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() lost. Nac. dc Motrorologia 
infarina que o tempo em ImjKTatriz 
hoje sera parcialmentc nublado a 
moderado com pancadas de chuvas 
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esparsas e visibilidade boa. 
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Em Sao Luis, reuniao ampliada do E. ^ ^ 
Diretorio Regional do PMDB. Uma ||ijy 4 
caravana de peemedebistas de Imperatriz 
estara no encontro que come^a Iwje a noite. E " 

"Forca Jovem" contesta Portaria de Juize 
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O intervcntor estudual Dorian Meoeses pre/ere cbamar "cstrangeiros " de Sao tuts para ocupar corgos pubiicott em Imperatriz. Onovo presideate 
da ComissMo Permanente de Licita^no e um exemplo. Lei a mats na eoluaa CSncavo e Convexo. de Conor Farias. Pagina 3A. 

O mimero 

180 
E o numero de dias que 

o intervcntor estadual 
estimou para concluir o 
Piano que vai recuperar a 
malha viaria dos bairros 
de Imperatriz. Quase 300 
mil metros quadrados de 
cascalho serao colocados 
nas ruas da periferia. 

Diretores de escolas protestam 

contra descaso na Educagao 

Ofato 
U m a 

C o m i S s a o 
Parlamentar de 
Inquerito apura 
na Camara de 

Vereadores, possiveis 
irregularidades na compra 
da merenda escolar. A 
demora na conclusao dos 
trabalhos esta 
prejudicando o programa 
de Merenda Escolar e 
pode determinar o 
aumento da evasao escolar. 

A pessoa 

Dorian Teles 
I de Meneses, 
5 intervcntor 
t estadual, disse 
I ontem que ainda 
ii nao ve motivos para 
t demitir o secretario de 
;i Educa^ao e Cultura do 
|i Municipio, Agostinho 
^ Noleto, acusado de 
| promover super- 
|i faturamento na compra da 
|i merenda escolar. 

Os professores da rede 
municipal de Ensino de 
Imperatriz nao estao mais 
suportando o descaso 
verificado no setor e protestam, 
atraves de Nota de 
Esclarecimento e 
Solidariedade. Os educadores 
estao exigindo maior atenyao 
por parte da Prefeitura 
Municipal, que. segundo a 
categoria, nao promove o 
incremento como a Lei 
determina, ou seja, 
melhorando as escolas, 
promovendo cursos de 
reciclagem e, tambem, 
mantendo um dialogo franco 
sobre o tema com os pais de 
alunos. 

A categoria exige que o 
Poder Publico Municipal tome 
urgentes providencias, no 
sentido de reverter o caotico 
quadro por que passa, hoje, o 
setor educacional da segunda 
maior cidade do Estado. 

O documento e divulgado, 
agora, na integra pelo Jornal 
Capital e e assinado pelas 
professoras Albertisa Leite 
Dantas, da Escola Merindalva, 
do bairro Nova Imperatriz; 
Assun^-ao Maria, da Escola 
Costa e Silva, da Nova 
lmi)eratriz; Maria das Gramas 
Costa Sousa, da Escola Juraci 
Conceiyao, Centre. 

Nds, diretores da rede 
municipal de ensino de 

Esporte 

As uovidades do esporte 
oactonal reglmud ei .'of.itt 
voce acompauha cota 
Prandsco do Vale, o ^r 
mais informado mu. » 
asstmto. gi: 

Imperatriz, vimos a publico 
esclarecer os ultimos 
acontecimentos que estao 
abalando o setor educacional. 
Nos, diretores e professores, 
mais do que qualqucr pessoa, 
e que estamos vivendo as 
dificuldades e o temor de que 
aeducayao municipal, que teve 
um ano de gloria e incentivo, 
volte ao caos de antes. 

Quern nao se lembra do 
descaso e desamor com que foi 
tratada a educa^ao num 
passado recente a ponto de se 
ter seis meses de atraso salarial 
o nenhuma merenda nas 
escolas, vergonhosamente 
transformada em sacolinhas 
politicas. 

A administra^ao Ildon 
Marques resgatou nossa 
dignidade, nosso amor pela 
causa do ensino; nos deu 
incentivo pessoal e salarial. Os 
nossos professores foram 
reciclados. Nossas crianyas, 
com a volta da merenda 
escolar, nao abandonaram a 
escola e o nivel de repetencia 
diminuiu consideravelmente. A 
merenda escolar foi elaborada 
com cardapios variados, 
acompanhados de per to por 
um profissional de nutriyao, 
que controla as necessidades 
nutricionais das crianyas, para 
que possam alcanyar o nivel de 
desenvolvimento fisico c 
mental adequados a um bom 

Qplniao 

Cidade 

Gidada 

rendimento escolar. 
A merenda escolar, de 

primeira qualidade, foi tambem 
bem administrada, com 
competencia e seriedade pelo 
Secretario de Educayao 
Agostinho Noleto. 

Nao podemos e nao iremos 
admitir a destruiyao deste 
programa. Nao assistiremos de 
brayos cruzados a falencia do 
nivel educacional de 
Imperatriz, que nos todos em 
equipe tanto fizemos para com 
que ele se restabelecesse. A 
educayao nao pode parar. 

Estamos novamente a beira 
de um colapso. 10 mil alunos 
correm o risco de ficar sem 
aulas i)ela nao contratayao de 
331 professores que ja 
trabalham desde o mes de 
maryo deste ano. 

Nao podemos nos calar 
diante deste quadro. Nao 
podemos permitir a intriga 
deste ano politico desestruture 
o setor educacional. 

Por tudo isto prestamos 
nosso apoio irrestrito e 
solidario ao Secretario de 
Educayao Agostinho Noleto 
pelo digno trabalho que tern 
prestado em beneficio da 
educayao. 

Todos nos estamos 
dispostos a continuar a luta, a 
nao nos calar, a contribuir com 
o que for preciso para que a 
EDUCAQAO nao morra. 

0 Movimento Forya 
Jovem discorda da medida 
da Juiza titular da Vara da 
Infancia e da Juventude que 
proibiu os menores de 18 
anos de estarem ausentes s 

de seus respectivos 
domicilios depois das 22 
horas. 

A medida da Juiza Luiza 
Medeiros permite que 
apenas menores 
acompanhados de seus pais 
ou responsaveis, podem 
circular depois do horario 
estabelecido, salvo quern 
esteja retornando da escola. 

Em artigo assinado por 
Sergio Bezerra, do 
Movimento Forya Jovem, o 
membro da entidade sugere 
que quaisquer menores 
possa circular livremente 
pelas ruas, desde que porte 
consign uma autorizayao 
lavrada em cartorio. 

Ainda no artigo, Sergio 
afirma que a juventude vota 
para prefeito, governador e 
presidente da Repiiblica, 
mas esta impedida de 
circular a noite pela cidade. 

A Portaria da juiza, que_ 
regulamenta o assunto 6 a 
de numero 01/96 e 
determina que os menores 
que desrespeitarem as 
normas sejara recolhidos 
para o Ginasio Fiqueninho. 
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Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

Frederico Luiz politicos. 
desnuda os principals Com uma linguagen 
fatos politicos de agil, Frederico Luiz abusa 
Imperatriz e Regiao da charge eletronica com 
Tocantina. Nas Ondas o Ze da Praya, 
Curtas, o colunista personagem criado para 
resume sua satira aos acoluna. Pagina 1C 
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0 problema da falta 
de infraestrutura em 
nosso bairro e cadtico. 
Estamos fazendo 
con st antes 
reivindica^oes, so que 
nada acontece. 

Marcos Vieira 
Bacuri 

Sr. Editor, 
Os casos de dengue 

continuam sendo 
registrados em 
Imperatriz e municipios 
da regiao tocantina. 0 
trabalho de combate e 
dificil, mas a informa9ao 
d o principal caminho. 
For isso, estamos 
enviando esta carta para 
dizer que o Aedes 
aeggypti, transmissor 
do dengue, e 
provavelmente, 
originario da Africa 
Tropical e foi 
introduzido nas 
Americas durante a 
coloniza^ao. 
Atualmente, encontra-se 
amplamente 
disseminado nas 
Americas, Australia e 
Asia. 

No Brasil d 
conhecido desde o 
seculo XVIII, quando do 
inicio da epidemia da 
Febre Amarela, em 
Recife. Em 1958, a XV 
Conferencia Sanitaria 
Pan-Americana declara 
erradicado do territorio 
brasileiro o mosquito 
Aedes aegypti. 
Posteriormente, em 
1967, deu-se sua 
reintrodu^ao na cidade 
de Belem do Para. 

No Maranhao foi 
descoberto em 1969, em 
Sao Luis e Sao Jose de 
Ribamar. 

Atualmente, tem-se 
registrado que das 27 
Unidadcs Federativas, 
18 encontram-se 
infestadas pelo Aedes 
egypti. 

A dengue e uma 
doen^a febril e aguda, 
caracterizada em sua 
forma classica, por 
dores musculares e 
articulares intensas. 

E causada por um 
virus que entra no 
sangue do homem 
atraves da picada da 
femea do Aedes aegypti. 
I rata-se de uma 
enfermidade de areas 
tropicais, onde as 
ondigoes do meio 

ambiente favorecem o 
desenvolvimento dos 
transmissores. 

O dengue se 
apresenta sob duas 
formas: classica e 
hemorragica. 

Na forma classica ^ 
uma doen^a com baixa 
mortalidade, sem 
tratamento especifico, 
porem incapacita, 

— -^rariamente, 
s para o trabV1 

as 

— FNS. 
-iSito aqui na rua 

Eu.s Domingues esta 
T-ecendo um 

guerra. Os 
us nao 

■0 ninmiAm 

o dia. 
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CidadA 

por ULISSES BRAGA 

Promo9ao e defesa 

dos direitos do cidadao 

MODULO 10 

A promo^ao e defesa dos 
direitos do cidadao 
absolutes cabem, em 
primeiro lugar, a sociedade 
civil, como um todo: ricos e 
pobres, empresarios e 
trabalhaddres, liberais e 
socialistas, conservadores e 
progressistas. 

Como sabemos, direitos 
do cidadao absolutes, ou 
direitos do cidadao 
propriamente ditos, sao 
principalmentr aqueles 
direitos politicos referentes 
a participa^ao da sociedade 
civil no Governo, a partir de 
sua formagao, atraves do 

voto, e continuando pelo seu 
exercicio de cada dia. 

A promogao e defesa dos 
direitos do cidadao relativos 
cabem em primeiro lugar aos 
partidos politicos. 

Como sabemos,direitos do 
cidadao relativos sao os 
chamados direitos sociais, 
aqueles que se referem a 
justi9a social, que deve ser 
uma aspira^ao de toda 
sociedade e de todo povo: 
emprego, salario condigno, 
acesso de todos a educagao, 
saude, habitayao, cultura e 
lazer, seguranya publica, terra 
para os que trabalham o campo 

etc. 
A promoyao e defesa dos 

direitos do cidadao absolutos, 
ou seja, dos direitos da 
cidadania propriamente 
ditos, cumpre principalmente 
a sociedade civil, como um 
todo, porque todos aqueles 
segmentos sociais acima 
mencionados tern interesse 
nessa promoyao e defesa, e, 
porb ito, nela convergem, ao 

v de divergir (com 
^ceyao, e claro, das pessoas 

c correntes alienadas, 
egoistas ou ultra-radicais). 

Entretanto, quanto aos 
direitos do cidadao relativos, 
isto e, os chamados direitos 
sociais, que dizem respeito a 
justiya social, ha notorias 
divergencias na sociedade 
civil,como um todo, 
conforme a otica e os 
interesses de cada segmento 
sccial que a compde. Por isso, 
sua promoyao e defesa 
cumpre principalmente aos 
partidos politicos 

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

FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" 

ESCOLA DA CIDADANIA SORTEIO 10 
PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADAO 

Assinale a resposta certa com um x na linha em frente; 
I4) A promofao e defesa dos direitos da cidadania cabe principalmente: a) ao Governo • b) a sociedade 

civil 
28) A promcjao e defesa dos direitos sociais. da justiga social, cumpre principalmente: a) ao Governo • 

b) aos partidos politicos . 
Nome: 
Endere^o; 

e recorte este cuPom e 0 entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL ou na IV, Radio e Jornal Capital. E concorra a uma casa residencial e outros premios. Os modules da Cidadania 
serao explicados dianamente na 'IV Capita], as 13,15 h, no programa CIDADE CIDADA. como tambem pela Radio 
Capital, as 8,30h. 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" 

ESCOLA DA CIDADANIA SORTEIO 10 
PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADAO 

Assinale a resposta certa com um x na linha em frente: 
I3) A promoipao e defesa dos direitos da cidadania cabe principalmente: a) ao Governo- 

civil . b) a sociedade 
2a) A promoyao e defesa dos direitos sociais, da justifa social, cumpre principalmente: a) ao Governo ■ 

b) aos partidos politicos . 
Nome: 
Enderego; 
Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL, ou 

na TV, Radio e Jornal Capital. E concorra a uma casa residencial e outros premios. Os modulos da Cidadania 
serao explicados diariamente naTV Capital, as 13,15 h. no programa CIDADE CIDADA. como tambem pela Radio 
Capital, as 8,30h. 

•—X  

I 
I 

I 
I 

JMD^ 

i 

FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" 

ESCOIA DA CIDADANIA SORTEIO 10 
FROMOyAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADAO 

Assinale a resposta certa com um x na linha em frente: 
1") A promoyao e defesa dos direitos da cidadania cabe principalmente: a) ao Governo 

civil . b) a sociedade o 
sua promoyao e defesa/s 09\ A - J ■ - uci j/1 wiin 

^ promoyao e defesa dos direitos sociais, da justiya social, cumpre principalmente: a) ao Governo  b) aos partidos politicos . 
' Nome: 

Endereyo; 
ije|nc

)
ha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL ou na IV. Radio e Jornal Capital. E concorra a uma casa residencial e outros premios. Os modulos da Cidadania 

serao explicados dianamente na TV Capital, as 13,15 h. no programa CIDADE CIDADA, como tambem pela Radio 
Capital, as 8,30h. 
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— Ola, bom dia! 
Reclamagao geral 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso estava mal 
humorado, terya-feira, na 
solenidade de posse do 
ministro extraordinario da 
Reforma Agraria, Raul 
Junqmann. Piadinha que 
corria no Planalto dizia que 
FHC estava de mau humor 
porque teve que apresentar 
sua declarayao de impsto de 
renda, segunda-feira, no 
ultimo dia. 

Em agio 
A Fundayao Alexandre de 

Gusmao, ligada ao MinistCrio 
das Relaydes Exteriores, teve 
seu titulo de utilidadc publica 
cassada terya-feira em jxjrtaria 
assinadapelo ministro Nelson 
Jobim, da Justiya. Presidida 
pelo embaixador Joao Baena 
Soares, ex-secretario-geral da 
Organizayao dos Estados 
Americanos, OEA, a fundayao 
vai recorrer da decisao. 

De 
olho 

1 Informayoes vindas do 
Planalto dao conta de que o 
ministro das Comunicaydes, 
Sergio Motta, esta de olho na 
negociayao entre a direyaoe os 
funcionarios do Sistema 
Telebras sobre o pagamento 
de produtividade relativa aos 
ultimos tres anos. 

A Fitel, federayao que 
reiine os telefonicos, calcula 
que cada empregado tern 
(lireito a R$ 7.146. 

Um 
aid legal 

Para o boa pray a Miguel 
Feirreira, sempre lendo os 
assuntos inseridos nesta 
coluna. 

Paulo, da Tocauto de 
Imperatriz, gente finfssima. 

Socorro Carneiro, que 
trabalha na editorayao 
eletronicadeste diario. 

Jussara Cerqueira, da Art 
Promoyoes, que prepara mais 
um badaladissimo evento 
social em nossa cidade. 

William Marinho, assessor 
da Secretaria de Obras do 
Municipio. 

Empresario Caboclo, 
proprietario dos 
SupermercadosTimbira. 

Feriado 
movimentado 

Oferiado de l"de Maio, Dia 

do Trabalhador, foi 
movimentado em Imperatriz. 
Conseguiu levar muitas 
pessoas aos clubes de lazer da 
cidade. Por outro lado, foram 
realizados varios eventos em 
comemorayao a data. 

Gerando 
emprego 

Calculo do presidente da 
Federayao das Industrias de 
Brasilia, Lourival Dantas, 
mostra que a liberayao de R$ 
215 milhoes para a conclusao 
das obras do metro vai gerar 
de 6 a 7 mil novos empregos 
no Distrito Federal. 

Ja segundo o senador Jose 
Roberto Arruda, PSDB, diz 
que, somando os empregos a 
serem criados com as obras do 
metro, com os que surgirao 
com o saneamento basico em 
Santa Maria, serao criados 10 
mil empregos diretos e 
indiretos no Distrito Federal. 

Associagao 
Comercial 

0 presidente da Associayao 
e Industrial de Imperatriz, 
Vilson Estacio Maia, continu? 
pregando uma forte 
mensagem da importancia da 
conscientizayao da 
comunidade local no que lange 
ao pleito de outro deste ano. 

Ressaltar a necessidade da 
realizayao de uma votayao 
correta. Caso contrario, a 
cidade continuara mergulhada 
no mar de crise. 

Nobre 
Armagoes 

A Nobre Armayoes, desde 
sua fundayao, vem prestando 
relevantes serviyos em nossa 
cidade. Seu proprietario e o 
empresario Neudson 
Claudino, que sempre se 
mostra preocupado com os 
problemas verificados no 
municipio. 

Frase 
do dia 

"Quern tern uma laranja e 
resolve da-la a alguem, que Ihe 
da outra, resulta com ambos 
tendo uma laranja. Mas quern 
tern uma ideia e a troca com 
outro que tambem tern uma 
ideia, levera a duas ideias para 
cada um ". 

(Eric Nepomuceno, 
escritor paulista, diretor da 
Secretaria de Intercambio e 
Projetos Especiais, do 
Ministerio da Cullura. 

0) plontQO Hospital 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

03/05/96 

Jiospital Santa Maria 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados 

SUS - hoje, dia 

03/05/96 
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Qon^avo 

por CONOR FARIAS 

Bom dia governadora 
495 clias, ate hoje nada, at£ 

quando excelencia, que nos 
teremos que lembrar a 
senhora que a regiao 
tocantina existe? E que as 
obras prometidas durante 
seus comicios em palanques 
cleitoral ainda nao sairam. 
Governadora, so pra 
refrescar a sua memoria: Cais 
do Porto, Av. Sonrisal, 1° DP. 
Rodoviaria, Henrique de I-a 
Rocque, Estraila do Arroz, e 
senhora lembra? 

IV Jornada 
pediatria 

Preocupada com o alto 
indice de violencia contra a 
criaqia e ao adolescente, a 
Associayao Medica de 
Imperatriz, vai sediar no 
proximo a partir do dia 5, a 
IV Jornada de Pediatria e 
Adolescencia de Imperatriz, 
numa organiza^ao regional 
de pediatria, sociedade de 
puericultura e pediatria do 
Maranhao. 

O evento, tern como 
finalidade principal debater os 
temas mais polemicos que 
envolvem a crian^a e ao 
adolescente, nas areas de 
deseavolvimento psicoldgico 
da crianga e ao adolescente, 
convulsao febril, conjuntivites 
na infancia, puberdade 
precoce, fracasso escolar, 
ctfaleia na infancia, 
crescimento e 
desenvolvimetito, aspectos da 
sexualidade, alem de 
depressao e suicidio. 

Obvest e o bicho 
Tem inicio no proximo dia 

8, o Obvest, curso 
preparatdrio para 
vestibulares do coldgio Ceril 
Objetivo. De acordo com a 
diretora Dorlice Souza, o 
Obvest tem como finalidade 
principal preparar o 
vestibulando, nao apenas jiara 
concorrer a nivel norte e 
nordeste, mas sim, concorrer 
a m'vel nacional, tendo em 
vista a praticidade do uso das 
apostilas que ultimamente 
vem facilitando ainda mais o 
aprendizado. 

O colegio ceril objetivo, ja 
conhecido como responsavel 
absolute pelo maior mimero 
de aprovayao nos vestibulares 
das melhores universidades 
do pais, conta tambem com o 
melhor quadro de 
professores da cidade, com 
uma larga experiencia em 
ensinar e educar. 

Bom dia 
interventor Dorian 
30 dias ja se passaram de 

sua posse, e olha so o que o 
senhor esta pedindo da 
Camara Municipal! Nada 
mais, nada menos que um 
creditoadicional suplementar 

de 50% do or^amento do 
municipio de 96. 

O oryamento do municipio 
de Imperatriz para 96, e de 78 
milhdes de reais. O senhor 
Dorian Menezes, nada mais 
quer do que 39 milhoes de 
reais de aumento baseado no 
excesso de arrecadagao do 
municipio e, na anulayao de 
dotagoes pciosas da 
prefeitura. E ruim, heim 
Dorian? Sera que o povao 
dorme com um barulho 
desse? 

Bom dia 
interventor Dorian II 
Ora pilulas, vamos colocar 

o pingo no I senhor 
interventor, pois isso ja esta 
virando brincadcira, toda a 
sua equipe de cargo 
importante da prefeitura, h 
senhor importa de Sao I^iiz, 
porque heim Dorian? O povo 
de Imperatriz ^ burro? Nao, 
nao, nao, ou melhor, o povo e 
id iota? Ou e incompetente? 
Francamente senhor 
interventor Dorian Menezes! 
O senhor agora esta 
importando da ilha do amor, 
o presidente da CPL 
Comissao Permanente de 
Licitayao do municipio, um 
cidadao por nome 
Washington para ganhar a 
bagatela de 5 mil reais por 
mes, e mole? Sera que cm 
Imperatriz nao tem gente a 
altura desse cargo senhor 
interventor? Aldm disso, esta 
importando ainda mais dois 
membros para a CPL que vao 
ganhar 2 mil e 500 reais por 
mes. Para Imperatriz. restou 
apenas cargos para dois 
membros para a CPL, o resto 
e tudo da ilha do amor. 

Em virtude dessa 
manobra (leia-se) projeto de 
lei, esta pedindo um incentivo 
de 150 mil reais para essa 
despesa, pode mae prefeitura! 

Jugara Clube 
e o bingo 

A partir de hoje o Juyara 
Clube de Imperatriz,fica 
rsponsavel por toda a 
realiza^ao do bingao Sul do 
Maranhao. O contrato foi 
efetivado entre a Federa^ao 
de basquete e o Juyara Clube 
(leia-se) em vez de Jugara 
Clube, Sistema Mirante que 
e o novo coordenador deste 
evento em Imperatriz. 

A diretoria e os sdcios do 
Juyara clube tem que ficar 
atentos e conferir na 
contabilidade do clube se de 
fato a Mirante esta pagando 
os 6 mil reais conforme 
combinado, alem de fiscalizar, 
se o imposto do bingo esta 
sendo recolhido na receita 
federal. Ai, e que mora o 
perigo, periquito faz a festa, 
papagaio leva a fama! 

por Sergio Bezerra 

Ser ou nao ser, eis a 
qustao. Mais uma vez, os 
jovens de nossa cidade sao 
obrigados por forfa de lei a 
uma quase "prisao 
domiciliar" no periodo 
noturno. O jovem e ou nao 
capaz de to mar suas proprias 
decisoes? Legalmente nao. 
Mas sera que ja nao esta na 
hora de mudar isto? Como 
nao deixar uma juventude 
confusa?, se a cada momento 
nos sao colocados as duas 
faces de uma mesma moeda. 
Pode um jovem obter o aval 
para votar nos governantes 
maximos de nosso pais 

(prefeitos, governadoros e 
presidente), e nao conseguir 
sequer sair a noite em sua 
cidade? 

Nao restam duvidas que 
ao baixar a portaria 01/96 a 
juiza Luiza Medeiros estava 
cercada das melhores 
inten^oes, mas nem sempre 
os fins justificam os meios. E 
sera que os menores 
infratores deixarao de sair a 
noite depois dessa portaria? 
Teremos tantos policiais e 
comissarios de menores para 
isto? O que provavelmente 
acontecera e que jovens de 
bem passarao e farao seus 
pais passaram pelo 
constrangimento de busca- 

los, da tjitela de alguma 
autoridade. policial, no meio 
da noite. 

Qualquer jovem que curte 
a vida noturna de Imperatriz 
sabe que nao existe nenhuma 
atividade antes das 10:30 hs 
da noite, principalmente nos 
finais de semana. 

Sim, com certeza existirao 
muitos pais aprovando esta 
medida, mas outros tantos 
nao aprovarao. E que por que 
nao designar a estes pais o 
direito, o dever e a 
responsabilidade de 
autorizar ou nao a 
permanencia de seus filhos 
at^i mais tarde nas ruas. 

Pelo menos um meio 

termo deveria ser negoeia 
como por exemplo: um Filhc 
pode sair desacompanhado 
do responsavel, desde que 
tenha uma autoriza^ao 
r gistrada em car tor io pelos 
pais. 
• Nao sabe a juiza ^ que 
gr.ande parte de nossos 
estudantes, nao tem sequer 
uma carteira de identificayao 
de -suas escolas ou 
entidades. 

Aprovamos integralmente 
medidas que venham a 
diminuir a violencia, mas 
seria interessante que a 
comunidade participasse das 
discussoes de medidas dessa 
importancia. 

PPS confirma apoio a Madeira 

por Raimundo Primeiro 
Da RedaQao 

O Diretorio Municipal do 
Partido Popular Socialista 
(PPS), cujo presidente c Valter 
Rocha, manteve reuniao e 
confirmou apoio irrestrito a 
candidalura do medico e 
deputado federal Sebastiao 
Madeira a Prefeitura de 
Imperatriz, no pleito do dia 3 
de outubro. 

A legenda acredita no 
potencial de Sebastiao 
Madeira e diz que ele tem 
todas as condi^oes para bem 
governar o municipio, durante 
o tempo em que for o seu 
administrador. 

Abaixo, Valter Rocha 
detalhaos motives do apoio do 
PPS a candidatura de 
Sebastiao Madeira. 

Imperatriz esta em crise. 
Crise moral, politica e 
economica; em decorrencia de 

varies fatores, coipo o descaso 
da governadora Roseana 
Sarney, mas, sobretudo da ma 
gestao do dinheiro piiblico e 
da incompetencia de seguidos 
administradores. 

Agora, quando o processo 
eleitoral se acelera, e 
come^am os "Salvadores da 
patria" a apresentar as mais 
diferentes propostas 
economicas e administrativas, 
nos do Partido Popular 
Socialista — PPS, temos a 
obrigagao de formular as 
nossas e assumir posigdes. 
Buscando solu^oes, nesse 
clima de ceticismo, mais do 
que nunca, se faz necessario: 

PRIMEIRO — Infundir 
cren^a e esperan^a nas 
reservas morais de nossa 
gente; 

SEGUNDO — Descobrir, 
no municipio, quais as for^as 
politicas que devem ser 
responsabilizadas pelos 

desmandos e isoladas; e as 
for^as qie representam os 
anseios de renova96es 
ampliadas. 

TERCEIRO — Trabalhar 
por uma plataforma de 
governo que consubstancie os 
seguintes pontos: 

a) Transparencia 
b) Emprego 
c) Educagao 
d) Saiide 
Entendemos que so com 

um nome que possa aglutinar 
todos os homens de bem 
desta cidade, sera possivel 
derrotar os que usan as 
necessidades do povo, a 
corrupa^ao e o fisiologismo 
para se manter no poder. 

E com esta visao que 
caminhamos ao encontro da 
candidatura de MADEIRA, 
que tambem, pelo seu 
passado luta contra a 
oligarquia Sarney e outras 
for^as do atraso e que 

assumindo a defesa das 
propostas acima, colocadas 
por nos como prioridades, 
numa plataforma bem ampla, 
£ este nome. Nome com todas 
as qualidades pessoais que 
exigimos no candidate: 
honestidade, disposi^ao, 
coragem e competencia. 

Conclamamos, pois, todos 
os companheiros, nao apenas 
os do nosso, mas, de todos os 
partidos de esquerda, a juntar 
as for^as com o PSDB e 
demais tendencias politicas e 
cidadaos sem partidos, e 
formar a grande frente para 
veneer as elei^oes e 
administrar a nossa cidade no 
rumo do progress© e da 
decencia. 

REAGE IMPERATRIZ ! E 
tempo de renova^ao! Tua vez 
e agora, ou nunca ! 

Aprovado em reunif > 
ampliada. 

dia 27/04/1996 

PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO 
JVIZO ELEITORAL DA 6S,ZONA ELEITORAL 

EDITAL DE CONVOCAQAO DEREVISAO ELEITORAL 
(Mumcipto de Montes Atoi) 

Por rejohifSes do Egrdgto Tribunal Superior Eleitoral e do 
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhdo (Hesolufdo n' 335, de 11.04.1996), este Julxo Eleitoral da 
65' Zona. Municipio de Monies Altos, fin saber que procederd a revisdo eleitoral no Municipio de 
Monies Altos, (65' Zona Eleitoral), no periodo de ahslamento de I' de Janeiro de 1990 a 31 de 
dezembro de 1994, cu/o processamento serd a partir do dia 06 de maio a 12 de junho de 1996. O 
Candrio Eleitoral se deslocard, nos dias II e 12 de maio, para a sede do Municipio de Monies Altos, 
ficando no predio da Cdmara municipal; nos dias 18 e 19 de maio, para o povoado Sumauma, 
alendendo no pridio do Coligio Municipal Raimundo de Moraes Barros, e, nos dias 25 e 26 de maio, 
no povoado Lageado Novo, alendendo no pridio do Coligio Municipal. Os eleitores do cilado periodo 
de ahslamento devem se apresentar com o titulo eleitoral e UM dos seguintes documentos: carteira de 
identtdade. certificado de quilafoo do servifo mihlar. carteira prafissional. cernddo do registro civil t 
instrumento piiblico pelo o qua! se comprove ter o eleilor idade igual ou superior a 16 a nos, alim de 
outros elementos necessdrios a sua qualificaqdo. Deve, ainda, o eleilor compravar o seu domiciho, 
atraves de documental como. conta de lus. dgua, tele/one, envelopes de correspondincia. nota fiscal de 
enlrega de mercadona em nome do eleilor, controcheque, cheque bancdno, documento espedido pelo 
INCRA. ou outras. Para que ndo se alegue desconhecimenlo, seja dada ampla puhlicafSo a este Edilal. 
sendo divulgado pelos orgdos de comunicafOo, afixado no Carldno Eleitoral, no Cartdno do Oficio 
Unico de Monies Altos, no predio da Prefeitura e da Cdmara Municipal de Montes Altos. O Carldrio 
ficard aberto nos sdbados. dommgos e fenados. Dado e passado nesla 65' Zona Eleitoral, aos 30 dial 
do mis de abnl (04) do ano de mil novecentos e novtpta e sets (1996). 

Frrrnra Net 
EhiloraJ 

PREFEITURA MUNICIPAL 

IMPERATRIZ - MARANHAC 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COMUNICADO 

I P T U /96 

Comunicamos que a cota integral vencida no ultimo dia 
31 de manpo foi prorrogada para o dia 30.04.96 com direito 
ao desconto de 20% (vinte por cento) 

Os contribuintes deverao retirar os DAMs - Documento 
de Arrecada^ao do Municipio, na Secretaria da Fazenda, e 
paga-los tao somente na Rede Bancaria Autorizada: BEM - 
B.BRASIL - ITAU - CAKA ECON6MICA. 

EDSON PIRES DE ARAUJO UMA 
Secretario Municipal da Fazenda 

\presenando o programa Radio na TV 

o dia 14 de maio, F^^^ericO Li'8' 

A noticia ^ i 1 

fr 

- 
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Festa para o trabalhador teve 

grande presenga do publico 

por Marinaldo Gongalves 
Da Sucursal de Agailandia 

Foi uma serie de 
festiyidades onde houve 
praticamenle de tudo e para 
todos os gostos. E o publico 
respondeu favoravelmente aos 
apelos das lidejangaS, 
comparecendo em massa a 
todas as manifestagoes, 
especilamente as que 
envolviam rriusica e a missa 
cam oal celebrada no periodo 
da tarde. No final, muita 
musica, muita festa, muita 
alegria por parte das quase 
cinco mil pessoas envolvidas 
nas celebragoes dedicadas aos 
trabalhadores agilandenses. 

Ja na parte da manha, uma 
grande reuniao piiblica da 
coligagao "A Forga do 
Progresso", dava o torn de 
alegria e descontragao que 
dominava a cidade. Nao so as 
liderangas poh'ticas como os 
dirigentes partidarios se 
fizeram presentes no Clube 
Gigantao — onde se realizou 
a reuniao — como tambem, 
grand*3 niimero de populares, 
sjmpatizantes do grupo 
politico, deram mais colorido 
ao evento, que se estendeu por 
todo o periodo da manha. Sem 
grandes deliberagoes a toar, a 
reuniao foi mais uma festa que 
propriamente uma tomada de 
posigao e teve o merito de 
estreitar, ainda mais, a uniao 

entre os componentes da 
coligagao. 

Passeata e missa 
O periodo da tarde, 

entretanto, foi mais prodigo 
em acontecimentos e provou 
que a sociedade organizada, 
quando unida em torno de uma 
causa, mostra seu poder e 
forga. Contando com a 
participagao de 23 entidades 
civis, representativas e 
sindicatos de trabalhadores, 
uniao de moradores, 
associagao de donas-de-casa, 
partidos politicos, entidades 
estudantis, Movimento dos 
Sem Terras, trabalhadores 
rurais, alem de outras, foi 
realizada uma grande passeata 
que percorreu*as principais 
ruas da cidade e se concentrou 
na Praga da Rodoviaria. 

Na ocasiao, diversos 
oradores se fizeram ouvir, 
abordando temas relatives aos 
trabalhadores, com enfase 
maior para o trabalhador rural 
e o Movimento Sem Terra, 
ocasiao em que foi prestada 
significativa homenagem aos 
23 membros do Movimento 
dos Sem Terra, barbaramente 
assassinados pela Policia 
Mililar do Para. Nesta mesma 
hora, ocorreu a presentagao 
de diversos artistas locals, que 
deram o torn mais festivo ao 
evento. 

Depois de encerrada a 

i 

m- 

manifestagao dos artistas e 
oradores, teve lugar a 
celebragao da Santa Missa, 
celebrada pelos parocos das 
Igrejas de Sao Francisco de 
Assis e Sao Jose. O ato 
religioso foi contritamente 
acompanhado pela grande 
multidao present© e serviu 

como fecho de ouro para as 
solenidades programadas 
pelas entidades 
representativas da sociedade 
civil, e que conseguiu reunir 
mais de tres mil pessoas na 
Praga da Rodoviaria, na maior 
homenagem ja pestada na 
Cidade do Ferro. 

Passeio ciclistico termina em camaval 

illlli 
IJiliSi 

mmim 
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por Marinaldo Gongalves 

A grande massa que lotava 
a Praga da Rodoviaria, 
entretanto, tinha motivos para 
nao se afastar do local, tendo 
^ m vista que as festividades 
teriam prosseguimento, como 
na verdade ocorreu. Desta 
feita a iniciativa dos 
acontecimentos ficarajn por 
conta do empresario Miro 

'3rraz, que organizou um 
>sei ciclistico pelas ruas da 

cidade, o qual contou com a 

oresenga de centenas de 
pessoas, de todas as faixas 
etarias, que dferam um 
colorido (^special por todos os 
lugares onde trafegaram. 

Apds o encerramento do 
passeio ciclistico, foi efetuado 
o sorteio de uma bicicleta, 
entre os presentes, sendo 
iniciado logo apcis, uma grande 
festa popular, que contou com 
a presenga de milhares de 
pessoas que, nestas alturas 
tomavam conta, tambem, da 
Praga do Pioneiro. Mas o 

grande momento da explosao 
de alegria popular, ocorreu na 
Praga da Rodoviaria, por 
oacsiao de um grande 
espetaculo, especialmente 
contratado por Miro Ferraz. 

Ban da Axe 
Na verdade, a grande 

explosao popular aconteceu 
durante aapresentagao do trio 
eletrico que conduzia a banda 
baiana Axe, que inflamou a 
todos os presentes e fez 
reviver toda a alegria do 
carnaval, executando miisicas 
que fizeram vibrar de 
entusiasmo a todo o grande 
publico presente. Com as 
dependencias da Praga da 
Rodoviaria totalmente 
tomadas pela multidao, 
esi)ecialmente o trecho da Rua 
Bonaire, que foi interditado ao 
trafego, o publico vibrou de 
entusiasmo e se divertiu ate as 
ultimas horas do Dia do 
Trabalhador. 

Responsavel por este 
verdadeiro carnaval fora de 
epoca, o empresario Miro 

Ferraz se mostrava bastante 
satisfeitp com a propria 
promogao, tendo em vosta o 
exito alcangado. Responsavel 
pelos grandes eventos 
noturnos que se realizam na 
cidade, Miro afirmou que 
estava feliz "por ver que, de 
alguma forma, contribui para 
que o trabalhador 
agailandense, que sempre tern 
prestigiado minhas 
promogbes, tivesse momentos 
de sadia recreagao. E verdade 
que d.e uma hora para outra, a 
apresentagao da Banda Axe 
nao foi apenas uma festa para 
trabalhadores, mas, isto sim, 
uma festa para toda a cidade 
de Agailandia, que se ressente, 
e muito, de programagoes 
piiblicas, onde possa tomar 
parte sem ter que pagar coisa 
alguma. O comparecimento do 
publico me deixou bastante 
emocionado e bastante feliz. 
Porlanto, so tenho a agradecer 
a toda a comunidade pelo 
comparecimento e bom 
comportamento em mais uma 
grande promogao nossa". 

Chamada de Emprego 

A Eletrotec Ltda., sedida em Agailandia, 
ebta precisando, com urgencia, de um tecnico 

telefonia, com nocdes e 
Eletroinformatica. Os interessados devem 
entrar enviar seus curriculos para Eletrotec 
Ltda., Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1134 

"entro, Acailandia - MA. Telefones: 738- 

Ouga todas as noites 

pela Radio Capital AM, o 

programa Eu Voce e a 

Noite. Apresentagao: 

Qetulio Costa 

Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

Minimo 
E o Brasil continua dando 

vexame no mercado 
internacional do trabalho. 0 
trabalhador brasileiro c um 
dos mais mal pagos do 
mundo. No continente 
americano, apenas dots 
paises: Equador e Bolivia, 
pagam menos que o Brasil. 
Perdemos feio para 
republiquetas tipo Panama, 
Porto Rico, Paraguai, El 
Salvador e outros. 0 novo 
salario minimo anunciado 
pelo governo brasileiro e 
mais uma piada de mal 
gosto, que deixa a boca do 
assalariado cada vez mais 
amarga. Nem sequer o 
artificial indice de inflagao 
anual foi acompanhado, num 
flagrante desrespeito a 
Constituigao Brasielira. 

Minimo II 
"Nao se pode tapar o sol 

com a peneira", diz o velho 
adagio. No inicio do ano 
passado, um quilo de agucar 

'"custava R$ 0,45. Atualmente, 
custa R$ 0,55; o que 
demonstra que houve um 
aumento de mais de 20%. O 
arroz tambem subiu, o 
mesmo acontecendo com o 
feijao, com o pao, o 
macarrao, o oleo comestivel, 
o vestuario, o calgado e 
outros que tais. E criminoso 
e cruel tentar-se uma 
reeleigao, ainda distante, a 
custa do sacrificio, da fome 
e da miseria da maior parcela 
do povo brasileiro. 0 novo 
salario minimo foi o maior 
presente de grego que o 
trabalhador brasileiro 
recebeu, justamente no seu 
dia. 

Reuniao 
Conforme divulgamos 

anteriormente, a coligagao 
"A Forga do Progresso" fez 
reunir no Clube Gigantao, 
todos os partidos que Ihes 
sao integrantes. Foi antes de 
tudo. uma festa de 
congragamento. Temas em 
discussao: nenhum que 
tivesse realmente 
importancia, nesta altura dos 
acontecimentos. Nao houve 
amincio do nome dos 
candidatos a prefeito e vice- 
prefeito. A divulgagao 
permanece marcada para o 
mes de junho, possivelmente 
no dia 06. No mais, tudo foi 
alegria e muita badalagao. 
Coisa de candidate querendo 
agradar cabo leitoral e 
marcar posigao no cenario 
politico municipal. E o 
feriado nap passou em 
branco. 

Comemoragao 
As festividades em torno 

do dia 1° de maio, 
consagrado ao trabalhador, 
tiveram um leque bem 
abrangente e deu para todos 
os gostos. Incluindo 
passeata, passeio de 
bicicleta, show com artistas 
locais, discurseira, missa e 

carnaval de rua, as 
comemoragbes tomaram 
toda a parte da tarde e bom 
periodo da noite de quantos 
tiveram disposigao para 
acompanhar de bem perto. 
Foi uma festa para os 
candidatos a candiadtos — e 
tambem para os que ja estao 
indicados como candidatos. 
Tudo na maior alegria e 
contrigao, quando 
necessarias. Gragas a 
iniciativa privada e a 
Sociedade Civil organizada. 

Atropelo 
O brasileiro continua 

incorrigivel. Dois exemplos 
estao ai para confirmar esle 
pernicioso habito. O 
primeiro deles nos foi dado 
no ultinmo dia 30, quendo 
milhbes de pessoas 
deixaram para entregar suas 
declaragbes de Imposto de 
Renda no ultimo dia 
estipulado. 0 outro, ainda 
explicitado, pode ser visto 
diariamenle, no Carlorio 
Eleitoral: filas e mais filasde 
candidates ao titulo de 
eleitor. Sao pessoas, na sua 
mairiajovens, que deixaram 
para inscreverem-se nos 
liltimos dias, comprovando 
que o man costume e 
transferido de geragao para 
geragao. Infelizmente, para 
todos nos. 

Atividade 
Quern esta 

desenvbolvendo uma 
surpreendente atividade 
politica, e o conceituado 
empresario Iran Santos, 
proprietario de uma 
empresa do ramo de 
farmacia. Dirigenle do 
Partido Leberal, ele vem 
mostrando grande 
habilidade na campanha 
corpb-a-corpo que esta 
implantando em favor do seu 
candiadato a vereador, o ex- 
secretario municipal de Infra 
Estrutura, Vicente Gomes 
de Oliveira. Para surpres?) 
geral, Iran esta 
demonstrando qualidade de 
habil interlocutor, provando 
que leva jeito para a 
atividade politico-partidaria. 

Sem descanso 
Outro que nao tern 

cansago e vem desdobrando 
esforgos cotidianos e o 
vereador Elson Batista dos 
Santos, virtual candidato a 
prefeito municipal pelo 
grupo politico do prefeito 
Ildemar Gongalves. 
Diariamente ele c visto 
percorrendo as ruas da 
cidade, mantendo contato 
com correligionarios, 
conversando com os 
eleitores, sentindo suas 
dificuldades, conhecendo 
mais profundamente os 
problemas do povo e da 
cidade, a fim de que possa 
elaborar seu piano de 
administragao e, em caso de 
necessidade futura, 
apresenla-lo ao eleitorado. 

'ALE TRANSPORTE 
-»-> 

^^rinista 55' :qi ^ importante nas rela9oes entre empregados e empregadores. 

ito de Vendas esta a disposi9 dos senhores empresarios que 
vu.c i ic*.io^uiie aw n s funcionarios. 

VALE-t«Af4SPORT6 , 
J n s luncionanos. 5 

o-50.MaranhaoNovo -Imperatriz-MA-Fone:723-3444 
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por MARCUS ANTUNES 

De volta 
Que bom voltar ao 

batente. Apbs o feriadao, o 
retorno aos afazeres do dia- 
a-dia da atarefada vida 
jornab'sliea voltaram a so a 
normalidadc. inelbor ainda 
falar dos assuntos que 
cercam o mundo da imprensa 
locantina, a vida de sens 
profissionais e, tambem, as 
novidades das empreas de 
comunicagao. Em todos os 
campos: televisao, radio e 
jornal. 

A vida de um profissional 
da imprensa e deveras 
moviraentada. 

Um comentario 
Sou do ponto de vista que 

e desta forma que se deve 
comportar um programa que 

tern como meta prioritaria 
levar uma inform a^ao 
imparcial ao sen publico- 
telespectador. Nada de 
camuflagem. Aqui era 
Imperatrize uma pratiea muitb 
comum. A ideia e apenas ouvir 
um lado da nolicia. 

No batente 
O cinegrafista Reinaldo 

Alves (TV Capital) continua 
crescendo profissionalmente. 
Sempre mostra-se disposto ao 
trabalho e pela pela cfualidade 
em tudo que faz. Coisa de 
gente grande. 

Recebendo premios 
O diretor de Programacao 

e Opera^oes da Rede Record. 
Eduardo Lafon, c 
apresentadora Ana Maria 
Braga receberam no dia 22 de 
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abril, em noite de gala no 
Palladium, o trofQi "Super Cap 
de Ouro", por terem se 
destacado em 1995. 

Bingao do Conor 
0 Bingao do Conor Farias, 

edi^ao do Dia das Maes, 
continua a todo vapor. E o 
bicho. E de casa...e da gente. 
Cartelas por apenas r$ 4,00!!!!!!! 
Compre agora mesmo a sua e 
boa sorte. 

Audiencia garantida 
E impressionante o numero 

de cartas e telefonemas que a 
produ^ao do programa "25° 
Mora" tern recebido, depois da 
mudanca de horario. 

A maioria afirma que, agora, 
sem diivida, ha uma opgao em 
horario nobre. A produ^ao 
acaba de colocar em discussao 
temas como "O drama da 3° 
idade", "Euturologos e suas 
provisoes furadas", "0 perigo 
das vitaminas", entre outros... 

TV Capital 
O mesmo vem fazendo aTV 

Capital, Canal 5, promovendo, 
sempre que e necessario, 
mudancas em sua 
programacao.   

Pan Geral 
E o nome do programa 

que estreiou no ultimo 
domingo nalV Capital, tendo 
como apresentador o bem- 
humorado Napoleao Neto, 
que ja vem vinha agradando 
a galera jovem de Imperatriz 
com o "Espaco Video", que 
era levado ao ar dentro do 
programa "Domingo Alegre", 
apresentado por CMlio 
Silveira. 

0 Pan Geral tern uma 
proposta nova. Pretende fazer 
com que a juventude local 
fique ligada na telinha da TV 
Capital, Canal 5, todas as 
manhas de domingo. Yem 
mais novidades por ai. E so 
aguardar e conferir. Boa sorte 
para o pessoal do alegre Pan 
Geral. 

Comemorando 
an i versa rio 

0 "Imparcial", primeiro 
jornal do Maranhao, esteve 
comemorando aniversario na 
quarta-feira, 1° de Maio, Dia 
do Trabalho. Completou 70 
anos de fundacao. Aos 
companheiros de "0 
Imparcial", votos de muitos 
anos de vida e confer 
conosco. 

Programacao de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal S 

Rede Record 

00:45 Bom 1 )ia Cidade 
00:45 Reporter 190 
07:30 Cidade Agora 
08;40 Note e Anote 
12:45 Forno Eogao & Cia 
13:00 Ealando de Deus 
13:03 Imperatriz 24 Moras 
14:45 O Agente G 
17:00 O Mundo de 

Beakman 
17:30 Zorro 
18:00 Oracao das Seis 
18:05 Cidade Alerta 
19:00 Record Nos Esportes 
19:15 Jornal da Record 
20:00 25? 

21:30 Quinteto 
22:30 Arquivo X 
23:30 Chicago Mope 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da Ee 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

ORNE Fl' PROGRAMACAO 

TV DISusora 

Canal ^ 

SBT 

TV Mirante 

Canal lO 

Globo 

EQUIPE 

PHOENIX 

SOM E 

LUX 

MAIS UM 

EMPREEM- 

DIMEMTO 

DO 

SISTEMA 

TUCAMU'S 

DE 

COMUM I- 

CACAr 

NAO FORNECEU PROGRAMApAO NAO FORNECEU PROGRAMACAO 

Tucanus 

a 

prcdutoa 

de 

audio e 

vfdoo 

maio 

complota 

da 

ro^iao 

TV 

Ca pita I 

C a na I 

5, a 

verdaclG 

dos 

fatos na 

fribuna 

d 

TV Natlva 

Canal .IS 

MANCHETE 

07:00 Telemanha 
07:30 Patrine 
08:00 Sessao Animada 
08:30 Sara +Escola Biblica 

da F6 
09:00 Cozinha do Lancelotti 
09:15 Home Shopping 
09:30 Dudalcgria 
10:30 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olimpico 
12:30 Edicao daTarde 
13:00 TV Alternativa 
14:30 Os Medicos 
15:40 Home Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessao Animada 
17:45 Sailor Moon 
18:15 Os Cavaleiros do 

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

Zodiaco 
20:15 Manchete Esportiva 

23 Edicao 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Na Rota do Crime 
23:40 Boleif " 
23:45 Monv .anico 
00:00 H ,/ing 
00; 15 Jc lal da Manchete 

2a Edicao 
00:45 Clip Gospel 

.er 

TVCNT 

Canal 23 

CNT/GAZETA 

NAO FORNECEU PROGRAMA' 
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porSORAYA LUIZA 

Agailandia/Social 
Imperatriz, 03 de maio 1996 

J 
O belo casal Katia e Roberto Logrado, proprietario do Frigorifico Frisama 

*40, 

Amelia e Antonio Pereira foram os anfitrioes de quarta-feira ultima,, 

quando abnram sua residencia para um movimentado almo^o de 

confraterniza^ao pela indica^ao do nome do deputado Deusdete 

Sampaio como candidate d Prefeitura Municipal. 

Foi um encontro dos mais agradaveis, o qual reuniu presences como 

r c Pr6prio deputado Deusdete e Rosani Sampaio, Douglas Gomes, 
amel dos Prazeres, Antonio Ferreira, Gilson Santana, Railda Ramos, 

Dr. Ferreira, Joel Falqueto, Gerson Abreu, Veronica Gomes, entre 

presidentes de 08 partidos e lideres comunitarios. 

Daqui pra frente ira rolar muita movimenta^ao em torno dos 

bastidores politicos. Sem duvida o lan^amento do nome Deusdete 

Sampaio agitara a vida politico e consequentemente, logo logo sera 

apresentado o nome do candidate situacionista. Embora Deusdete 

Sampaio tenha a preferencia na maioria das inten^oes de voto, com 

certeza ira rolar muitas mudan^as, dando novos rumos d politico 

a^ailandense. Esta colunista fica de cd observando os 

desdobramentos dos acontecimentos politicos e pode certificar que, 

seria de grande peso na balan^a politico, a composi^do de Gleyde 

Santos e Leonardo Queiroz. Mudaria ou nao mudaria os rumos 

politicos? 

piiwir 1 
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Merece e deve ser comemorado. O Dia das Maes sera daqui a duas 

semanas. E para recuperar o movimento, que ndo tern sido dos 

melhores nos ultimos tres meses, a Associa^ao Comercial e Industrial 

de A(;aildndia (Acia), tern investido forte em campanhas 

promocionais no comercio local, para atrair clientes. 

E claro que existem lojas como Oticas Maia, Armazem paraiba, 

Povdo, Intergriffes e, ate mesmo hoteis, como o SMH, que alem de 

grandes promo^oes e muitas op^oes, oferecem formas especiais no 

pagamento de parcelamento e cheques pre-datados. 

Fsta colunista em entrevista com o presidente do Sidima, Joel Falqueto 
Cu/ttaiiy & S OXXAy 
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coIuKiis+ci publioom lodos os domingos do mcs de moio, um dose dos 

mo is L>clos uoivos otpoiloudeuses, em Komeuogem oo mcs dos uoivos. 

O depu+odo Deusde+e Scimpoio e coudido+issimo o prejeito dey\<poiloodlo/ 

o gue k\oo joi surp^eso. escolko do rvome do deputodo j-oi jei+o no ultimo 
cj uiK\+o-|ei y'd em umo reunioo no duke Coigontoo, e 08 po^idos, sendo 

eles: IdMDS, IdddT, 1^33 e P,333, se colocorom em tomo desfe 

nome. 

yA ~r\/ 3idode tern mosf^odo gue c-ompe+eneio noo tern limi+es. 3- "foi 

parHndo des+e p^ineipio gue o dik*e+o^o l^oildo T^omos ^esolveu 
komenogeoK* o 3io do Tt'okolko, com coke^+uro +0+0L dunun+e todo o dio^ 
em tod os os c.omemok'ogoes do impo^+onte do to. j/K eguipe mondou ve^ 

flosks de todos os contos, me^ecendo os oplousos gue ^eoekeu do nosso 

soeiedode. 

pof [oIok nesto mogni|ieo coke^tu^o, dodo pelo TTV'' 3-idode 00s 

ocontecimentos, esto colunista tomkem t^okolkou duK'o no dio '10 de moio, 
guondo coknu todos os oeontecimentos soeiois |estivos do importonte dio, 

ranklin, um casal nota dez, sempre de bem com a vida com jlosks emoeionontes.   

J 

mompntos em que um gesto 

que in»« palavras. 

0 comercio local. 

presente e um i ierto de amor, 
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Ofertas Especiais: 

.^andalla feminina adulto, diversas marcas de R$ 1 9,90 par R$ 12,50 
Toalhas de banho qrande de R$ 7,00 por R$ 3,50 

Jogos de cama casal Teka de R$ 17,90 por R$ 13,50 
Blusa em crepe e seda de R$ 4,50 por R$ 1,90 
Calgas jeans adulto de R$ 15,00 por R$ 9,90 

Ventilador Mallory 30 CM luxo apenas R$ 36,00 a vista 

f 
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Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

CO/yh» 

0 dia da ultima quarta-feira esteve super movimentada, na residenci : 
empresaria Maria Jose Wada (Frigo Pesca), que recepcionou um seletissimo numer 
de convi dados, para comemorar a passagem de seu aniversario, ao som do seresteiro 
Raimundinho, com um quentissimo repertorio, e que contou com a presen^a do 
Dr. Fiquene, que nao dispensou a oportunidade para tocar e cantar era homenagem 
a anfitria. 

0 ponto alto ficou por conta do cardapio, que teve o to ue especial da comida 
baiana, com o gostoso camarao a baiana e palinha de caranguejo ao molho, regado 
a wiscky e a "loura gelada". Confira flashs! - ■ ; 
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aniversarinnte ladeada pelas amigas, Graf a, Tina e o maridao Ricardo Zenira Fiquene mostrou que tambem sahe cantar, acompanhada do esposo Fiquene 
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Aro/do, Rosenda e Loide, tambem foram prestigiar a aniversariante Maria Wada, cercada pelas amigas, Do Carmo, Socorro Davi e esta colunis 
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Teka Veloso, que animou o almofo. Clicada ao lado do amigo Dr. Magno Borba Um close de Linda, Ucleres Daniele, Viol eta, Madalena e Dercy, com a neta e D 

QA Armazem Paraiba 
nMiiy Fone: 723-3522 - Imperatriz 

Rua Simplicio 
Moreira, 1699 

[Fone: 721-7619 e 721-2088 

Antarctica 
Uma paixao nacional 

Apoio ao Musa Maranhao/96 

Hotel Posseidon 
Frigorifico Vale do 

Tocantins 

fbrr gg& v .caMaia 

^[oriCULtUTCll ESTACIU MAIA & F1LHOS LTDA 

Tryjo 'Pesca 
Venda de frangos, peixes e 

frios. Atacado e varejo 
Rua Pprnambuco, 1C47 - Porse: 721-03?1 

JkH ^ Multimarcas 
Av. Getuli3 Vargas, 3*1 -fc: ■SIS 

Distribui' 

ronfficcnes 
4 ft ■ 'MS -i'mi i ■ i m- 

Rennsrenm 

Dicinorte 
Distribuidora de 
Cigarros Ltda. 

Fone: 

SUNSET 0 mundo 

& ARAr 

Ferro em Geral 
Ferro de Qualidade 
E na Diferro 
Av. Dorglval P. de Sousa. 161. CntroncamenU ^ 

F 1HAU 

cm. 21- ^ 3 hu 0*1 ffo 
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Agailandia/Esporte Imperatriz, 03 de maio de 1996 

Edmundo voita ao GaUetti 

Papo 

sportivo 

por RONILDO JACOME 

Go! polemico 

Continua gerando muita 
polemica nos bastidores do 
futebol local, o go] feito pelo 
atacante Marcio, do San 
Thiego, no jogo entrc Carajas 
2x3 San Thiego. No segundo 
tempo da partida o San 
Thiego vencia e, numa jogada 
pela esquerda o atacante 
passa i)elo goleiro e embaixo 
do gol levanta a bola e faz o 
gol de "bumbum". O arbitro 
da partida, Jose de Anchicta, 
anulou o gol e ainda puniu o 
jogador com um cartao 
apiarelo, qualificando a 
atitude do rapaz como 
desrespeito ao adversario e 
anti-esportiva. O jogo foi 
realizado domingo e ainda 
hoje a anula^ao do gol e ponto 
de discussao entre os boleiros 
da cidade. Uns concordam 
com o arbitro e outros acham 
que ele se equivocou. Teve 
gente que chegou a ligar para 
as federapoes. O fato e que 
um gol que nao valeu, ficara 
na historia do futebol da 
Cidade do Ferro. 

Futebol Society 

Prossegue domingo o 
Torneio de Futebol Society da 
Associagao Esportiva 
Recreativa Cikel. Naprimeira 
rodada da segunda fase, 
venceram seus promissosTV 
Difusora, Pontal e Comercial. 
Alias, o Comercial ainda esta 
invicto na competiyao e com 
Tandes chances de ir para a 
linal. 

Realce x Guarani 

Esta sendo aguardado com 
expectativa o jogo entre 
Realce e Guarani. O Realce, 
atual campeao da cidade, 
ainda nao conseguiu 
convencer a torcida, 
alternando com boas e mas 
atua^oes. O Guarani e a 
sensayao da chave "A", com 
um time jovem, mesclado 
om jogadores experientes. 

i\as bolsas de apostas as 
opinioes sao divididas. Alguns 
apostam na juventude do 
Guarani e outros na 
exi)eriencia do alvi-verde. 

Preparo fisico 

O time do Guarani e 
apontado pela cronica 
esportiva como o time de 
melhor preparo fisico do 

nato, ate o momento. 
• '"OTIS' 

regularidade nos 90 minutos 
de jogo. 

O condicionamento fisico 
no Guarani e levado tao a 
serio que os jogadores 
chegam a treinar quatro 
vezes por semana*" 

Preparo fisico II 

Hoje e dia de varios times 
se reunirem, a partir das 
20:00 horas, na Pra^a do 
Mercado Municipal, para 
trcino fisico. As diretorias dos 
clubes tern reclamado muito 
de seus atletas que nao 
comparecem aos 
treinamentos fisicos, 
refletindo claro, nas partidas. 

Volta 

O ultimo sabado foi um dia 
feliz para o Galletti. No jogo 
que Galo venceu o Bom 
Jardim por 2x1, retornou ao 
time o jogador Edmundo, 
considerado por muitos um 
simbolo do Galletti. Edmundo 
foi capitao e lider do meio- 
campo do Galo, na conquista 
do primeiro campeonato da 
primeira divisao e varios 
torneios que a equipe 
participou. O jogador se 
afastou da equipe e do futebol 
por problemas no joelho 
esquerdo. Recuperado, aos 
{xmcos o jogador estade volta 
ao futebol. 

Volta II 

A solidariedade e o 
companheirismo dos 
jogadores do Galletti com seu 
ex-capitao, chamou a atengao 
do publico presente ao cami>o 
da Cikel, no ultimo sabado. 
Edmundo entrou no segundo 
tempo (para garantir 
presenya na segunda fase, 
pois o regulamento do 
campeonato exige que o 
jogador tenha jogado na 
primeira fase) e logo foi 
substituido. Ao deixar o 
campo todos os jogadores do 
Galletti bateram palmas ate ele 
dekar o gramado. 

Movimentado 

Foi movimentado 
esportivamente o dia de 
ontem. Em toda cidade 
aconteceram eventos 
esportivos marcando a 
passagem do Dia do Trabalho. 
Amanha estaremos 
divulgando com mais detalhes 
os torneios e competiyoes 

1 :vas a'-dia 10 de maio. 

por Renildo Jacome 
Da Sucursal de Ayailandia 

0 jogo entre Galletti e Bom 
Jardim, oportunidade em que 
o Galo confirmou a lideranya 
da chave "A", marcou a volta 
ao time do jogador Edmundo, 
considerado por muitos um 
simbolo do time, por ter sido 
capitao e lider da equipe na 
conquista do campeonato da 
primeira divisao em 93, ano da 
fundayao do "Galo Azul" , e 
em torneios disputados em 
outras cidades. 

Afastado do futebol ha 
mais de um ano, com um 
problema no joelho esquerdo, 
Edmundo submeteu-se no 
inicio deste ano, a uma serie 
de exames em Sao Paulo, 
onde foi constatado que uma 
intervenyao ciriirgica era 
desnecessaria. Quando 
retornou da capital paulista, o 
jogador iniciou um rigido 
trabalho de fisioterapia, 
concluido no comeyo da 
semana passada. Aprovado 
nos testes. Edmundo foi 
liberado para retornar aos 
poucos ao futebol. 

Para o jogador, voltar aos 
campos representa muito, 
pois muitos atletas que 
tiveram problemas de joelho 
nao conseguiram voltar a 
jogar bola. Com experiencia 
tambem no futebol 
profissional (da Paraiba), o 

m 

O Galletti teve no jogo o Carajas, a pre sen ^a de Edmundo, ex-capitao do time 

jogador sempre foi elogiado 
pelos treinadores com quern 
trabalhou, pelo afinco e 
seriedade que encarou o 
futebol. 

Companheirismo 
Mesmo recuperado do 

problema no joelho, a 
diretoria do Galletti nao quer 
arriscar uma volta precipitada 

do seu ex-capitao. Como o 
regulamento do campeonato 
exige que o atleta, para atuar 
na segunda fase, tenha atuado 
na primeira, o tecnico Adao 
dos Passos colocou o jogador 
no inicio do segundo tempo e 
pouco minutos depois retirou 
o atleta de campo. 0 que mais 
chamou a atenyao do publico, 

foi a solidariedade dos 
companheiros da equipe, 
quando o arbitro paralisou a 
partida para ser processada a 
substituiyao, todos os 
jogadores do Gallett. 
comeyaram a aplaudir 
Edmundo, e so pararam 
quando o jogador deixou o 
gramado. 

Passeio ciclistico movimentaj ovens 

por Ronildo Jacome 

Uma das comemoraybes 
em homenagem ao 
trabalhador que mais reuniu 

gente no dia de ontem, foi o 
passeio ciclistico, organizado 
pelo empresario Miro Ferraz. 
Centenas de bikes 
participaram do passeio, que 

percorreu as ruas e bairros 
prdximos do centro da cidade. 
0 passeio foi encerrado na 
Praya do Pioneiro. com os 
participantes sendo brindados 

com o sorteio de uma 
bicicleta. Em seguida a 
multidao se aglomerou na 
Praya da Rodoviaria num 
grande Rock-in Kua. 

na 

Capital, 

a partir 

13:00 
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INF0RMATIV0 AUT0RAMA 

imi 721-8593 e FA?A 0 MElHOR NEGOCIO EM PNEU DE CARGA, PNEU 

DE PASSEIO, CAMARAS DE AR, PROTETORES E SERVKJOS: 

CARR0 PASSEIO 

AUNHAMENTO R$ 6,00 

BALANCEAMENTO R$ 8,00 

GAMINHA0 

AUNHAMENTO RS 7,50 
BALANCEAMENTO R 7,50 
PR0TET0R AR016 R 10,00 
PR0TET0R AR0 20 R 15,00 
PR0TET0R AR0 22 R5 20,00 

PNEV DE CARGA (FIRESTONE). 30/45/60 DIAS 
NO PREfO A VISTA SEMJUROS. 

NA COMPRA DE 04 PNEUS DE CARGA Oil PASSEIO, VOCE GANHA: 
AUNHAMENTO E B.AEANCEAMENTO INTEIRAMENTE GRiTIS 

PROMO/AO COMO ESTA, S6 NAAUTORAMA PNEUS. 
APROVETTE ESTA SUPER-PROMO (/AO 

ENQVANTO DURAR O ESTOQUE. 

i 

AUTORAMA 

VXVAS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 - Pone 721-8593 

Jornal Capital 
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Ligue T3S-1345 e 

faga a assinatura do Seu 

Lider Diario. , 
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Um sucesso da terra do canguru conquista o mun 
i 

Panorama 

Geral 

por ANDRE CUNHA 

Meio 
ambiente 

A Comissao de 
Conslitui^ao, Justiya e 
Cidadania (CCJ), presidida 
pelo senador Iris Resende 
(PMDB-GO), acaba de 
aprovar projeto de lei 
dispondo sobre sanydes 
penais e administrativas a 
responsaveis por condutas 
e atividades lesivas ao meio 
ambiente. A proposiyao foi 
aprovada na forma de 
substnlivo apresenl.ulo 
pelo relator, senador l.uno 
Alcantara (PSDB-CK). 

De acordo com o 
projeto, as penas poderao 
ser aumentadas ate o 
dobro, e sen cumprimento 
podera ocorrer mediante a 
prestayao de serviyos a 
comunidade. 

Foram tambem 
aprovados pela CCJ projeto 
de lei de autoria do senador 
Joao Franya (FMDB-RR) 
que institui o estatuto dos 
garimpeiros, materia 
relatada pelo senador 
Esperidiao Amin (PPB-SC); 
e a jndicayao do nome de 
Ricardo Augusto 
Oberlaender, feila pela 
l)residencia da Republica, 
para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho no 
cargo de suplente de 
ministro . classista 
temporario. As materias 
aprovadas pela CCJ vao ao 
exame do Plenario. 

Quebra-molas 
reivindicado 

Moradores do trecho da 
rua Lin's Domingues, 
localizado entre 
Pernambuco e Bahia, estao 
solicitando da Secretaria de 
Obras do Municipio a 
colocayao de um quebra- 
molas. I) local e a rua 
Alagoas. 

Os motoristas estao 
conduzindo os carros, na 
arteria, em alia velocidade. 
Por causa disso, varios 
acidentes ja foram 
registraddos, inclusive, 
com morte. E precise sit 
feita alguma coisa no 
sentido di1 se colocar um 
ponto final no problema. Os 
moradores nao descartam 
aelaborayao de um abaixo- 
assinado. 

Longo 
debate 

Longo debate foi 
provocado por 
requerimento do 
presidente do TST 
solicitando, na condiyao de 
autor da proposiyao, a 
retirada de projeto de lei 
que redefine as jurisdiyoes 

de Juntas de Conciliaydes e 
Julgamento. 

No final da entrevista, 
prevaleceu o ponto de vista 
do senador Josaphal 
Marinho (PFL-BA) no 
sentido de ser encaminhada 
a Presidencia do Senado a 
sugestao de que seja 
suspensa a tramitayao da 
materia ate que, em prazo 
determinado, o TST faca as 
modificayoes que julgar 
necessarias. 

Congresso 
em pa ufa 

Confirmado para 
acontecer, nos dias 19 e 23, 
o XVI Congresso Brasileiro 
da categoria. Na mesm-a 
oportunidade, sera 
realizado o I Seminario 
Internacional de Guias de 
Turismo. 

Vai ser debalida a 
participayao do Guia de 
Turismo na Evoluyao do 
Turismo Brasileiro, tema 
central do conclave. 
Tambem serao 
desenvolvidos cursos de 
Animayao Turistica, Etica 
Profissional, Geografia da 
Amazonia e de Roteiros 
Ecoldgicos. 

Transito 
ruim 

E assim que esta o 
transito nas ruas de 
Imperatriz. Nem mesmo o 
Centro escapa. 

Caso 
sem-terra 

O massacre dos 
trabalhadores sem-terra no 
Para poderia ter sido evitado 
caso o governador Almir 
Gabriel tivesse agido com 
mais habilidade quando 
houve o bloqueio da rodovia. 

Aopiniao foi manifeslada 
pela senadora Benedita da 
Silva (IT-RJ), ao observar 
que o conflito nao aconteceu 
por conta de invasao de 
fazendas. "Foi um protesto 
em via piiblica", enfatizou. 

Benedita da Silva disse 
que exonerar o responsavel 
pela operayao policial nao 
diminuira a dor dos que 
tiveram sens parentes e 
amigos mortos. 

Faze n do 
visita 

Quern esteve fazendo 
visita, ontem, ao Sistema 
Tucanu's de Comunicayao 
foi o interventor estadual do 
municipio, Dorian Menezes. 
Hoje, as 07h30, participa do 
programa "Bom Dia 
Cidade", na TV Capital, 
Canal 5, com apresentayao 
de Jose Filho. 

m 

porValdo Vale 
Da Sucursal de Ayailandia 

O diretor holandes Paul 
Cox, se consagrou 
definitivamente em 1987, com 
o longa metragem Vicent, um 
documentario baseado nas 
carlas do artista Vicent Von 
Gogh, agora (de esta de volta 
em mais um trabalho 
provocanle, Exilio, 
ambientado no interior da 
Australia, no final do seculo 
passado, conta a estoria de 
Peter Costelo (Aden Young), 
um jovem que nunca fez mau 
a ninguem e condenado a 
solidao. Sua puniyao: 
confinamenfo por tempo 
indeterminado numa ilba 
deserta, sem qualquer layo 
com a civilizayao. Seu crime: 
ter roubado algumas ovelhas... 

Mas aquilo que a principio 
parece um lerrivel e injusto 
castigo, aos poucos vai se 

revelando uma descoberta 
para Peter. Ele tera que 
aprender a sobreviver sozinho 
na imensidao e, mais 
importante ainda, precisara 
enfrentar as lembranyas do 
passado, na tentativa de 
entender por que foi vitima de 
um destino tao cruel. Peter 
mantem-se ali, isolado de tudo 
por varios meses, ate que 
surge uma visita inesperada: 
Mary (Beth Champion), uma 
garota que era de sua cidade, 
ao saber de seu paradeiro 
resolve to mar uma atitude 
radical. Ela propria, solitaria e 
carente, compra em segredo 
um pequeno barco, e parte 
rumo a ilha. 0 encontro entre 
os dois, e um momento 
comovente do filme. Peter e 
Mary descobrem que a solidao 
de ambos pode ser 
transformada num amor sem 
fronteiras nem limites. 0 
diretor consegue mostrar com 

Phoenix Video - Ayailandia 
Play Video - Ayailandia 
Obs.: Locadoras que 

trabalham com acervo 100% 
selado. O selo tern validade de 
06 (seis) meses podendo ser 
suspense caso seja 

coniprovado pirataria no 
acervo da loja. 

Valdo Vale — e presidente do 
Clube de Video do Nordeste/ 
Tribos Association Teen e 
membro do Conselho Nacional 
de Video. 

muita sensibilidade um 
homem obrigado a veneer os 
desafios para encontar seu 
verdadeiro destino. 

O diretor — Ultimamente a 
terra do tio Sam, embora 
sendo o mais fertil polo de 
produyao cinematografica do 
mundo, esta "perdendo" sua 
hegemonia para algumas 
"minorias"; e uma das mais em 
evidencia atualmente ^ a 
Australia, pais conhecido pela, 
excelente qualidade de vida, 
pelo cangurus e pelas 
excepciohais ondas para a 
pratica de surf. A Australia se 
tornou um dos mais criativos 
polos de cinema da atualidade, 
e um dos mais conhecidos 

diretores em exercic 
verdade, um holandes i 
em 1940, Paul Cox. 

Radicado na Australia 
mais de 30 anos, Cox vem se 
revelando um dos mars 
pessoais realizados no cinema 
atual, e Exflio, filme de 1993, 
que concorreu no Festival '1 

Berlim do mesmo ano, 6 um 
dos melhores exemplos do seu 
estilo peculiar de cinema. 

No inicio da decada de 70, 
Cox estabeleceu sia reputayao 
cinematografica baseada em 
uma maneira altamente 
pessoal de tratar de temas 
humanistas, quase 
existenciais, de preferencia 
que se tratasse de solidao e 

, 
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alienayao, e sua "paixao 
humanista" e freqiientemente 
abordada em seus filmes. 

Em 1981, seu filme lonely 
Hearts, ganhou os principals 
premios nos festivals de 
cinema da Australia e de 
Londres. Dois anos depois 
com Man of Flowers, ganhou 
o premio do jiiri no Festival de 
Chicago. My First Wire, filme 
de 1984, baseado em uma 
experiencia pessoal, ganhou 
os premios de melhor diretor 
e roteiro no Festival de 
Cinema da Australia, alem de 
ter ganho o Fest-Rio de 1985, 
o premio de direyao. 

Alem de estar atras das 
cameras e atuar como 
roteirista e produtor da 
maioria de seus filmes, ( -x 
tambem se aventura com 
letras, tendo inclus 
publicado alguns livros. 

Locadoras com se 
qualidade do Clube de 
do Nordeste na regiao 

Shoping Video - Imj 
Videomania- Impera 
Condor Video - Imper 
Video Show - Imperat 
Angar Video - Imperai 
America Video - Impen 
Sampa Video - Ayailanu 
Skala Video - Ayailandia 
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O cinema so tem magla quando suas e jes sa rigina^ 

cXUA FITA "i ADA 

Uma campanha do C 
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casa 

Eda 

gente 
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Transmissao ao vivo pela TV Capital e Radio Capital 

m 

Edigao do 

Mes das Maes 

Conor Farias variou, enlouqueceu de vez 

Aumentou os premios 

e baixou o prepo do BINGAO 

Gartelas por apenas R$ 4,00 !!!!!! 

: : 

10 Bicicletas, 10 mil 
telhas, 10 mil tijolos 
dia 06 de maio no 
sorteio antecioado 

Transmissao ao vivo 

pela TV Capital 

e Radio Capital 

w 
: : ■ 

SSsSiSi 

ummm 

R$ 4,00 
m. 

....... 
Sfev. .. .M 
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Sorteio Principal - 21 de maio 

02Motos 100 cc 

02Motos 125 cc 

01 Escort Hobby 0 km 

a  
mmmM 

i ¥0aM 

Esse voce conhece, 

Nejsse voce confia, 

E de Imperatriz 

<rtain Antei i^do (06 de maio): 10 bicicletas, 

"mi timir 10 mil telhas no dia 06 de maio 
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PROMOCOES ESPECIAIS PARA O DIA DAS MAES! 

COnSUl^ PRQSOCDCIMO 

Freezer CONSUL 

Horizontal, 530 Lts, Mod. HB 53C 

r$972,oo d vista ou 

entr. r$ 195,00 + 

R$ 1 2S,40por mes 

reezer CONSUL 

Horiz, 310 Lts, 

Mod. HA 31C 

679,oo a vista 

ou entr. 

R$ 139,00 + 

87. 

R$ 

R$ ,00 

por mes 

Freezer CONSUL 

220 Lts, 

Mod. HA 22 C 

r$520,oo 

d vista ou entr. de 

r$ 105,oo + 

67. 

/ 

*$ 
por mes 

,00 

Freezer CONSUL 

Horiz. 415 Lts, 

Mod. HB 41 C 

r$869,oo 

a vista 

ou entr. de 

10 r$ 179,00 + 

R$ 1 1 7,40 

p/mes 

Geladeira 
CONSUL 

275 Lts,RC28E 

R$*W&*9,00 
a vista ou 

entrada de 
R$ 93,00 + 

R$ 58 ,00 

por mes 

Cd player PHILCO 
C/CONTROLE, Mod. (PCD 200 ) 

r$ I 69,00 d vista ou 

JH entr. de r$ 34,oo +| 

r$ dm m ,so por mes 

Geladeira PROSDOCIMO 
256 LITROS, Mod. (R26) 

r$399,oo a vista ou 

51 entr. de R$ 79,oo + R$ ,60 por mes 

Geladeira BRASTEMP Duplex 
- Degelo automatico no refrigerador 

400 LITROS, Mod. (BRF 41 AC A) 

r$1 dI 20, oo a vista ou 

entr. de r$ 220,oo + 

R$ 145 ,30 por mes 

Video Cassete PHILCO 
4 CABE^AS C/CR, Mod. (PVCSdOO.) 

r$37S,oo d vista ou 

mM entr. de R$ 78,oo + 

R$ "f O,40 por mes . 

■'■4 W. 
■■■■ 

■ -.'i 

mm 

t Bicic/efa MO NARK 
BARRA CIRCULAR 

,Mod. fSIDE PULLJ 

r$ I 39,00 a vista ov 

entr. de r$ 29,oo 

,00 por i 

EM/WLTEC 

Fogdo 
ESMALTEC 

CANOA, 4 Bocas, 

Mod. MI 3840 

r$ 7 09,oo 

d vista ou 

entr. de 

r $2 2,oo + 

SINGER 

^ 1 

>1 

liquidifitador WALITA 

_ Mod. (ROMA ) 

R $4 5,00 

a vista ou 

entr. de 
R$ 9,00 + 

,00 

por mes 

© 
r 

a 

? i 
5,woc.i! i p4J!W8pa 

1 

■. —■> 

Fita de VIDEO 
PHILPS 
HIGH RESOLUTION 

Mod. (T120 HG ) 

r$3,oo d vista 

Mdq Costura SINGER 

PORTATIL^fo^. (6318 CO02) 

r$349,oo a vista ou 

45 entr. de r$ 69,oo + R$ ,00 por mes 

$ 99,oo + 

por mes 

Batedeira 
WALITA 
TOPA TUDO, 
Mod. (BT 30 ) 

r$78,oo a vista ou 

entr. de r$ 18,00 + 

■v. ss : 

5 R$ *0,80 

por mes 

3 

# 

R$W ,70 

por!. 0 m -vfi Of VPROfl" 
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Dia do Trabalho e marc ado pela violencia 

Dois assaltantes matam e roubam comerciante no bairro Boca da Mata 

por FRANCISCO DO VALE 

Assalto 
Varios arrombamentos e 

assaltos foram registrados na 
DRF, Delegacia de Roubos e 
Furtos. Aestudante Antonieta 
Batista Silva, 28 anos, casado, 
maranhense, residente na rua 
Para, 60, entre Bom Futuro e 
Hennes da Fonseca, teve sua 
bicicleta furtada. Segundo a 
queixosa, dois elementos 
desconhecidos, armados com 
uma faca, por volta das 17:00 
boras da ultima quarla-feira, 
ameayou uma amiga Maria 
Lurdilene, ordenando quo ela 
pedisse ao menor E.B.S. que 
o entregasse a bicicleta. Sem 
op^ao Lurdilene pediu para 
que o menor Ihc entregasse a 
bicicleta Monark, corvinho, n0 

LE 222474. A comunicante 
afirmou ainda, que nas 
imediagoes da rua Para com a 
rua Hermes da Fonseca, 
varios elementos frequentam 
o local. 

Furto 
Francisco Resete Isidio de 

Souza, maranhense, solteira, 
21 anos de idade, residente na 
rua Sao Francisco, 1002, 
bairro Nova Imperatriz, 
comunicou na DRF, que 
elementos desconhecidos 
levaram de sua residencia, um 
carpete, um ferro eletrico, um 
botijao de gas, uma furadeira, 
um chegue no valor de R$ 

35.00 (trinta e cinco reais) e 
uma'lY colorida 14 polegadas 
com controle remoto Phillips. 

Furto de cheque 
Janesklastion Akacio 

Coelho Marques, 
maranhense, casado, 
aeronauta, 30 anos de idade, 
residente a rua Tamandare, 
635, Jardim Sao Luis, esteve 
na DRF para comunicar que 
por volta das 15:30 horas da 
ultima segundarfeira, foi vitima 
de furto de um talonario de 
cheques com 15 folhas do 
Banco Bamerindus S.A, conta 
02220-25 AG 0908, localizada 
na avenida Getulio Vargas s/ 
n0. 

Apresentagao 
A patrulha da Policia 

Militar apresentou no plantao 
do 1° DP, por volta das 23:00 
horas da ultima quarta-feira, a 
cabelereira Eleuza Pereira 
Araiijo, 25 anos de idade, 
maranhense, residente a rua 
Maranhao, 1447, no bairro do 
Bacuri. A mesma estava 
aprontando baderna na sua 
propria residencia, onde 
quebrou, segundo o esposo, 
varios copos, aparelho de TV 
entre outros objetos. O esposo 
dabaderneira, Afonso Pereira 
Araiijo, maranhense, 
motorista, de 48 anos de idade, 
afirmou ainda que Eleuza 
queria mata-lo por motive 
desconhecido, disse a vitima. 

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

Das 07:00 as 08:00 - 
Revista Regional - Leo Costa 

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

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

Dar, 12:30 as 13:00 - 
Esporte Capital - Equipe de Esporte 

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

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

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

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

Das 20:00 as 22:00 - 
Eu, voce e a noite - Getulio Costa 

Das 22:00 as 00:00 - 
Igreja Universal do Reino de Deus 
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Imperatriz foi sacudida por varios crimes no Dia Internacional do Trabalho 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

0 plantao de policia do 1° 
Distrito da ultima quarta-feira, 
comandado pelo delegado 
Francisco Batista da Costa, 
teve bastante trabalho. Por 
volta das 22:00 horas os 
policiais do 1° DP tomaram 
conhecimento de um crime no 
bairro Boca da Mata. A Policia 
Civil foi para o local e 

confirmou a veracidade do 
falo. As primeiras informaydes 
levantadas pelos policiais dao 
conta de que dois elementos 
portanto um revolver calibre 
38, disparam 4 tiros certeiros, 
tirando a vida do comerciante 
Anselmo Batista Neto, de 35 
anos de idade, casado, 
residente a rua Acacio Pereira 
de Castro, s/n0, no bairro 
Boca da Mata. Anselmo 
chegou a ser levado para um 

Hospital da cidade, mas ja 
chegou sem vida. Os 
familiares informaram que o 
comerciante nao tinha 
inimigos. Segundo populares 
que assistiram o assassinate 
de Anselmo, os elementos, 
apos a vitima estar caida no 
chao agonizando, colocaram o 
farol da moto em sua-direyao 
e retiraram os sens pertences. 
Os assassinos levaram da 
vitima 02 bolsas e um revolver. 

i 

Na bolsa, segundo os 
familiares, tinha R$ 7.000,00 
(sete mil reais). Apos a pratica 
do crime, os elementos 
ficaram no local, segundo 
informou um morador que 
reside nas imediayoes onde 
aconteceu o crime, por 5 
minutos, depois funcionaram a 
moto e tomaram rumo 
ignorado. 0 morador, que nao 
quis se identificar, nao soube 
informar as caracteristicas dos 
assassinos. 

A policia nao descarta a 
possibilidade dos elementos 
que tiraram a vida do 
comerciante, terem 
conhecimento de que ele 
estaria levando a importancia 
de R$ 7.000,00 e que foi um 
assalto seguido de morte. A 
equipe do delegado Francisco 
Batista esta apurando o caso. 

Varias pessoas ja 
reclamaram no distrito 
policial, que dois elementos 
em uma moto estariam 
praticando assalto em 
Imperatriz. Os elementos 
escolhem os bairros mais 
distantes, onde e dificil o 
acesso para os policiais. E os 
mais procurados pela dupla 
sao os pequenos empresarios 
(comerciantes). 

Comerciante morre por 

nao pagar R$ 2,00 reais 

Bairro do Imigrante tambem foi palco da violencia 

por Francisco do Vale 

O bairro dos Imigrantes 
foi mais um local marcado 
pela violencia no dia do 
trabalhador. A equipe do 
delegado Francisco Batista 
Costa foi acionada por volta 
das 22:30 horas, por 
moradores do bairro, que o 
elemento conhecido pela 
alcunha de Enivaldo, teria 
disparado um tiro no 
comerciante Francisco de 
Oliveira Lima, "Chicao", 
casado, filho de Manoel 
Bezerra de Lima e 
Raimunda Almeida Lima, 
residente da rua C, s/nQ, no 

bairro dos Imigrantes. O 
crime aconteceu por volta 
das 22:00 horas, quando o 
assassino Enivaldo 
encontrou com a vitima e 
disparou um tiro com 
revolver calibre 38, contra o 
comerciante que teve morte 
ao chegar ao hospital. A 
vitima, Francisco de 
Oliveira Lima, conhecia o 
assassino ha muito tempo, 
pelo fato do mesmo morar 
na mesma rua em que o 
comerciante residia c tinha 
o sen comercio. Enivaldo 
teria ido ate o comercio da 
vitima no periodo da tarde 
tratar de negocios. O 

comerciante segundo 
alguns moradores da rua 
Silvio Santos, era de um 
comportamento muito bom. 
Alem de ter um 
relacionamento com todos 
os moradores da rua em que 
morava, "Chicao" vivia do 
sen comercio. 

As primeiras 
informayoes levantadas pela 
nossa reportagem dao conta 
de que o assassino teria 
cometido o crime porque a 
vitima nao quis Ihe pagar R$ 
2.00 (dois reais) que Ihe 
devia. O criminoso teria ido 
no periodo da tarde ate o 
comercio da vitima tratar de 

negocios e fazer a cobranya 
dos dois reais. Como o 
comerciante disse que 
naquele momento nao tinha 
o dinheiro para paga-lo, 
Enivaldo tomou a decisao de 
mata-lo. Familiares da 
vitima desconhecem < 
assunlo. O acusado reside 
tambem na rua Silvio Santos 
n0 06. Apos a pratica do 
assassinate, o elemento 
evadiu-se do local levando 
consign a arma do crime. O 
delegado Batista, que estava 
de plantao, ira ouvir varias 
testemunhas do assassinate 
para poder tomar as devidas 
providencias. 
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C j lornal Capital - Sucursal de A^ailandia aguarda sua visita. 

Eiesa. 

Da alma do negocio 


