanes, voce comigo 
desaparece ligeiro 
eu chego la tiro raya 
me aposso do poleiro 
e voce dorme no mato 
sem poder vir no terreiro 

M-Pinto, agora nos vamos 
cantar em literatura 
eu quero exprimenta-lo 
hoje aqui elu toda altura 

voce pode ganhar esta 
porem com grande 

amargura 

P- Pergunto o que tem 
vontade 

nao desespere da fe 
de oceano, rio e golfo 
estreito, lago ou mare 
hoje voce vai saber 
Pinto cantando quem ^ 

M- Pinto, voce me responda 
de pensamento profundo 
sem titubiar na fala 
num minuto ou num 

segundo 
se leu me diga qual foi 
a primeira invenyao do 

mundo 

P- Respondo porque 
conheyo 

Vpu dar-lhe minha noticia 
foi o quadrante solar 
pelo povo do Fenicia 
os babilonios tambem 
gozaram a mesma delicia 

M-Eu pego um pinto de M- Como voce respondeu- 
raya me 

e amolo uma faquinha nao merece disciplina 

hoje aqui nao ha padrinho 
que revogue a sua sina 
se voce souber me diga 
quem inventou a vacina? 

P- Nao pense que com 
pergunta 

enrasca a mim, Milanes 
foi a vacina inventada 
no ano noventa e seis 
quem estusa bem conhece 
que foi Janer Escoces 

M- Sua resposta foi boa 
de vocayao verdadeira 
mas, queira Deus o colega 
souba agora essa ladeira 
me diga quem levantou 
o relogio de algibeira? 

P- No ano mil e quinhentos 
Pedro Helio com fayanha 
em Nuremberg levantou 
essa obra tao estanha 
cidade da Bavieira 
que pretende a Alemanha 

M- Pinto, cantando nao 
goste 

de amigo nem camarada 
se conhece a historia 
Roma onde foi fundada? 
0 nome do fundador 
e a data comemorada? 

P- Em 17 e 53 
antes de Cristo chegar 
nas margens do Rio Tibre 
isso eu posso Ihe provar 
Romulo ali fundou Roma 
a 15 milhas do mar 

P- Em mil seiscentos e nove 
Bartolomeu de Gusmao 
no dia oito de agosto 
fez o primeiro balao 
hoje no mundo moderno 
chamava-se o mesmo aviao 

O Brasil no Lions International 

por Clementino Moura 
Conselheiro Internacional 

do Lions 

Realizar-s^a, de 08 a 13 de 
julho deste ano, em 
Montreal, no Canada, a 79° 
Convenyfio Internacional do 
LIONS. Para os brasileiros, 
essa reuniao se revestira da 
maior iinportancia e 
honraria. E que assumira a 

Presidencia de Lions 
Internacional um brasileiro, 
o dindmico Leao do lions de 
S. Jose dos Campos, S. Paulo, 
Augustin Soliva, atual 
primeiro vice-presidente 
Internacional, ja tendo 
exercido, seguidamente, a 
segunda e terceira vice- 
presidencias. Participa dessa 
honraria excepcional sua 
domadora, D. Helena. 

Calcula-se que inumeros 
leoes, domadoras, leoas e 
leoes que integram os 1.800 
Lions Clubes do Brasil 
estejam presentes ao grande 
conclave. Do Maranhao, 
estima-se a presenya de, mais 
ou menos, 10 canais. 

Augustin Soliva e o 
segundo brasileiro a atingir 
o mais alto posto leom'stico 
do mundo. 0 primeiro foi o 

leao Paulo-Bel^m que 
exerceu a presidencia 
mundial do Lions no ano 
leom'stico 76/77. Sobral teve 
a gloria de haver fundado o 
maior mimero de clubes no 
seu ano leonistico, cerca de 
1.689. 

LIONS existe, hoje, em 
178 paises e areas 
geograficas, com 1.406.794 
socios em 42.692 clubes 

SINDICATO DOS TRARAI  
10RNAL1STICAS K OK RADIODIFUSAO PR TMPRRATRIZ- 
SINDITORI 

AVISO 

Em cumprimento ao que determina o Art. 70 do ESTATUTO 
SOCIAL deste Sindicato, comunicamos que apenas uma unica 
chapa se inscreveu como concorrente a eleiyao a que a que se 
refere o Edital publicado em 11 de maryo do corrente no 
Semanario "Folha da Cidade". 

Areferida Chapa 6 composta pelos seguintes membros: 
DIRETOR1A RFRTTVA - DANIEL PEREIRA DE SOUZA, 

AURINO BRITO, JOSUE ALMEIDA MOURA, ANA MARIA 
FERNANDES DA SILVA MARINILDA SILVA DOS SANTOS, 
JALDENE NUNES MARIA JOAO DE DEUS RODRIGUES DA 
SILVA, LUIS CARLOS MACHADO DUARTE e ELSON 
MESQUITA ARAUJO. SUP1.ENTRS DA DTRRTORIA - 
HILDOMAR LOPES DE SOUSA GILDASIO DE CARVALHO 
SILVA, e EMANOEL CORREIA DA SILVA. CONSRT.HO 
FISCAL RFRTIVO - REGINA DE SANTANA SANTOS, IVAN 
GOMES NEPOMUCENO, e CLEBER CARVALHO SILVA. 
SUPLENTRS DO CONSRT.HO RISCA1. - MARIA DE JESUS 
GUEDES ARAUJO DE SOUSA, ARILDO DIAS CARVALHO 
BEZERRA e FRANCISCO CORDEIRO FREIRE. DRLRGADOS 
EFETIVOS TUNTO A FEDERAC-AO - JOSUE ALMEIDA 
MOURA e DANIEL PEREIRA DE SOUZA; SUPLENTES DE 
DELEGADOS JUNTO A FEDERAgAO - AURINO BRITO e 
ELSON MESQUITA ARAUJO. 

Nos termos do ESTATUTO SOCIAL, o prazo de impugnayao 
da Chapa ou de candi daturas £ de 05 (cinco) dias, a contar da 
data de publicayao deste aviso. 

Imperatriz (MA)., 15 de abril de 1996. 

AURINO BRITO 
Presidente em exercicio 

JU^ARA CLUBE 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

EDITAL DE CONVOCA£AO 

0 Presidente do Juyara Clube no uso de suas atribuiyoes 
contidas no artigo 51°, alinea "a" e, na forma do que dispoe 
o artigo 54°, dos Estatutos em vigor. 

RESOLVE: 

1 - Convocar os associados do Juyara Clube em pleno 
gozo dos seus direitos, maiores de 21 anos e quites com os 
cofres do Juyara Clube, para instalayao da Assembl&a Geral 
Ordinaria a ser realizada em sua Sede Social, destinada a 
eleiyao da sua nova Diretoria Executiva, Conselho 
Deliberativo, Conselho Fiscal, referente ao bienio 96/98, 
dia 01.05.96 com inicio previsto para as 09:30hs, em primeira 
convocayao com metade mais 1 dos socios em segunda 
convocayao as 10:30hs com qualquer mimero de socios 
presentes. 

2 - Nos trabalhos da Assembleia Geral que obedecerao 
os Estatutos, serao observados os pricipios de normas 
suplementares estabelecidos no artigo 7°., itens 1,11, III, do 
REGIMENTO INTERNO. 

De-se ciencia, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete da Presidencia do Juyara Clube, aos doze dias 
do mes de Abril de hum mil novecentos e noventa e seis. 

CLEONIR FERREIRA DOS SANTOS 
PRESIDENTE 
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Gamara acompanhara investigacoes em Garuaru 

Todos os documentos e depoimentos que estao sendo feitos 

pela CPI constituida pela Assembleia de Pernambuco tera acesso da comissao 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Atentado ao pudor 
0 medico 

gastroenterologista, de 
Campinas-SP, Humberto 
Pedro Jacobucci, de 58 anos, 
foi preso no ultimo dia 12, sob 
acusa^ao de atentado violento 
ao pudor. Em Janeiro deste 
ano, a ex-secretaria do medico, 
M.R.F.S, de 31 anos, o acusou 
de te-la assediado sexualmente 
no consultorio. Ele tambem 
responde, desde 1992, a outro 
inquerito por abuso sexual 
contra tres pacientes, uma 
delas menor de 18 anos. 0 
mandato de prisao foi emitido 
pelo juiz da P Vara Criminal, 
Erson Aparecido Brandao. 

Imagem restaurada 
A imagem de Nossa 

Senhora do Rosario, 
totalmente restaurada por uma 
equipe da Funda^ao Cultural 
Maria das Cores Campos, 
voltara novamente a ocupar o 
seu lugar no altar da Igreja do 
Rosario, em Catalao, no 
proximo dia 20. A imagem sera 
levada em cortejo ate a igreja, 
com acompanhamento da 
Irmandade do Rosario e dos 15 
termos de dan^adores de 
congos, todos portando suas 
fardas tipicas. O cortejo que 
levara a imagem ate a Igreja 
do Rosario saira da Fundaqao 
Cultural as IThOO. 

Cineral 
A Cineral, fabricante de 

equipamentos 
eletroeletronicos, quer 
aumentar de 1,5% para 3% sua 
particpagao no mercado de 
televisores e videos cassetes. 
Para isso investira R$ 3 
milhoes em marketing este 
ano. Depois de crescer 125% 
no ano passado, a Cineral 
projeta para 1996 um 
crescimento de 130%. A 
empresa esta investindo 
tambem na sua participaqao na 
Feiradelltilidades Dom^stica, 
que acontece no final deste 
mes em Sao Paulo. 

Realmaster 
Os clientes Realmaster 

agora podem utilizar o seu 
limite de cr^dito durante dez 
dias, consecutivos ou 
alternados no mesmo mes, 
sem a cobran^a de juros. 
Trata-se de um beneficio 
exclusive oferecido pelo 

Banco Real, garantc Waldemar 
Petty, diretor de pessoas fisica 
do banco. Em um ano, os dez 
dias somados representam 
quatro meses de credito sem 
onus para o cliente. A cobran^a 
de juros acontece apenas a 
partir do 11° dia caso o 
correntista nao cubra o credito 
no periodo. 

Gupo Mabel 
O Grupo Mabel comemora 

seus 40 anos de atividades com 
o im'cio da montagem dos 
equipamentos de seu mais 
novo empreendimento 
industrial: um moderno 
moinho de trigo, que contara 
com a mais avangada 
tecnologia. Vai produzir a 
Farinha de Trigo Especial 
Mabel e a Farinha de Trigo 
Trigobel. Os novos produtos 
serao comercializados- 
inicialmente em embalagens 
domdsticas de um e cinco 
quilos e industrial de 50 quilos. 

IGA chega ao Brasil 
A gigante americana IGA 

Inc. Associates, maior 
empresa do mundo em 
transferencia de tecnologia e 
know-how de implanta^ao de 
supermercados a pequenos e 
medios comerciantes, chega 
ao Brasil. O grupo, que teve 
faturamento de US$ 16,5 
bilhoes em 1995, va investir 
US$ 25 milhoes no Pais 
durante os proximos tres anos. 
O dinheiro sera utilizado 
principalmente na estrutura^ao 
da rede no Pais, com abertura 
delojas-modelos, montagem da 
sede em Sao Paulo e 
intercambio de executives com 
a sede nos Estados Unidos. 

Coca-Cola na Expo 
A Coca-Cola estara presente 

no 16° Expo-Ecos (Encontro 
Centro-Oeste de 
Sujiermercados), que foi aberto 
oficialmente anteontem, no 
Centre de Cultura e 
Conven^oes de Goiania. A 
Refrescos Bandeirantes, 
franqueadora.da Coca-Cola 
para o Goias, montou um 
estande que se destaca pela 
originalidade e dimensoes: tern 
200 metros quadrados e 
reproduz um estadio olimpico, 
uma vez que a Coca-Cola e 
patrocinadora oficial do Jogos 
Olimpicos de Atlanta. 

GASTROCUNICA 

Dr. Nailton J. F Lyra 1 

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

■Dr. Milko Abrantes 

Rua Sergipe, 601 - Centro - Fone: (098) 721-3746 
Fax (098) 721-7248 - Imperatriz-MA 
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por Rodrigo Mesquita 
Da Agencia Estado 

A Camara dos Deputados 
designou uma comissao 
especial de cinco deputados 
para fiscalizar e acompanhar 
os trabalhos de apuragao e 
investiga^ao das 
responsabilidades sobre as 
mortes de 38 pessoas (at6 
domingo) que faziam 
tratamento de hemodialise, 
no Instituto de Doengas 
Renais de Caruaru, em 
Pernambuco. 

"A Camara Federal tern o 
dever de acompanhar e 
fiscalizar todos os passes que 
estao sendo dados para 
esclarecer esse lamentavel 
episodio", diz o deputado 
Carlos Mosconi (PSDB-MG), 
relator da comissao que 
devera apresentar um 
parecer ao final de um mes. 
A comissao tera acesso a 
todos os documentos e 
depoimentos que estao sendo 
feitos pela CPI constituida 
pela Assembleia Legislativa 

de Pernambuco. 
Aiem de Mosconi, a 

comissao e constituida 
tambem pelos deputados 
Luiz Piauhylino (PSDB-PE), 
Pedro Correa (PPB-PE), 
Sergio Arouca (PPS-RJ) e 
Ursicino Queiroz (PFLBA), 
que viajaram ontem para 
Recife-PE. Havera reunioes 
com os membros da CPI do 
Estado e tambem com o 
secretario de Saiide 
pernambucano, Jarbas 
Barbosa. Os parlamentares 
federals ainda irao visitar os 
sessenta pacientes 
internados no Hospital Barao 
de Lucena e as instala^oes do 
instituto em Caruaru. 

Mortes 
Mais dois pacientes do 

Instituto de Doen^as Renais 
(IDR) de Caruaru morreram 
devido a hepatite toxica, 
contraida durante sessoes de 
hemodialise naquela clinica. 
Com as duas mortes de 
anteontem o total, desde de 
20 de fevereiro, quando 
morreu o primeiro paciente 

de hemodialise do IDR, sobe 
para 40. Trinta e seis dejas 
foram causadas pela agua 
usada no process© de dialise, 
que estava contaminada 
provavelmente com a toxina 
Macrocistina LR, produzida 
por um tipo de alga comum 
nos mananciais do Nordeste. 

Antonio Silva Leite, 46 
anos, e Severino Cirilo de 
Lima, 50 anos, estavam na 
UTI do Hospital Barao de 
Lucena, onde estao 
internados outros 67 doentes 
renais intoxicados. Um deles, 
Jos6 Daniel Barbosa da Silva, 
20 anos, se encontra na UTI 
em estado grave e come^ou, 
sexta-feira, a se submeter a 
um tratamento experimental 
que visa reduzir a toxina do 
sangue do paciente, 
promovendo uma 
recupera^ao mais rapida. O 
tratamento consiste na troca 
do plasma (a parte liquida 
coagulavel) do sangue do 
paciente por outro plasma, de 
um doador, ou por soro 
fisiologico. O plasma 6 

retirado atrav^s de uma 
t£cnica chamada 
plasmaferase, com a ajuda de 
uma maquina. Depois o 
paciente recebe um novo 
plasma ou soro. Os medicos 
nao sabem se a tentativa vai 
funcionar. Com certeza, a 
t^cnica nao cura a doen^a 
renal nem a lesao do figado 
provocada pela hepatite 
toxica. 

Prostituicao infantil sera discutida 

por Rodigo Mesquita 

Carcere privado, leiloes de 
virgindade, venda e trafico de 
menores, corrup^ao e violencia 
policial, filmes e videos 
pornograficos com criangas, 
pornoturismo, prostituicao em 
garimpos, mutilacoes e 
homicidios. Este e o retrato da 
prostituicao infantil no Brasil e 
um dos temas principals do 
Scminario Contra a 
Exploracao Sexual de Criancas 
e Adolescentes nas Americas, 
que comeca hoje em Brasilia. 

Durante cinco dias, 
pesquisadores e 
representantes de 
organizacdes oficiais e nao 
governamentais estarao 
reunidos para tracar o 
diagnostic© daquilo que 
consideram um dos mais 
graves problemas socio- 
economicos do continente. Os 
numeros ainda sao 
desencontrados e variam de 
acordo com as poucas 

pesquisas realizadas, 
especialmente no Brasil, 
segundo o Centro de 
Referencia, Estudos e Acdes 
Sobre Criancas e Adolescentes 
(Cecria), que organiza o 
seminario. 

Estatistica 
Duas pesquisas feitas ha 

seis anos pela UNICEF — 
orgao das Nacoes Unidas que 
se dedica a infancia em todo o 
mundo — e Confederacao 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) mostram o quanto 
falta uma estatistica segura 
sobre a exploracao sexual de 
criancas brasileiras. A Unicef 
estimou que pelo menos dois 
milhoes de menores estavam 
sendo aliciados sexualmente no 
Pais. Mas, pelos calculos da 
CNBB eram mais de dez 
milhoes nesse mesmo periodo. 

"Os participantes do 
seminario nao encontrarao 
dados oficiais completes em 
relacao a quantidade de 
meninos e meninas que passam 

por esse tipo de problema no 
Brasil, mas sabe-se que a idade 
deles varia entre seis e dezoito 
anos", explica a president© do 
Crecia-DF, Maria Liicia Leal. 
Ela disse que fica dificil montar 
um quadro estatfstico mais 
complete devido a eficiencia 
das redes de comercio sexual, 
que driblam com facilidade as 
pesquisas e a propria policia. 

Para Maria Lucia, as 
dificuldades sao ainda maiores 
porque poucas vitimas 
arriscam-se a denunciar as 
atrocidades a que sao 
submetidas, uma vez que 
costumasm ser ameacadas de 
morte pelos exploradores. 
Outro motivo para o pequeno 
mimero de demincias e que a 
violencia s'exual contra a 
crianca comeca na maioria das 
vezes dentro de casa. 

Gravidez 
Segundo a chefe da 

Delegacia de Mulher de 
Brasilia, D^bora Menezes, 
cerca de 70% dos registros de 

violencia contra criancas na 
capital federal ocorrem no seio 
familiar e muitas meninas 
ficam gravidas. "0 nosso 
Codigo Penal tern um artigo 
que diz que se a gravidez for 
resultant© de estupro, pode-se 
fazer o aborto, mas demora 
tanto para a lei ser cumprida 
que o bebe acaba nascendo", 
afirma. Alem disso, a "mae fica 
tao revoltada em ter um filho 
do pai ou padrasto que parte 
para a rua e acaba se 
prostituindo para sobreviver". 
acrescenta. 

Uma pesquisa realize 
pela sociologa Heleie 
Saffioti, professora da 
Universidade de Sao Paulo, 
revela um piano ainda mais 
tenebroso das relacoes 
incestuosas na capital paulis! a. 
"Ao contrario do que se pensa, 
o mimero de padrastos 
agressores e muito menor do 
que o de pais biologicos, que 
respondem por 71,1% dos 
abusos sexuais". 

Ministro da Saiide admite falhas 

por Nilton Hirata 
Da Agecia Estado 

Adib Jatene, ministro da 
Saiide, criticou no Rio as 
declaracoes do diretor do 
Instituto Nacional de Controle 
de Qualidade em Saiide 
(INCQs), Felix Rosemberg. 
Rosemberg disse que o 
Ministerio da Saiide 
desconhece a qualidade dos 
kks de diagnostico para a Aids 
que circulam no Pais. Disse 
tambem que o INCQs, orgao 
responsavel pelo controle de 
qualidade dos produtos de 
saiide comecializados no 
Brasil, nao realiza uma analise 
nos kits, ha cinco anos. Jatene 

visitou na ultima sexta-feira o 
Hospital Geral de Bonsucesso, 
no Rio. 

"A informacao de que o 
INCQs nao realiza as analises 
e verdadeira, mas ele teria que 
saber que o Hemocentro de 
Sao Paulo esta fazendo este 
trabalho periodicamente", 
disse o ministro. Segundo 
Jatene as analises sao feitas no 
Hemocentro de Sao Paulo, 
desde o inicio do govern© 
Fernando Henrique Cardoso, 
em marco de 1995. Mesmo 
assim o ministro diz que vai 
investir na reativacao do 
INCQs. 

Reativacao 
"Vamos preparar o INCQs 

porque o Hemocentro de Sao 
Paulo nao agiienta fazer todas 
as analises que precisam ser 
feitas", comentou o ministro. 0 
piano de reativacao do Instituto 
vai incluir desde a compra de 
equipamentos ate transferencia 
de tecnologias com outras 
entidades. Para o diretor do 
Instituto, o ultimo teste de 
proficiencia (avalizacao do 
desempenho dos laboratorios) 
em hemocentros do Pais foi 
realizado em 1991. Na epoca, 
das 38 entidades apenas 22 
responderam. 

Jatene descartou tamb&n a 
possibilidade dos testes de Aids 
no Pais terem sofrido alguma 
alteracao em virtude dos 

quatro resultados falsos 
negatives dos kits do 
laboratorio americano Abbott. 
O ministro insistiu que dos 64 
hemocentros nacionais, apenas 
o de Campos, na regiao norte 
do Rio, foi o que recebeu os kits 
da Abbott. "Enviamos mostras 
de Aids para la, e todas as 
analises funcionaram 
perfeitamente", disse Jatene, 
acrescentando que esta 
suspensa temporariamente a 
utilizacao no Pais dos kits 
fabricados pela Abbott. A 
descoberta dos resultados 
falsos negatives levou o 
laboratorio americano a retirar 
de circulacao mundial todos os 
seus kits de terceira geracao. 

Grafica Jardim 
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a Cafe Viana 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de esporte 

No ultimo domingo 
tivemos mais uma rodada 
cheia de gols pela II Copa 
Cafe Viana, futebol Dente de 
Leite, organizada pela 
Escolinha Redes Jandui e a 
LID - Liga Imperatrizense de 
Desporto. Com a eliminayao 
do Volta Redonda, apenas 9 
clubes estao brigando pelo 
titulo da temporada. Muitos 
torcedores estiveram no 
Estadio Municipal Frei 
Epifanio D'Abadia para 
acompanhar os jogos da 
rodada que come^ou no 
sabado. A competi^ao esta 
sendo bastante elogiada pelos 
pais que frequentam o 
municipal. 0 presidente da 
Escolinha Redes Jandui esta 
recebendo varios protestos 
por parte das equipes que 
sentem-se lesadas, como foi o 
caso do iogador Maquinhos 
(goleiroj do Bananal, que 
estava jogando com a 
documentagao adulterada. 
"Qualquer equipe que se 
sentir lesada pode procurar a 

sede da entidade, pois iremos 
solucionar o problema", disse 
Jandui. O processo que for 
enviado a entidade deve ter 
anexado as provas. Aterceira 
rodada come^ou no sabado, 
com dois jogos. O Jandui 
voltou a golear na competiyao, 
desta feita a vitima foi o Vital, 
que perdeu por 3 a 1. 0 
tecnico Enio, esta bastante 
otimistacom sua equipe. Com 
a vitoria, o time garantiu 
tamb6m a classifica9ao para a 
proxima fase do campeonato. 
Durante o dia de ontem os 
jogadores ganharam folga e 
se reapresentaram ao tecnico 
Enio, hoje pela manha. 0 time 
do Jandui trabalha 
intensivamente durante toda a 
semana visando o 
compromisso de domingo 
contra o Anterica. Uma da 
principais armas do treinador 
para esta partida 6 o meio 
campista Luciano, que vem 
se destacando nos jogos ja 
realizados. 0 Jandui jogou e 
venceu com o futebol de: 
Wendel; Raimundo 
(Willame) Gustavo, Elvis e 
Gildaf (Nenem); Alex, 

Warley e Luciano; Sacola 
(Wilhiam Oliveira) e 
Nathioney. Tecnico: Enio 
Gomes. Ainda no sabado 
tivemos Sao Paulo 1 x 4 
America. No domingo o PSV 
estreiou e bem, na 
competi^ao, vencendo o 
Bananal por 2 x 0. 0 jogo foi 
bastante equilibrado, mas o 
PSV aproveitou as 
oportunidades de gol e abriu 
o marcador logo aos 10 
minutos do primeiro tempo, 
numa cobran^a de 
penalidade maxima. Na 
cobranga o goleiro Marcio, 
grande destaque da partida, 
fez a primeira e a segunda 
defesa, mas na terceira Hugo 
nao perdoou, fazendo PSV 1 
a 0. Apos o gol, o time do 
Bananal partiu para o ataque, 
mas nao conseguiu chegar ao 
empate. 0 PSV ampliou o 
marcador aos 20 minutos do 
segundo tempo, numa boa 
jogada do ataque do time 
rubro-negro. Cassio fez 2 a 0. 
Os dirigentes do Bananal 
reclamaram bastante do 
arbitro da partida, sr. 
Americo de Assis Rodrigues 

Resultado dos jogos pelo Brasil 

por Francisco do Vale 

Campeonato Paulista Is 

Divisao. 
Sao Paulo 2x1 Santos 
Corinthians 4x1 Rio 

Branco 
Novo Horizontino 2x3 

Botafogo 
Eerroviaria 1x1 Ara^atuba 
Uniao S. Joao 0x0 

America 

Campeonato Crioca - 1Q 

Turno 
Vasco 5x3 Fluminense 
Flamengo 3x0 Madureira 
Volta Redonda 0x1 

Botafogo 

Campeonato Maranhense 

Itaperuna 1 x 0 America 

Campeonato Mineiro - 
2- Turno 

URT 1x4 Cruzeiro 
Valeriodoce 0x3 

Paraisense 
Uberlandia 2x1 Caldense 
Democrata 1 x 0 Rio 

Branco 
Vila Nova 2x0 Guarany 

Campeonato Gaucho 1& 

Fase. 
Eranopolis 2 x 1 Gremio 
Atletico 1x1 Juventude 
Ypiranga 2 x 1 Gremio 

Santanense 
Esportivo 2x3 Caxias 

Campeonato Baiano 
Ypiranga 3 x 2 Sao Francisco 
Vitoria 5x2 Bahia 
River 4 x 1 Eunapolis 
Catuense 2x1 Po^oes 
Fluminense 0x1 Jequie 
Galicia 2x1 Jacuipense 

Campeonato Goiano - 2° 
Turno 

Vila Nova 1x2 Itumbiara 
Atletico 1x2 Crac 
Santa Helena 0x2 Goias. 

Camp. Pernambucano - 
Hexagonal do 2Q Turno 

Nautico 1 x 1 Sport 
Santa Cruz 1x1 Central 
Cabensc 0x0 Vitoria 

por Francisco do Vale 

O Campeonato 
Maranhense apresentou 
mais uma rodada, sem 
grandes atra^oes e ppucos 
torcedores em campb. Os 
times voltaram a sentir o 
peso de uma competi^ao 
sem expressao. Em Olho 
D'Vgua das Cunhas o 
A.iericano derrotou o 
Expressinho por 4 a 0, com 
gols de Jairo (02), Valdei e 
Clodoaldo. A renda desta 
partida nao foi fornecida. 
Fazendo uma boa 
apresenta^ao no Estadio 
Josb Correia, o Bacabal 
derrotou o Coroata por 2 a 
1. Os gols do BEC foram 
anotados por Batistinha e 
Mauro Sbrgio, enquanto que 
Joao Neto descontou para o 
Coroata. O arbitro da partida 
f< o sr. Antonio Araujo 
Rioeiro, fazendo um bom 

trabalho. A renda para 
Bacabal 2 x 1 Coroata, 
chegou a R$ 1.600.00. 0 
piiblico pagante mais uma 
vez nao foi divulgado. Em 
Codo, atuando no Estadio 
Duque de Caxias, acaxiense 
fez sua estrbia na 
competi^ao e empatou com 
o Codo em 0 a 0. O prefeito 
Paulo Marinho, que 
acompanhou a equipe 
prometeu a contratagao de 
reforgos e disse apos a 
partida, que o objetivo e a 
conquista do titulo maximo. 
Ja o primeiro classico do 
campeonato, realizado no 
Estadio Nhozinho Santos, 
entre Maranhao e Sampaio, 
terminou num empate em 2 
a 2. O resultado valeu pela 
garra dos jogadores das 
duas equipes em campo. 
Oliveira Lima, atraves de 
uma cobran^a de falta, abriu 
o marcador logo aos 4 

minutos, enquanto que 
Clayton, de penalti, empatou 
a partida. Aos 40 minutos o 
atacante Riba foi expulso, 
mas antes, o Mac ja tinha 
perdido o meio-campista 
Alencar, que sentiu a 
contusao no tornozelo e foi 
substituido pelo 
imperatrizense Ze Neto. 
Apesar de estar com um 
homem a menos, o 
Maranhao era melhor e logo 
na saida da bola 1 minuto de 
jogo, Arilson passou pela 
zaga do Sampaio e fez Mac 
2x1 Sampaio. Da Costa , do 
Sampaio tambem foi 
expulso, mesmo assim o 
Sampaio chegou ao empate. 
A renda chegou a R$ 
4.689.00, para um piiblico de 
1.319 pagantes. 

Marcelo Filho apitou o 
classico, com bandeiras de 
Jose Ribamar Melonio e 
Geraldo de Jesus. 

Moura. Na partida prelimar, 
o Beira-Rio aplicou uma 
goleada no Tropical, 4 a 0. 0 
Tropical mostrou-se muito 
apatico e nao saiu pro jogo, 
deixando o Beira-Rio tomar 
conta do jogo. O arbitro desta 
partida com uma boa atuagao 
foi o sr. Jurandir Gomes. 

Ficha Tecnica 

Jogos de domingo: 

Beira Rio 4x0 Tropical 
Local: Estadio Municipal 

Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia. 

Arbitro: Jurandir Gomes. 
Beira -Rio: Edelson; Alan, 

Eleonilson, Pereira e 
Agostinho; Junior, Maikel e 
Rodrigo; Antonio, Clerisom e 
Fagner. 

Tropical: Barbosa; 
Anderson, Galba, Chico 
Junior e Roberto; Paulo Iran, 
Wesley e Marcos Vinicius; 
Marcelo, Thiago e Hilton. 

Tecnico; Fabiano. 
Gols (Beira-Rio) Fagner 

(02), Clerison (01) e 
Elionilson (01). 
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O tecnico Enio trabalha firmc visando oproximo compromisso 

QUANDO VOCE 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PIANO DE 

CAMINHAO 

FORD 

PESSOA Ft SIC A 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATE 24 MESES 

-PESSOA 

JURIDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADO ATE 

36 MESES, OU 

LEASING DE 24, 

36 E 42 MESES. 

PREQO 

rATURADO 

DIRETO DI 

FAB RICA. 

FORT1NHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

•: vvX;.-:;-. 

m 

Mi 

Nao e voce que queria um caminhao 

bom pra chuchu e a preco de banana? 

mm sliilii 
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Automoveis e Pegas Capri Ltda. 

REVENDED0R AUT0RIZAD0 

¥ 

Direto, objetivo e corojoso. fissim e Orlando Menezes, que 

comondo de segundo o sexto-feira, o progromo ddade 

Alerta, dos 13h00 os 15h30f pelo TV ddade. 

A verdade nua e crua, doa a quera doer. 
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Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

7S 

De Lorena, filha do casal Hermenegildo e Hortencia 

(Supermercado Timbiro), sera comemorodo com um 

luol no Fly Back, tudo em climo muito tropical. 

M&vl \Jt£bo' 

€ como ©sta Jurondir Teixeira, qu© ontem comemorou 

junto com os omigos, no Shalon Haras Club©, a 

passagem ds mais um aniversario. O ©mpresario fllair 

Chaves comandou o churrasco, no qual nao faltou a 

numero 1. 

Com muita pamonha © em companhia, foi como o 

candidate a prefeito lldon Marques passou o final d© 

semana. 

W 

O empresario Romildo Fachini, que preferiu passar a 

data entre seleto grupo de amigos, no seu "recanto". 

Depois de passar o final d© semana prestigiando o 

"fllmo^o Com as Cstrclas", assinado pela colunista 

Maria Leonia, Zenira Fiquen© ©mbarcou, recuperando 

tempo na Universidad© Federal, ond© cursa a 

Faculdad© d© Direito. 

Cmbarcou ontem, com destine a flnapolis-GO, Greic© 

Vussuf, acompanhada d© seus filhos Nadia, Clias © 

Said, ond© acontec© a inaugura^ao do flrmazem 

flruanapolis, capitaneando pelo cunhado Jamel 

Vussuf. 

fl Danceteria Broaduiay foi palco na ultima sexta- 

feira, de animadfssima noite, com a presenqa 

marcant© da bela Patricia Cardoso, Miss Para das 

Americas, em ©vento da LUR Promoqoes. 

O ©mpresario flmil, do Pao da Terra, ©sta dando o ar 

da gra^a em Dom €lis©u-PR, ond© inaugurou mais 

uma padaria, qu© ©sta fazendo sucesso na regiao. 

O empresario Anderson (Sudan) ladeado por Aline, Dra. Julia, Dra. Ugia eDra. Simone 

■ 

P 

Um close do casal Maria Wada e Ricardo (Frigo Pesca), com a filba Cintia 
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Dra. Margaretb (odontologa) e o esposo, marcando pre sen £a nos eventos sociais 

Assista todos os sabados, a partir das lOhs pela TV Capital Canal 5, o 

programa Cidade Aqora, onde sao discutidos temas polemicos e atuais, 

sobre a politico de nossa cidade e do Estado, com a participacao popular. 

Apresentacao: Conop l~apias pedepico Luiz e Clclio Sil vcira 
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A interionzagao do desenvolvimento 

Linha 

Direta 

m 

porJOSE FILHO 

Coligagao 
O ex-deputado estadua] 

Chico do Radio declarou a 
imprensa que esta 
praticamente viabilizada 
uma coligagao com o PTB. 
No entanto, os pretebistas ja 
fecharam com o ex- 
governador Jose Ribamar 
Fiquene. Segmentos do 
parti do podem at^ apoiar 
Chico do Radio, mas a 
executiva nao fara qualquer 
coligagao com o partido 
dele, o PL. 

Pergunta 
se o ex-inter ventor Ildon 

Marques de Sousa for 
realmente cadidato nas 
proximas eleigdes, como e 
que fica a situagao do atual 
secretario de saiide do 
munidpio, Carlos Gomes de 
Amorim, filiado ao PMDB e 
apoiando o seu filho 
Carlinhos amorim, que 6 de 
PSDB? 

Discurso 
Amigos intimos do ex- 

governador Jose Ribamar 
Fiquene que o discurso de 
campanha dele sera 
fundamentado nas obras 
realizadas cm imperatriz 
quando ele era prefeito e as 
obras que deixaram de ser 
executadas pelos seus 
sucessores. Na pauta a 
construgao do Hospital 
Henrique de La Roque, 
escolas, asfaltamento de 
ruas e avenidas e outras 
obras. 

Queda 
Omercado imobiliario de 

Imperatriz sofre a sua maior 
crise de todos os tempos. 
Nunca a oferta foi tao maior 
do que a procura e 
determinando uma queda 
nos pregos de mercado que 
assustam os setores da 
construgao civil. Um imovel 
hoje nao e negociado acima 
dos 40 ou 50% do &3u prego 
real. 

Conversao 
0 viadulto localizado no 

entroncamento precisa de 
um projeto urgente de 
conservagao. Parte do 
alambrado esta danificado e 
pode causar problemas 
graves. Tamb£m a grama 
deve ser aparada, pois o 
capim ja esta tomando conta 
de grande parte das laterals 
tanto do viadulto quanta da 
BR 010. 

Chauvas 
Imperatriz amanheceu 

completamente alagada na 
manha de sabado, em 
decorrencia das fortes 
chuvas que cairam sobre a 

cidade durante a 
madrugada. Os setores 
perifericos foram os mais 
atingidos e a situagao ainda 
6 grave em varios locais da 
cidade. 

Crise 
Nao constitui crise 

politica a vacancia no cargo 
de secretario da promogao 
social daprefeitura. Doriam 
Meneses esta ouvindo a 
sociedade e deve optar pela 
indicagao de um pastor 
evang^lico para ocupar a 
pasta deixada pela a 
professora Sofia. 

Transito 
Menores de idade 

continuam dirigindo em 
Imperatriz. A 
irresponsabilidade 6 dos 
pais, que mesmo sabendo 
dos riscos e dos acidentes 
que tern acontecido, nao 
hesitam em colocar seus 
veiculos nas maos de 
criangas nesse transito 
louco da cidade. 

Camara 
Fatos novos podcrao 

movimentar ainda mais a 
sessao da Camara 
Municipal nesta semana. O 
princiapal assunto ainda e o 
presidente Antonio 
Rodrigues Salgado Filho e a 
CP1 que investiga as contas 
da tesouraria do legislative. 

CP/ 
Ainda nesta semana o 

vereador Walmir Izidio 
podera esta na posse de uma 
farta documentagao para 
requerer a CPI da merenda 
escolar. Varios vereadores 
ja se manifestaram a favor 
dela, inclusive afirmando 
que irao subscrever o 
requerimento de Walmir 
Izidio solicitando a sua 
criagao e instalagao. 

Itinerante 
A governadora Roseana 

Sarney devera fazer o seu 
governo itinerante em 
Imperatriz no proximo mes 
de raaio, conforme 
informam assessores 
diretos do Palacio Henrique 
de La Roque. A 
transferencia da capital do 
estado para Imperatriz nao 
deve com a Assembleia 
Legislativa. 

Para 
med* 

portai 
oi s, peruoc. 
m .amente, caso alguem 
m<> ivo de quixa contra 
ou1 ro. Assim como o senhor 
vos perdoou, assim tambem 
perdoaivos." (CL 3-13) 

I 

Radio Capital AM, 

oO Mtz, 1,0 Mil Watt's 

Fone: 721-4864 

porlasso Assungao 

Sabe-se que a regiao 
compreendida pelo Sul, o 
Sudoeste e o Oeste do 
Maranhao tern enfrentado, ao 
longo dos anos, graves 
deficiencias em todos os 
setores. Sao precarias a 
educagao e a saiide, as 
condigoes de produgao, as vias 
de acesso e a infraestrutura 
rural e urbana. 

Imperatriz, 
particularmente, se depara 
com uma situagao que Ihe 
trouxe a pecha de "canteiro de 
obras falido", decorrente do 
abandono, no transcurso da 
execugao (ou da tramitagao de 
promessas ou projetos), de 

obras de fundamental 
importancia para a cidade e 
municipios vizinhos. 

Centro 
regional 

Cumpre lembrar, a 
proposito, que a cidade e um 
centro economico aonde 
acorre nao so a populagao de 
mais de dez municipios 
maranhenses, mas tambem do 
Sul do Para e do Norte do 
Tocantins, num raio de 
aproximadamente quinhentos 
quilometros, onde vive cerca 
de um milhao de pessoas. 

Impoem-se, dessa forma, 
como necessidades basicas 
imediatas, as estradas vicinais 
e regionais, paralelamente ao 
incentivo a agricultura e a 
indiistria, tendo em vista 
reverter uma conjuntura 
gerada pela flagrante carencia 
de estimulo a produgao, 
denunciada cada vez 
intensamente por varios 
segmentos. 

Omissao 
historica 

Noticia-se, a esse respeito, 
a cada ano, 
lamentavelmente, perdas na 

produgao por conseqiiencia da 
falta de vias de escoamento, 
alem de prejuizos correlates 
causados pelo man estado das 
estradas no inverno, quando 
se torna dificil a comunicagao 
entre localidades, implicando 
penosos embaragos a 
populagao. 

Essas dificuldades derivam 
da historica omissao de 
sucessivos governos na 
resolugao de problemas, 
especialmente de Imperatriz e 
Agailandia. Nao fosse a 
ausencia de decisao politica 
eficiente, haveria emprego 
criterioso do abundante 
recurso natural encontrado na 
regiao. Isso significaria 
interiorizar o desenvolvimento 
e tirar da marginalidade 
municipios onde existe grande 
potencial economico. 

Projeto 
basico 

Os viadutos (mal 
projetados), o cais (mal 
projetado), o hospital da 
Fundagao Servigo Especial de 
Saiide - FSESP, que nunca saiu 
do papel, e varias outras obras 
reivindicadas ha anos pela 
comunidade local sao, 

igualmente, imprescindiveis 
ao crescimento social e 
financeiro da miiltipla regiao 
atendida por Imperatriz, que 
carece, sobretudo, de 
educagao e saneamento. 

A efetiva implementagao de 
projetos relatives ao 
suprimento dessas 
deficiencias se apresenta, 
assim, premente. E precise 
viabilizar o estabelecimento de 
infraestrutura basica, 
estimular a produgao, 
desenvolver programas 
comunitarios. Politicos, 
especialistas, 
tabalhadores, empresarios e a 
comunidade conhecem as 
causas e os caminhos que 
levam a resolugao dos 
problemas com que se 
deparam. Falta, no entanto, 
interesse politico. 

Nao fosse a ausencia de 
decisao politica eficiente, 
haveria emprego criterioso do 
abundante recurso natural 
encontrado na regiao 

*Tasso Assungao e 
editor; membro da 
Academia Imperatrizense 
de Letras (AIL). 

Sindijori prepara eleicao 

| A Sua Melhor Qnda 

por Andre Cunha 
Da Editoria de Cidade 

Esta tudo pronto para a 
eleigao da nova diretoria do 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresa Jornalisticas de 
Radiodifuao de Imperatriz 
(Sindijori), marcada para as 19 
horas de domingo, 28, na sede 
da entidade, a rua Ceara, 389, 
Centro. 

Segundo informagoes do 
presidente do Sindicato, 
jornalista Josue Moura, 
apenas uma chapa, 
denominada "Luta e 
Liberdade" ,presidida pelo 
jornalista Daniel Souza (O 
Progresso), foi registrada. 

Na entrevista ao Jornal O 
Capital, Daniel Souza disse 
que ira dar continuidade a luta 
em pro] dos associados, assim 
como faz o presidente atual, 
procurando sempre, da 
melhor forma possivel, 
preservar a manutengao dos 
direitos dos trabalhadores, 
que segundo ele, encontram 
no sindicato a unica saida 
quando dos momentos 
dificeis. 

Composigao da chapa 
Presidente - Daniel Pereira 

de Souza (0 Progresso), vice- 
presidente - Aurindo Brito 
(Radio Capital, 1° secretario - 
Josue Almeida Moura, 2 0 

MarinildaSilvados Santos (TV 
Difusora), 1° tesoureiro - Ana 
Maria Fernandes da Silva 
(Radio Imperatriz), 2° 

mreiro - Jaldene Nunes 
ia (Gazeta Esportiva), 

( . etor de formagao e assuntos 
sdcio-economico - Joao de 
Deus Rodrigues (() 
Progresso/Mirante AM), 
diretor social - Elson Mesquita 
Araiijo (O Estado do 
Maranhao/Nativa), secretario 
de Imprensa e Divulgagao - 
Luis Carlos M. Duarte (TV 
Nativa), suplente da diretoria 
- Hildenor Lopes de Sousa (TV 
Mirante), Gildasio de 
Carvalho Silva (Radio 
Imperatriz), Emanoel Correia 
da Silva (Radio Imperatriz). 

Conselho Fiscal Efetivo - 
Regina Santana Santos 

(Mirante AM), Ivan Gomes 
Nepomuceno (TVMirante), e 
Cleber Carvalho Silva 
(Difusora FM). 

Conselho Fiscal/ suplentes 
- Maria de Jesus Guedes 
Araiijo de Sousa (Mirante 

AM), Arildo Dias Carvalho 
Bezerra (Radio Terra FM), e 
Francisco Cordeiro Freire (TV 
Mirante). 

Delegados efetivos junto a 
Federagao - Josue Almeida 
Moura e Daniel Pereira de 

Souza. 
Delegados suplentes junto 

a Federagao - Aurino Brito e 
Elson Mesquita Araiijo. 

Eleigao a ser realizada em 
28 de abril de 1996, para o 
trienio 96/99. 

MAGAZINE LILIANI S/A 

CGC/MF n0 11.590.296/0001-64 

IMPERATRIZ - MARANHAO 

AL COMPARATIVO EM 31 OF OFZEMBRO DE 1996 t 1994 (Em R$ 1,001 3IJ12/9* PASSIVO 12.467.014 J1.764 243 CIRCULANTE 10.041.340 
389.639 4.694.049 . Institunoes finenceitas 

1.9//.769 16.513 • Obrigafoas Fiacais 1.108.397 438.814 
2 191.948 1.382.598 ■ Obrlga^das Socials 45.680 

86 117 22 916 ■ Obngagdas Trabalhitiai • Adioniamenios d« Cliantes 18.844 • Oulras Obrigacoas 23.190 
REALIZ. A LONOO PRAZO n,m 32.336 213 110 EXIG. A LONGO PRAZO • EmptAsllmot CompulsOrlos 44 37 • Cr*dltos de Pessoos ligadas • Inatiiuigoes Flneneaires 

3.706.825 850 437 PATWMdNIO LIQUIDO 4.363 079 2266,099 
• ImobrlUado 660,437 . Capital Social • Reserves de Capital 363.896 140.567 ■ Ratarvas da RaBvalia?4o • Lucroa (Pia|iMroB)Acumul. ( 1.062.427) 
TOTAL OO ATIVO 18.196.019 12.627.827 TOTAL DO PASSIVO 16.196.019 

OEMONSTRAQAO COMPARATIVA OAS ORIGENS E APLICACOES Ofc HECURSOS 
PARA OS EXERCiClOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 199-1 E 1993 lEm R$ 1,001 

1 - ORIGENS 
Acresclmos no Patnmonio Liquido 
.Acrescimos no Extglvel a Longo Prazo 
fledu^ao do Reali/avel a Longo Piazo 

2 - APLICACOES 
Acresclmos no Realdaval a Longo Prazr 
.Acrescimos no Atlvo Permanenle 
Reducao no Enigivel a Longo Prajo 

7995 
4.078.347 
2.107,880 
1.789.700 

180.767 
3.055.188 
3,066.188 

2.031.045 2.031 045 

778.755 
176.135 
601.402 

1 218 
3 - AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 11-21 1.252.290 

OEMONSTRACAO COMPARATIVA DOS RESULTAOOS PARA OS EXERCiClOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996 E 1994 Itm R$ 1.001 31/12/95 31/12/94 

.Ravenda de Mercadorias 33.226.261 23 649.499 , 

.Vtnda da Produlos 215.856 72.471 

.Services Prestados 
2 - DEDUgOES DA RECEITA BBUTA 12 366 387 7 514.839 

Impoitos incidenlat sobra vandas 10.441.862 6.870.676 2 .Descontos « Abalimenlos 1.924.525 644.163 
J - RECEFTA OPFRACIONAL LIQUIDA (1-2) 21.075.911 16207.131 
4 - GUSTOS DAS VfcNOAS 14 012.367 I1.I77.W4 

13.965.996 11.321.805 
.Custo dos Produtos Vandidos 56.371 55.799 

5 - LUCRO BRUTO (3-4) 7.063.544 
6 - DESPESAS (RECEITAS) OPERAOONAIS 7.596.660 3.621,190 

Oaspasas c/Vandas 604.068 
.DatpesBB Gerais e Administrauvas 5.737.199 
Oespesaa Tributarias e Financeiie» 2.358.649 1.907.253 
.Receitas Financeitas ( 1.103.256) (1.091.715 

7 - LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL (5-«) 1533.116) 1.208 337 
8 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS 325.606 151.557 
9 - RESULTADO DA CORREQAO MONETARIA ( 389.348) (1.154.381 
10-RESULTAOO ANTES DA CONTRIBUIpAO SOCIAL(7 + 8-9) ( 596.050) 
11 PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL U-RESULTADO ANTES DA PROVISAO P/IMP DE RENDA (10-11) ( 596.858) 131.682 
13-PROV1SAO P/IMPOSTO DE RENOA 173.111 60.041 
14-LUCRO (PREJUIZO) DO EXERClaO( 12-13) ( 769.970) 71.641 

O NO CAPITAL CIRCULANTE LlQUlOO Em RS TOO) 
Alivo Circulanta 

variacAo 1994 1993 11.319.0211 10.066.7311 12.457.014 11.764.243 10371.728 692.771 11 /64.243 
CAP.CIRCULANTE llQUlOO 1.382.S151 1023 1591 

r NOTAS nmucanvas 45 DCMONSTPACOLS CONIASEIS tM 31 OS DSKMBflODE I9S6 
CONTtXTO OfERACIONfli O MAGAZINE LILIANI S/A lo na Junta Comardtl So EalaOo do I capital lachado em 07/05/94 A ompiasa ti om tofM de d*paflBm»(Ro% « 

2/86 como •ocitdodo limit«d«. corlorm# rogicuo nD 212001160777 ido ■ MM naiurua )u»k«l»e« •HofodB p«f« •ociedodo ■nonim# d» por objetlvo principal o comircio varai'"'® mdvaU ■ n Jivereas localidades dos Eslados do M»renh*o e Para 
Regime da competancia para o* lar^arnemoi contaBma As damonalra^as contAbal. *ho elsboradaa com obaervancia daa dlaposi^oaa c A^das. 4o et d 

Longo Praro. Alivo Parmanenla, trogtval a Longo '''"o a Patnmonio Liquido, 

■ daprecla^to 

    (im. Alivo, a Paat.voa Clraulantae O. alivo, .»o demon.l.aooa oaloa v.lora, 0. raallratao .nen.indo, ouando aplieaval. OS isndimanios a as vanegda* monelfciaa eufandes. Os possivoa *ao demonsiradoo por vMoraa conhaodos ou caiculavais, incluindo. quando apbceval, o» conaspondenteB encargo* e as variafdat monatMioa mcornda*. Estoquaa • Sao damooalradoa ao cualo madio da aquiaigBO, inlanor aoe cualoa do raposigao ou -oa vat 
ImobiUado Avallodo ao custo de aqixel^M) corrlg.do. depiaciagao sao computadas pelo meiodo linaar, com b vtgantaa. 

corngida Aa co«as da 

IMOBAIZADO Para comgir a dafasagen e 

4 EXKilVEL A LONGO PflAZO • inalituigias Flnancatras RS 1.7 da 26/06/96. cortaspondanla i 0.88700 %. 

DEMONSTHAgAO DAS MUTAg^S DO PATRIM0NIO UQUI0O PARA OS EXERCiClOS F1N0OS FM 31 DE DEZEMBRO DE 1994 E 1995 RfSERVAS RESfRVAS DE REALIZADO DE CAPTTAl RE A VAL lAgAO ACJMULADOS L/QJtOO 
SALDOS EM 31/12/83 (Em CB41 12.710.000 304 423 329 as
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Aum,Capital p/Uncorp.da Bmpraaas 19.611.058 
3S4.446.287 Conv Monatina para REAl (RS) 130.41/ 939.050 1.079.626 1.103.837 

Ptaiulto Liquido do Exarctcio SALDOS EM 11/12/84 (Em RS) Aum.Caprtal com Raaarvas a Lucroa 1.186.523 71.439 
Raavaliagao do Atlvo Imobiluado 2.806.411 
Prafuao Liquido do Exarcicio SALDOS EM 31/12/96 

823-Ac6at Prafa 
oeenta c^ss 

a companhia procadau a raavelia^ao 

EOtTHE OlA/EiRA 
C8C/PA n* 06398/T.N 

PARECEfl DE AUOITORIA Senhor as Otrororaa MAGAZINE LILIANI S/A     MMP .. Wl S/A. lavanlado am 31 da dazambro da 1996. a. tuas cotiaapondamas aamonslra?6a» do .aiultado. das do paUlmflnlo Mquldo ■ das origans a npltca^Oos de rccursoa, corraspondentes ao axardelo Undo naquala del* aleborae "" " a- —- edmimsuacso. O mau a*ama foi afaluado da acocdo cor conseqoantemanle. mctui as proves nos faglstros eomObeis 
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IX Jogos do Tocantins sao 

 Evento conta com o apoio do Sistema Tucanu's de Comunica^ao 

^rrrr 

5A 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Combustiveis 
A carencia de alcool e 

outros derivados de 
petroleo, ja comega a 
preocupar proprietaries de 
postos em Imperatriz e toda 
a regiao tocantina. 

A escassez do produto 
que foi identificada desde 
setembro do ano passado, ja 
ameaga o desabastecimento 
geral ou parcial. 

Delito 
Em consequcncia do alto 

indice de desemprego que 
continua imperante na 
cidade, aliada a um pouco de 
impunidade, constata-se que 
o numero de menores 
continuam aderindo a 
pratica de pequenos roubos 
como forma de conseguir 
sobreviver. 

Na luta pela 
sobrevivencia, vale tudo, at£ 
mesmo arriscar a vida com 
pequenos delitos ou ficar 
algum tempo sem liberdade. 

E necessario portanto, 
que o governo novo tempo 
faga algo no sentido de 
amenizar a situa^ao de 
abandono que vive nossas 
criahyas e adolescentes. 

Aids 
Mesmo com as 

constantes campanhas 
veiculadas em varies orgaos 
de comunicayao em todo o 
pais, constata-se que o 
numero de doentes 
contaminados pelo virus da 
aids, continua aumentando 
assustadoramente em toda a 
regiao. 

Oficialmente, a Apra 
informou que na regiao 
tocantina o numero de 
aideticos ainda e 
considerado pequeno, 
principalmente nos 
adolescentes ate porque as 
sequelas ainda nao sao 
visiveis nos primeiros anos 
da doenya. 

No entanto, a aids ainda 
nao tem cura e, a melhor e 
mais eficaz maneira de se 
evitar a contaminayao e 
sem d livid a nenhuma 
reduzindo o numero de 
passeiros e usando a 
camisinha em todas as 
relayoes sexuais. 

Campanhas 
Os termometros estao 

ligados. Ja foi deflagrada 
uma verdadeira maratona 
dos prefeituraveis em 
busca do voto consciente 
do eleitorado 
imperatrizense. 

E, como nao poderia 
deixar de ser, o deputado 
tucano Sebastiao Madeira 
saiu na frente em relayao as 
ideias de inovayao que 
visam, principalmente as 
melhorias do 
imperatrizense depois das 
eleiyoes do proximo dia 3 
de outubro. 

No pareo 
0 grupo davisista, 

liderado pelo deputado 
federal Davi Alves Silva, 
idealizador da polemica 
sacolinha parece mesmo 
convicto de que disputara 
as eleiyoes de 3 de outubro, 
a altura com os demais 
candidatos mais cotados. 

Edilidade 
Se o tempo nao mudar, 

o clima de temporal na 
camara de vereadores vai 
continuar negro ainda por 
muito tempo, pelo menos 
atd a populayao perceber o 
terrivel engano, ou seja, se 
conscientizar de que nao 
era o melhor para a cidade. 

Visando resgatar sua 
image m perante a 
populayao imperatrizense, 
vale tudo at6 mesmo a 
promessa de devoluyao do 
emprestimo efetuado pela 
Camara. 

Jornal Capital 

O Seu Lider Didrio 

Fone: 723-2034 

Lena e assine 

4" 

i 

m 

Francisco Cardoso, da Comissdo Organizadora dos Jogos 

por Valdir Vila Verde 
Da Editoria de Regionais 

A programayao dos IX 
Jogos do Tocantins ja foi 
trayada. Agora, a Comissao 
Organizadora espera apenas o 
momento determinado para 
inicia-lo. 

Informayao neste sentido 

foi passada ontem por 
Francisco Cardoso Santos, 
que faz sua divulgayao aqui em 
Imperatriz, buscando levar 
expressive numero de pessoas 
a Augustinopolis, no dia 4 de 
maio, quando o evento estara 
sendo levado a efeito. 

A programayao 6 a 
seguinte: 

OShOO - Hasteamento do 
Pavilhao Nacional; 

09h00 - Corrida Rustica 
(com percurso de 10 mil 
metros, sendo cobrada uma 
taxa de inscriyao de cinco 
reais); 

1° - Colocado: urn trof^u 
mais cinco reais; 

2° - Colocado: um trof^u 
mais duzentos e cinquenta 
reais; 

3° - Colocado: um trof^u 
mais cem reais; 

A mulher que veneer, em 
sua categoria, recebera um 
premio de cento e cinquenta 
reais; 

09hl0 - Salto em distancia 
— inscriyao de tres reais; 

1° - Colocado: um trofeu 
mais cem reais; 

2° - Colocado: um trofeu 
mais setenta reais; 

3° - Colocado: um trofeu 
mais cinco reais; 

09h00 - Corrida de 
velocidade (com percurso de 
duzentos metros (masculino) 

Inscriyao: quatro reais; 
1° - Colocado: um trofeu 

mais cento e cinquenta reais; 
2° - Colocado: um trofeu 

mais cem reais; 

3° - Colocado: um trofeu 
mais sessenta reais; 

lOhOO - Corrida de 
velocidade (com percurso de 
duzentos metros); 

Inscriyao; quatro reais; 
10h200 - Corrida de 

velocidade (com percurso de 
duzentos metros); 

Crianya at£ 12 anos 
participarao, sendo cobrada 
uma taxa de inscriyao de dois 
reais; 

1° Colocado - um trofeu 
mais sessenta reais; 

2° Colocado - um trofeu 
mais quarenta reais; 

3° Colocado - um trofeu 
mais trinta reais. 

0 evento conta com o apoio 
da Prefeitura e de varias 
empresas de Augustinopolis, 
alem do Grupo Executive do 
Bico do Papagaio (Gebico). 
"Esperamos contar com a 
participayao de pessoas de 
varias cidades desta regiao. 
Dai se torna necessaria nossa 
presenya aqui em Imperatriz", 
afirmou Francisco Cardoso, 
mais conhecido por "Chicao". 

0 evento conta com o apoio 
do Sistema Tucanu's de 
Gomunicayao. 

Vende 
m 

se 

Um 

ponto de 

taxi. 

com 

taxunetro 

Tratar 

com o 

senhor 

Carlos 

de 

Castro 

pelos 

/a 
J tones: 

723-3444 

ou 977- 

2408 

Produtos Qinmicos Ltda 

Temos completa linha de: 
* Prochitos quimicos para tratamento de agua em geral, pisdnas, tore de refrigeratao, 

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

pendras, escovas e etc. 
* Addos, soda caustica (h'quida e escama), agua sanitaria" KIBONA", breu, solufao de 

bateria, essencias, barrilha, cloros, adubos, etc. 
*Xanipu para auto, super ativo "MARASIL", desinfetantes, detergentes.tambores deferro 

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

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

Promo^oes: 
" Cioro granulado (baide 10 
R$ 60.00 - a vista ou cheque 

p7 8 dias 
* Algidda manutenyao (01 H) 

R$ 3^0 - a vista 
* Barrilha (fcg) R$ 0,90 - a 

vista 
* Sulfato de Aluminlo (kg) RF 

0,90 • a vista 

Jkienfao! iXtrncan! Ahmcao 

URGENTE 

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

caminhao. 

Autorama Pneus, oferece pneus de carga, camara e 

protetores com descontos especiais. 

E o mais importante da compra: 

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

Aproveite esta super promocao, enquanto durar o 

estoque 

AUTORAMA 

PAEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 - Fone 721-8593 

# r 

Segundaa Sabado-12 hs 

TV - Capital - Canal 5 

Apresentagao: Clelio Silveira 
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02 Motos 

Titan 

02 Motos 

Dream 

Esse voce conhece. E de casa. 

E da gente 

Dia 20 de abril, nao perca!!! 

01 Cairo 

0 Km 

BINGAO DO 

Promo^ao: Federagao de Atlctismo do Maranhao 

Cartela nc 

j Sorteio no dia 20 de abril, as 

j 20:00 hs, no programa Imperatriz 

{ 24 Horas, c/ transmissao ao vivo 

j pela TV e Radio Capital AM e Radio 

I Clube FM de A^ailandia 

Edigao de Pascoa 

01 Garro 

02 Motos Titan 

02 MotOS Drean 

0 B 

  
' ill . m m IS m m m 

1 M0T0 Honda 
C 

m 

Iream D 
1 

ream 
DO cc 

m m ■ m 

1 M0T0 Honda Titan 
125 cc 

 1 i 

I Compreja 

1 asua 

| cartela 

! carimbada 

1 MOTO Honda Titan 
125 cc 

1 AUTOMOVEL 1000 
OKM 

CARTELAS 

R$ 5,00 

30 

Bicicietas 

Esse voce 

conhece, 

Nesse 

voce 

confia. 

Ede 

Imperatriz 

AiTORfZABO PEIA lEf ZIG0 E PORTARiA 0FICIAL DA SEDEL 

Nome 

Endereco i I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I l i l l l 1 l I I 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 

Bairro 1 1 1 I l | | | | 1 1 1 1 1 1 1 Fnne 1 1 1 1 1 1 i 1 1 Cartela n0 

^idade 1 1 1 i i i i ■ 1 1 1 II ' 1 1 1 1 1 Estado 1 1 1 

Sorteio Antecipadopo Bicicietas 

Sorteio -13 de abril 

a m 

HE 
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ESWLTEC 

Fogdo ESMALTEC 
ATlANTA 4 Bocas, 
Mod. MI 8431 p 

** 168,oo mmm 

a vista ou 

entr. de r$38,oo + jp 

.00 

\ i»\f 

-4 J 

m 

I 

■ c,' 
if 

Lavadora BRA5TEMP 

TOP LOAD, Mod. BWR 22 ABA 

r$7S6,oo a vista ou 

entr. de r$ 156,00 + 

r$^ m ,oo por mes 

Video Cassete PHILCO 
4 Cabegas, Controle, Mod. PVC 8400 

r$399,oo a vista ou 

entr. de r$79,oo -h 

R$*&mR,oo por mes 

TV PHILCO 

14",em Cores, Mod. PC 1443 

r$299,oo a vista ou 

39 entr. de r$S9,oo + R$y ,00 por mes 
Fogdo CONTINETAL 
RITMO, 4 Bocas, Mod. 852 

r$1 8 1,00 a vista ou 

entr. de r$37,oo + 

R$dtM ^9,20 por mes 

Con/, de Som PHILCO 

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

r$326,oo a vista ou 

^9 entr. de r$66,oo + 

TV C.C.E 
14" em Cores, C/Contolre, 

Mod. HPS 1470/80 

RS1 ',00 por mes 
j l 

RS' 

r$^TFTP,oo a vista ou 

entr. de r$69,oo + 

,00 por mes 

mu 

i 

^20 

Fita 
de Video 
PHILIPS 

R$mt,00 

A vista 

- 

IHfe. 3 1 
1 

Refrig. CONSUL 

275 Lts, Mod.RC28 E 

R$ 

Freezer CONSUL 

Horiz, 220 Us, Mod.HA 22C 

*$445,oo a vista ou r$628,oo a vista ou 

entr. de r$ 95,oo + 81 entr. de R$ 128,oo +1 
F,00 por mes RS ,00 por mes 

Freezer CONSUL 

Horiz, 310 Lts, Mod.HA31C 

*$679,oo a vista ou 

reezer 

RS**M .00 por mes 

SINCER 

CONSV 

Horiz, 530 Lts, Mod.HBSs 

*$899,00 a vista ou 

entr. de *$ 139,oo + 116 entr. de *$ 179,oo + 

RS 
f,00 por mes 

jPLBIN 

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

*$385,oo a vista ou 

entr. de *$85,00 + 

',50 por mes 48 RS 

\ i 

Mag. Costura ELGIN 
STANDART, C/Gabinete, 
Mod. B-3/750 

*$ Y 55,oo a vista ou 

V 4% entr. de r$3S,oo + 

S m W,so por mes 

\ 

r 
r 

r 

\ ' 

2^ 

r ^ 
r 

Ofertas vdlidas ate 20/04/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m. CMl' ^ i. 
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Trio cai nas garras da policia 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Perda de documento 

Documentos 

Pessoais 

Jos^ Freire Dantas, 
brasileifo, casado, portador 
do CPF 365.409.433-33, 
residente a rua 12, bairro Sao 
Jose, esteve na Roubos e 
Furtos, para comunicar que 
perdeu o prontuario, certidao 
negativa de multa, referente 
ao veiculo Ford F-1000, ano 
e modelo 89/89, de cor preta, 
Placa XP 2290-PA - Chassis 
NQ 9BFFXXL3IK0B09670. 

Perda de cheque 
Genivaldo Oliveira da 

Silva, 29 anos de idade, 
comerciante, residente a rua 
Pernambuco, 1973, Bairro 
Santa Rita, comunicou no 
Primeiro Distrito, que fora 
extraviado o seguinte 
cheque, 837831, do Banco do 

Nordeste do Brasil, conta, n0 

20892-7 no valor de R$ 
7.790.00 (sete mil e 
setecentos e noventa reais), 
adquirido pelo comunicante 
na venda de um veiculo Fiat, 
ano 93/94, placas HOR 1562 
MA. O caso foi levado ao 
conhecimento do sr. 
delegado. 

Baderna 
Os menores das iniciais 

G.S.L, residente a rua 
Maranhao, 606 e G.M.A, 
residente a rua Santo Cristo, 
bairro Nova Imperatriz e 
C.A.O, residente a rua 
Ceara, 415, foram autuados 
em flagrante pela PM, 
quando estavam 
promovendo baderna em um 
bar de nome nao identificado 
pela reportagem, no bairro 
Nova Imperatriz. 

Agressao 
Antonio Ferreira Silva 

Filho, residente a rua 
Tamandare, s/n0, esteve no 
Primeiro Distrito para 
comunicar que fora agredido 
por dois menores com uma 
tesoura e por pouco nao Ihe 
feriram. O motivo, segundo 
Antonio, ^ desconhecido. O 
comunicante foi agredido por 
G.S.L, residente a rua 
Fortunate Bandeira e E.S.S, 
residente a rua Maranhao, 
803. 

Programa^ao da Radio Capital 

AM Joao Lisboa- MA 

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

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

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

Das 12:00 as 12:30- 
Jornal Meio Dia de Noticias 

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

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

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

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

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

Das 20:00 as 2 .:00 - 
Eu, voce e a noite - Getulio Costa 

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

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

A Policia Militar de 
Impertariz prendeu o trio 
suspeito de assaltar o 
Supermercado A?ailandia, em 
A^ailandia. Segundo 
informa^oes dos policiais, o 
trio esta sendo acusado de 
levar do Supermercado 
Agailandia, varios objetos e 
uma quantia em espdcie em 
torno de R$ 1.500.00 (um mil 
e quinhentos reais). A policia 

de Imperatriz foi informada via 
radio. A policia de Ayailandia 
informou que elementos 
ocupando tres motos haviam 
assaltado o Supermercado 
A^ailandia e estavam se 
dirigindo a Imperatriz. Os 
homens da Policia Militar de 
Imperatriz, com estas 
informa^oes, fizeram um 
bloqueio na altura de Barra 
Grande. E foi exatamente apos 
uma hora que os elementos 
cairam nas garras da PM. As 
tres motos foram barradas pela 

Policia Militar. Segundo 
informa^oes, os elementos 
estavam drogados e estao 
envolvidos no caso, dois 
homens e uma mulher, 
Charles Alves Rodrigues, 
Francimar Rodrigues da Silva 
e Daiane Maria Gomes 
Vasconcelos. Os tres foram 
presos e aiftuados em 
flagrante delito por debito de 
furto, formagao de quadrilha 
e entorpecente. Apos a prisao 
de Charles, Francimar e 
Daiane pela Policia Militar, o 

trio foi levado para o Primeiro 
Distrito. A delegada de 
plantao, Radige Barbosa, 
tomou conhecimento dos fatos 
e vai ouvi-los nas proximas 
horas. Os elementos foram 
transferidos para a cidade de 
Agailandia. Para a policia, a 
quadrilha ja estava agindo a 
muito tempo na regiao e com 
a prisao, podera ser 
esclarecido outros casos. No 
ato da prisao, segundo 
informa^oes, os elementos 
estao com parte do dinheiro. 

Pintor e ameagado de morte 

por Francisco do Vale 

Varios casos de tentativa 
de homicidio sao registrados 
nos finais de semana. Neste 
ultimo, o pintor Ronaldo 
Monteiro Almeida, 
maranhense, solteiro, 19 anos 
de idade, residente a rua 
Paraiba, 1350, no 
Mercadinho, quase fora 
assassinado. Segundo o 
comunicante, que esteve na 
Delegacia do Primeiro 
Distrito, para registrar a 
ocorrencia entre 23:30 a 00:00 

hs do ultimo domingo em 
frente a danceteria Fly Back, 
localizado na av. Beira-Rio. O 
elemento conhecido por Josie 
Souza, vulgo Neguinho, do 
Centro, maranhense, solteiro, 
18 anos de idade, residente a 
Bernardo Sayao, 1208, 
Centro, filho de Ribamar 
Souza Santos e dona Maria 
Rita Souza Santos. O 
comunicante disse que 
naquela noite, quando estava 
em frente a danceteria, o 
Neguinho apareceu armado 
de um revolver ainda nao 

idetificado a marca e apontou 
para sua dire^ao e o fato so 
nao foi consumado porque o 
queixoso deu no pd e o 
acusado ainda tentou segui-lo, 
mas o pintor foi mais rapido. 
No dia seguinte a policia foi a 
procura de Neguinho para 
saber o motivo da amea^a de 
morte, chegando atd a 
residencia do mesmo. Este 
ficou furioso com a presenga 
da policia, foi quando os 
policiais, Bandeira, Carlos 
Sdrgio e Frazao, deram-lhe 
voz de prisao. Neguinho, 

enfurecido, nao se entregou 
obrigando a policia a prende- 
lo, usando das proprias 
foryas. No Primeiro Distrito o 
" Neguinho do centro tornou 
a reagir contra os policiais. O 
caso ja e do conhecimento do 
delegado George Miranda. O 
pintor informou a nossa 
reportagem que nao sabe o 
motivo de Josie Souza 
"Neguinho do Centro" em 
querer investir contra a sua 
vida, ate porque conhece o 
acusado so de vista. A Policia 
Civil esta investigando o dsas 

Vigia deixa roubar mobilete 

por Francisco do Vale 

O vigia de identidade nao 
levantada, vacilou e deixou 
levarem a Mobilete da patroa. 
Regina C^lia de Oliveira, 
casada, 37 anos de idade, 
residente a rua Hermes da 
Fonseca, Edificio Ju^ara, 
apartmento 104, 1° andar, 
esteve no Primeiro Distrito 
comunicando que dois 
elementos desconhecidos 
levaram a sua Mobilete ciclo 

motor Monark, ano 90, cor 
preta e vermelho, chassis, 
MFC 0635. Segundo a 
comunicante, o fato ocorreu 
por volta das 04:00 horas da 
madrugada deste ultimo 
domingo. Disse ainda, que 
soube atrav^s de terceiros que 
o vigia esteve conversando 
com estes elementos e logo 
apos ter saido para tomar um 
cafezinho, os elementos 
aproveitaram para praticar o 
furto. Nos ultimos dias tern 

aumentado o mimero de furto 
de Mobilete. O caso anterior 
ocorreu na Pray a Tiradentes, 
quando dois elementos 
armados, levaram a Mobilete 
do esludante Paulo Roberto. 
Ate ontem a policia nao tinha 
pistas dos assaltantes. Os 
policiais nao descartam a 
possibildade de ser uma 
quadrilha que esteja agindo na 
cidade. Varios casos estao 
acontecendo nas oficinas, 
mecanicos enrolam patroes e 

clientes para praticar o furto, 
como foi o caso da estudante 
Emilia, que deixou sua 
Mobilete numa oficina para 
consertar e nunca mais a viu. 
Emilia disse a nossa 
reportagem, que sempre 
confiavano mecanico "Cobra", 
pois o mesmo ja havia por 
varias vezes consertado a sua 
motocicleta. "Cobra" 
desapareceu da cidade 
levando a Mobilete da 
estudante. 

Arrombadores 

visitarn instituto 

por Francisco do Vale 

Os arrombadores visitaram 
o Instituto Pr6 Universitario, 
situado a rua Souza lima, 931 
e fizeram o maior assalto ate 
agora. Adao Gonyalves, 
maranhense, casado, 35 anos 
de idade, na condiyao de 
proprietario do Instituto, esteve 
na Delegacia do Primeiro 
Distrito para comunicar o fato. 
Segundo ele, entre 10:30 e 
12:00 horas do ultimo domingo, 
elementos nao idetificados 
arrombaram o estabelecimento 
escolar, levando dinheiro e 
objetos. Os elementos 
conseguiram levar os seguintes 
^ujeto: um video cassete 
Phillips, uma maquina de 
escrever, um televisor preto e 
branco pequeno, um aparelho 
celular com bateria.. uma 
maquina de calcular, um 

conjunto de som, tres cadeados 
grande com as chaves, tres 
oculos, umacaixa de chocolate, 
um estojo escolar, uma pasta 
com documentos diversos, um 
relogio yankee, uma Moto XLX 
Honda, R$ 3.200,00 (tres mil e 
duzentos reais) em especie e 
outros objetos. Os 
arrombadores, segundo o 
diretor presidente do Instituto, 
levaram todos os documentos 
relatives a acerto trabalhista 
com funcionarios. Alem de 
levar todos esses objetos, os 
elementos praticaram ato de 
vandalismo em varios pontos 
do recinto. Acredita o 
queixoso, que os 
arrombadores estavam 
acobertados por algudm que 
estivesse em um veiculo. O 
titular do Primeiro Distrito Dr. 
George Miranda, ja tomou 
conhecimento do fato. 
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O Jomd Capital - Sucursal de A^ailandia aguarda sua visita. 

Ligue 738-1345 

Divulgue sua empresa. 

Uo esquega que a propaganda e a alma do negocio 


