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O Tempo. 

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. 
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UmareuniaodospalestinosnoLibano r 
a fim de conseguir um cessar-fogo na 
fronteira. Os palestinos continuam | 
mandando imsseis para o norte de Israel. [ " ; 

Imperatriz - MA. tabadi ■i-:: I-;: 

AIL comemora cinco anos 

Academia Imperatrizense de Letras celebra aniversario e entrega premio literario 

Noleto expliea 

preijo da came 

0 secretario de 
Ed u c a £ a o, Agdsti n b o 
Noleto, expliea a 
diferenga entre os prepos 

da carne em Sao paulo e o 
ensto final em Imperatriz. 
(veja grafico abaixo). 
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Imperatriz comemora os cinco anos de fundagao da Academia de Letras 

A Academia 
Imperatrizense de Letras, 
AIL, comemora hoje cinco 
anos de fundagao. Sen 
primeiro presidente foi o 
jornalista Edmilson Sanches. 
O atual presidente da AIL ^ o 
filosofo Vito Milesi. 

As 19:30 hs de hoje, os 
academicos iniciam o evento 
que marcara a passagem dos 
cinco anos. O escritor e 
secretario municipal de 
Educagao, Agostinho Noleto, 
recebera o Premio Literario 
da AILpelo livro Guerrilheiros 
Sem Rosto, editado pela Etica 

Editora. 
Os academicos estao 

convidando a populagao de um 
modo geral para partiCipar da 
grande festa de hoje a noite. 

"A Academia ^ do povo", 
definiu a professora Neneca 
Motta Melo, integrante da AIL. 

0 Jornal Capital republica 
hoje uma serie de textos dos 
academicos em homenagem 
aos cinco anos daentidade. Os 
textos forara publicados no 
primeiro mimero de O Verbo, 
jornal da AIL dc julho de 1991. 

O leitor pode identificar o 
texto pela logomarca criada 
especialmente para a data. 
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O niimero 
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E o niimero confirmado 
de mortos no "Massacre do 

i; Para'-, queacoiiteceu ha 10 
i (lias na cidade de Eldorado t 

Neto Teixeira 

fala da candidatura 

de Carajas, no vizinho 
Estado. O MSTafirma que 
ha mais mortos e 
desaparecidos, inclusive 
criancas. 

I 

Ofeto | 
A Reforma $ 

Agraria 6 uma 5 
ant i g a s 
reivindica^ao § 
dos trabalha- :i 

dores do campo e sem- s 
terras. Todosos governos 1; 
federals eleitos ate hoje i; 
prometeram democratizar |i 
o acesso a terra e a I 
produ^ao rural. A Reforma I 
Agraria sera o tema do i! 
programa Cidade Agora, l 
especial de sabado, que vai ii 
ao ar as 20 hs., na TV ii 

I Capital, canal 5. 

A pessoa 
i 

0 novo 
ministro da 
Reforma Agra- 

ii ria, que fbi des- ^ *_ | 
? membrado do Ministerio ii 
^ da Agricultura, e o ex- | 
1 presidente do Ibama, Raul ii 
f jungmann, filiado ao ii 
i Partido Popular Socialista, s 
| PPB. Jungmann foi filiado ii 
i; ao Partido Comunista i 
i; Brasileiro e marcou para ^ 
[a prdxima quinfa-feira. i 
ii reuniao com a igreja, ii 
| empresarios rurais e o I 
| Movimento dos Sem- ii 
t Terra (MST) , 

O candidato do PPB a 
prefeito de Cidelandia, Neto 
Teixeira, disse que em sen 
primeiro ano de mandate ira 
promover gestoes com o 
objetivo de dotar o recem- 
emancipado distrito dos 
drgaos do Estado e da Uniao. 

"A nossa proposta e 
desenvolver o municipio e 
torna-Io auto-suficicnte sob 
todos os aspectos", esclarece 
Neto Teixeira, que passara o 
dia de hoje mantendo contatos 
polfticos no municipio. 

"Cidelandia apresentara 
crescimento continuado com a 
nossa administra^ao, porque o 
poder publico incentivara o 
desenvolvimento", disse o 
candidato do PPB. 

1 

Jyeto 

TUIIH W CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Jucelino Pereira mostra 
os bastidores da politica 
tocantina. Critico e ironico, o 
colunista desnuda os 

principals fatos que sao 
noticias na imprensa local. 
Confira. 
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Em pre sario Teixeira 

Apailandia 
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Policia 

com candidate 
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A Justxa Eleitoral de 
A^ailandia jjromete rigor j^ara 
os candidates que 
desrespeitarem o 
cumprimento da Ixn Eleitoral 
prevista para normalizar as 

Esoorte 

Mazinho 

ret ore a 
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eiei£oes de03 de outubro deste 
ano. 

Quern desresj^eitar as 
normas podeter suacanidatura 
cassada ou impugnada pela 
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Carro bate 

e fere policia! 

Um acidente envolvendo 
um cayamba e um carro da 
Policia Civil de Imperatriz feriu 
Ires policiais que se 
deslocavam atd o municipio de 
Estreito para fazerem uma 
diligencia. Nao houve vitimas 
fatais. Pagina 8A 
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US$ Com. Compra 

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

US$ Com. Vcnda 

R$ 0,9881 (+0,01%) ~ 

US$ Black Compra 

R$ 0,985 (f^ feira) 

USS Black VciKia 

0,000 (O'feira) ; 

US$ Flui. Compra 

R§ 0,9911 (+(Lts,-v> 

: US$ P-' ada 

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

Ouro (grama) 

cira) 

^panga 

1,3078% (04.03 96) 

CDB/RDB 

25,10% (01.04.96) 
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Jussara Cerqueira 
comenta a sociedade 

imperatrizense e Soraya 
Luiza, a a^ailandense 

Por Dentro da Imprensa 

Programacao da TV 
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Esse escandalo da 
secretaria de Saiide precisa 
ser apurado com rigor e os 
culpados, punidos na forma 
lei. 

Jo no Silva 
Bacuri 

Esses boatos de super- 
faturamento precisam ser 
apurados. Mas se houver 
politicagem, os que. 
denunciaram precisam ser 
presos. 

Pedro Heleno 
N Imperatriz 

Um homem s^rio como 
UdonMarques nao pode ter 
cometido erro na compra de 
merenda escolar. Isso e 
inven^ao so porque ele e 
candidato a prefeito de 
Imperatriz 

Noel Castro 
Santa Rita 

Ildun Marques e um 
homem s^rio. Eu boto a 
mao no fogo por ele. Nao 
houve irregularidade na 
compra da merenda dos 
meninos que estudam nos 
colegios do municipio. 

Maria Rita 
Centro 

0 Jornal Capital esta com 
uma s^rie de paginas com 
um branco, qual ^ o 
problema? Quando vao 
regularizar a situagao? 

Helena Freitas 
Centro 

Nota do Editor: Estamos 
com problemas na 
Blanqueta, que e a pe9a 
responsavel pelos brancos 
nas paginas dos jornais. Um 
t^cnico de Bel£m do Para 
esta vindo para solucionar o 
iroblema. Agradecemos a 

reclama^ao e a preocupa^ao 
da leitora. Procuraremos 
retribuir, agilizando a 
solu^ao. 

0 interventor Dorian 
Meneses esta de parabens 

or continuar pagando o 
tuncionalismo em dia. 
Receber no dia certo ajuda 
nao somente os 
funcionarios da prefeitura 
como o com6rcio local que 
recebe injeqao substancial 

4 dinheiro, que gera 
c prego e renda. 

Paulo Novaes 
Centro 

dorian esta de parabens 
por manter o funcionalismo 
pago em dia. Esperamos 
que continue assim ate o 
final de sua passagem pela 
prefeitura. 

Carlos Costa 
yr;i - 
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Imperatriz, 27 de abril de 1996 

por ULI5SES BRAGA 

Gidadania e Sociedade Civil 

MODULO 7 

Sociedade civil e o povo 
sem imperio, quer dizer, 
sem autoridade, sem poder: 
e povo menos governo. 
Dai o nome: civil 

Mas essa separaqao 
sociedade civil, de um lado, 
e governo de outro £ 
relativa. Pois os agentes de 
governo, desde o 
presidente da Republica ate 
o Vereador, inclusive 
funcionarios piiblicos civis 
e military, enfim, todas as 
pessoas que formam o que 
se chama Governo, eles 
tambem sao cidadaos, no 
momento em que estao 
exercendo atos de cidadao: 
indo ao supermecado, 
levando seus filhos as 
escolas, comprando ou 
vendendo imoveis, abrindo 
conta corrente em bancos, 
sendo ' inquilinos ou 
locadores, consumindo 

energia eletrica e agua etc. 
Nestes instantes, eles sao 

membros da sociedade civil. 
Agora, a sociedade civil 

pode ser desorganizada e 
organizada. Organizada 
relativamente e organizada 
absolutamente. Sociedade 
civil organizada e aquela em 
que os segmentos 
profissionais, culturais, 
religiosos (comerciantes, 
medicos, advogados, 
engenheiros, comerciarios, 
metalurgicos, trabalhadores 
rurais; escritor'es, artistas; 
catdlicos, protestantes, 
espiritas etc.) sao 
organizados em associaqoes 
civis para a defesa de seus 
interesses comuns. 

Sociedade civil 
organizada relativamente 
eaquela em que,embora 
estas partes da sociedade 
sejam organizadas em 

associaqbes, a sociedade 
civ'l, como um todo, nao o 
e. Assim, sociedade civil 
absolutamente organizada 
'e aquela em que existe 
uma entidade formada por 
todas ou pela 
m a i o r i a ' d a q u e 1 a s 
associaqoes parciais, para 
representar os interesses e 
as aspiraybes da sociedade 
civil como um todo. 

Em Imperatriz foi 
fundada uma entidade 
desta natureza. E o 
FORUM DA SOCIEDADE 
CIVIL DE IMPERATRIZ. 

Pois bem, so uma 
entidade dessa ofdem pode 
ter a tarefa de promover a 
cidadania, levar a cidadania 
da letra morta da lei para a 
realidade viva de cada dia. 
A cidadania, pois, e obra a 
ser realizada em cada 
municipio, em cada cidade 
do Pais, pela sociedade civil 
absolutamente organizada. 

Governo pode apoiarou 
nao apoiar a cidadania, 
conforme o governo. Mas 
nao e obra dele a 
organizaqao, a 
consolidaqao, o 
fortalecimento e a 
mobilizaqao da cidadania. 

(O autor, Ulisses 
Brag a, e o presidente do 
Forum da Sociedade 
Civil de Imperatriz). 

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

CUPOM N. 7 
ESCOLA DA CIDADANIA: CIDADANIA E SOCIEDADE CIVIL 

Assinale a resposta certa: 
la) Quern deve ter a tarefa de promover a cidadania: a) e o Governo ; b) e a sociedade 

civil organizada  
2s) Em Imperatriz a sociedade civil organizada e representada: a) pela Associaqao Comercial 

e Industrial de Imperatriz ; b) pelo FORUM DASOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ— 

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

SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ, ou naTV, Radio ou Jornal Capital. E concorra a uma 
casa residencial quitada e outros premios. Os modules da cidadania serao explicados 
diariamente na TV Capita, as 13,15, no programa CIDADE CIDADA, e tambem pela Radio 
Capital as 8,30 da manha. 

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

CUPOM N. 7 
ESCOLA DA CIDADANIA: CIDADANIA E SOCIEDADE CIVIL 

Assinale a resposta certa: 
la) Quern deve ter a tarefa de promover a cidadania: a) e o Governo ; b) e a sociedade 

civil organizada  
T) Em Imperatriz a sociedade civil organizada e representada: a) pela Associaqao Comercial 

e Industrial de Imperatriz ; b) pelo FORUM DASOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ— 

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

SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ, ou naTV, Radio ou Jornal Capital. E concorra a uma 
casa residencial quitada e outros premios. Os modulos da cidadania serao explicados 
diariamente na TV Capita, as 13,15, no programa CIDADE CIDADA, e tambem pela Radio 
Capital as 8,30 da manha. 
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TRI1UJNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Resposta dura 
Atendendo solicitaqao do 

vereador Adhemar Freitas 
(PSDB), o presidente da 
Camara enviou oficio ao juiz 
Aureliano Neto, da 65a Zona 
Eleitoral, solicitando 
melhorias no atendimento do 
cartbrio da referida Zona. 
Inusitadamente o magistrado 
devolveu ao vereador Antonio 
Salgado Filjio o envelope, com 
o oficio totaimente rasgado. A 
resposta deixou estupefatos 
todos os parlamentares e da 
ideia do nivel de consideraqao 
disijensado a Casa de Leis jx^la 
autoridade do Poder 
Judidario.. 

Nem um, nem outro 
Nadamaisinbportuno que 

o argumento usado ildonistas 
contra a CP! da Merenda, no 
velho estilo de que "o sujo nao 
pode falar do mal lavado". 
Tan to o sujo quanto o mal 
lavado devem a etica na 
poh'tica, curriculo limpo para 
todos os que pretendem 
exercer funqao representativa 
em Imperatriz. 

Caldeirao 
O PMDB continua mais 

PMDB do que nunca. A ultima 
, de algumas histbricos diz 
respeito a uma proposta de 

. desfiliaqao de militantes caso 
a CPI da Merenda comprove 
malversaqao de recursos 
municipals. 

Campanha 
0 secretario de Educayao 

mandou adiretores de escolas 
uma carta jurando inocencia, 
pedindo apoio dosprofessores 
e ameaqando suspender a 
merenda escolar porcu^Ki das 
investigagbes processadasvpela 
Camara em sua Pasta A CPI ja 
tern umaebpia damissivaentre 
seus documentos e naogostou 
nada do teor, por considerar 
que Agostinho Noleto tenta 
jogar a comunidade contra os 
vereadores que querem jjassar 
alimix) a questao das compras 
de alimentos servindo nas 
instituiqbes de ensino do 
Municipio. Dizem os 
parlamentares que uma coisa 
nada tern a ver com outra, ate 
porque ha um estoque muito 
grande de viveres comprados 
ha algum temix). 

Colisao 
Correligionarios do 

governo Encontrado 
Soluqbes, Joel Costa e 

Agostinho Noleto ja nao falam 
a mesma lingua. 0 vereador 
e o secretario tiveram uma 
conversa nao muito amistosa 
anteontem, com o primeiro 
reafirmando ao segundo que 
a CPI da Merenda, da qual e 
presidente, fara um trabalho 
serio e nao justificara ou 
condenara ninguem - 
simplesmente levantara a 
verdade sobre denuncias de 
su{XTfaturamento na compra 
da merenda. Doaa quem doer. 

A fonte 
Orientadapelo interventor, 

a camara tleve solicitar ao 
Tribunal de Contas do Estado 
cbpia do relatbrio sobre a 
auditbrio realizada na 
contabilidade prefeitural, 
gestao Ildon Marques. A 
Edilidade argumentara que o 
ex-mandatario, contrariando 
expressa deter minayao legal, 
jamais prestou contas a 
Camara, rezao pela qual seus 
integrantes nao sabem como 
andou o Executive em 95 e 
comedo de 96. 

Espirito de corpo 
A prefeitura ainda nao 

remeteu a CPI da Merenda 
documentos sobre a compra 
de alimentos. 0 interventor 
prometeu faze-lo ate a 
prbxima terca-feira. Do 
contrario os vereadores 
tomarao as providencias 
legais cabiveis. 

Na mutuca 
Ha parlamentar 

desconfiado que esta em 
curso operayao destinada a 
preservar imagens de 
cnvolvidos no 
super faturamento de 
merenda. Oposicionistas 
torcem para que a postura seja 
mantida, entendendo que 
dessa forma os partidarios e 
o discurso da Revolugao de 
Janeiro saira definitivamente 
dos palanques ligados ao 
situacionismo estadual de 
alguma forma. 

Perguntinha 
Um erro justi^a outros? 

Inventario 
Prefeituraveis come^am a 

contar seus amigos. Os 
postulantes a Prefeitura 
querem saber com quem 
poderao contar, pelo menos 
em termos de lideranyas de 
amior expressao. Gs muros 
serao demolidos a medida que 
o pleito se aproxima 

+ 

Plantao 24 horas de emergenc 

hospitals conveniados - SU 

hoje, dia 

27/04/96 

Mospital das CIinicas 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

27/OA/96 ' 

Mospital Sao Vicente 
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Neto quer presenga do Estado em Gidelandi 

Candidato do PPB quer que a populacao resolva pendencias no proprio municipio 

avo 

por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

483 dias. 
Governadora, falamos ou 

nao de obras hoje? Quais as 
obras governadora?! A 
senhora sabe. Por exemplo: 
o cais do porto, avenida 
Beira-Rio, 1° DP, estayao 
rodoviaria, Hospital 
Henrique de La Roque, 
Estrada do Arroz, tem o 1° 
emprego, ha e tantas outras 
promessas, sao 33, como diz 
Roberto Carlos, sao lantas 
coisas que eu nem me 
lembro mais. 

Imortais choram 
de barriga cheia 

A Academia 
Imperatrizense de Letras, 
andava chorando por toda a 
cidade de Imperatriz a perda 
do sen computador doado 
pelo interventor Ildon 
Marques. 

Mas a coisa nao era tao 
feia como estavam pintando 
os imortais, dizendo que o 
computador tinha sido 
licitado, haviam pago e 
tinham desaparecido com 
ele, dai nos colocamos um 
amincio em nossa coluna 
semada passada. Imortais 
procuram computador 
fantasma. 0 ex-secretario de 
Administra^ao de Ildon 
Marques, doutor Joao 
Calado, entrou em contato 
conosco dando a seguinte 
explicayao: o computador 
nao desapareceu Conor, 
como tambdm ninguem 
roubou, o equipamento esta 
pago na firma Beltec de 
Imperatriz, que representa a 
Itaiitec, e devera ser 
entregue em um prazo de 10 
dias a Academia 
Imperatrizense de Letras, o 
motivo da demora e a 
implantayao de um programa 
em uma firma especializada 
em Sao Paulo. 

Ildon langa 
candidatura 

O ex-interventor Ildon 
Marques retorna de Brasilia 
este final de semana, e tao 
logo chegue, ira manter uma 
reuniao a portas fechadas 
com toda a ciipula do PMDB, 
onde nesta reuniao sera 
lan^ada a sua candidatura a 
prefeitura de Imperatriz. 

Ildao continua estourado 
frente dos demais na 

candidates na inten^ao dos 
eleitores da Regiao 
Tocantina, por isso esta 
marcado para este final de 
semana o lan^amento de sua 
candidatura tambem para o 
grande piiblico 
imperatrizense. 

A coordena^ao da 
campanha de Ildon Marques, 

ja esta com tudo pronto para 
encontros e reunifies na 
periferia, onde sera lancado 
bairro a bairro o nome do 
interventor. 

Bom dia 
interventor 

27 dias. 
Interventor Ildon 

Marques, as coisas 
comeqaram a clarear para o 
seu lado. 

O aumento do Fundo de 
Participayao dos Municipios 
foi bastante gereroso com o 
senhor, portanto vamos 
comeqar a trabalhar, porque 
de choradeira o povo de 
Imperatriz ja esta de saco 
cheio. 

Merenda escolar: 
ser ou nao ser : 

Como dizia Shekespeare, 
ser ou nao ser, eis a qucstao. 

E esta a pergunta que esta 
em todos os locais de 
Imperatriz, houve realmente 
desvio, roubo, corruppao na 
merenda escolar na era Ildon 
marques? 

Os mais afoitos garantem 
de prontidao que houve 
superfaturamento na carne, 
no peixe e na cenoura, pois 
em Imperatriz encontra-se 
cenoura a 0,70 o quilo, a carne 
bovina a 2 reais, peixe a 2 
reais e pouco, entao por que 
Agostinho Noleto comprou 
isso em Sao Paulo, se podia 
comprar em Imperatriz? 

Ai eis a questao, doutor 
Agostinho Noleto chega e diz 
ser ou nao ser, e prova por 
A+B que a FAE juntamente 
com o Ministerio de 
Educa^ao e Cultura, eles 
exigem a qualificayao dos 
produtos para serem 
adquiridos no projeto da 
merenda escolar do Brasil. 

A carne bovina tem que 
ser de 2°, empacotada a 
vacuo, cortada em cubos e 
congelada. A cenoura tem 
que ser cortada em fatias, 
empacotada a vacuo cortada 
em fatias e congelada. O 
peixe, so pode ser servido 
file de peixe. Conor eu 
pergunto aos vereadores, 
aonde esta o erro, pois toda 
essa mercadoria foi 
comprada dentro das normas 
e do pre^o pre-estabelidos 
pela FAE e pelo MEC, aonde 
esta o erro, aonde esta o 
roubo, aonde esta o 
superfataramento. Tem? 
Entao prove. Palavra de 
Agostinho Noleto. 

Essa historia para muitos 
tem fins eleitoreiros, para 
outros houve realmente 
superfaturamento. Com a 
palavra a CPI da Merenda 
Escolar e os senhores 
vereadores. 

%■ 

Estado 

por Frederico Luiz 

Neto Teixeira quer orgao em Cidelandia 

0 candidato a prefeito de 
Cidelandia, Neto Teixeira, 
PPB, declarou que um de seus 
objetivos quando chegar a 
prefeitura municipal 6 dotar a 
cidade de toda a infra- 
estrutura para que o cidadao 
local nao precise se deslocr 
ate Imperatriz. 

Neto Teixeira disse que ja 
esta promovendo articulagfies 
com o objetivo de instalar no 
novo municipio, orgaos das 
administragfies direta e 
indireta, tanto do Estado 
como da Uniao (governo 
federal). 

"Os problemas de 
Cidelandia precisam ser 
resolvidos na propria cidade, 
sem a necessidade de 
constantes deslocamentos ate 
Imperatriz", afirmou o 
candidato do Partido 

Progressista Brasileiro. 
Segundo Neto Teixeira, 

nao sera facil instalar m 
Cidelandia, orgaos como o 
Ipep, Cemar, Caema, INSS, 
Banco do Estado, Sagrima, 
Telma, e outros. "Eu nao 
quero que essas empresas e 
demais orgaos instalem 
apenas um posto de 
atendimento, mas um 
escritorio completo que evite 
o deslocamento ate Imperatriz 
para resolver problemas 
maiores", disse. 

Ainda de acordo com Neto 
Teixeira, no primeiro ano de 
sua administra^ao, al6m de 
instalar os orgaos do proprio 
municipio, ele tera a 
preocupa^ao de conversar 
com os governos do Estado e 
Federal, para que essas 
esferas do poder tambem se 
fa9am presentes em 
Cidelandia. 

Agostinho rebate denuncias 

Secretario de Educagao quer urgencia na sua convocagao para a CPI 

por Frederico Luiz 

O secretario de Educayao 
do municipio, Agostinho 
Noleto, voltou a pedir a sua 
imediata convoca^ao para 
depor na Comissao 
Parlamentar de Inquerito, 
CPI, que apura possiveis 
super-faturamento de preyos 
na compra da merenda 
escolar. 

Agostinho Noleto explicou 
que o prego pago pela carne 
congelada em cubos, 
comprada a empresa 
Premiere atinge a marca de 
R$ 4,90 porque a prefeitura de 
Imperatriz "nao gasta um 
centavo para armazenar e 
distribuir a carne nas 120 
escolas do municipio". 

Agstinho Noleto 
esclareceu que realmente, o 
quilo da carne em Sao Paulo, 
no firgorifico Berlin, custa R$ 
2,64. Porem, a esse prego e 
acrescido os impostos pagos 
pela Premiere, e os custos 
com armazenamento e 
transporte. 

"Nos gostariamos de 
comprar a carne em 
Imperatriz, mas na cidade nao 
ha um so frigorifico que venda 
carne congelada sem osso em 

cubo e com empacotamento a 
vacuo, como exige o 
ministerio da Educa^ao", 
disse Noleto. 

Ainda de acordo com o 
secretario, essas mesmas 
exigencias sao feitas em 
rela^ao aos legumes e 
hortifrutigranjeiros em geral. 

"Eu seu que nafeira, o quilo 
da cenoura custa bem mais 
barato, pas o Mec exige que a 
cenoura seja fatiada em cubos, 
congelada e empacotada a 
vacuo", disse Noleto. 

0 secretario de Educayao 
confirmou que todas as contas 
da compra da Merenda 
Escolar foram aprovadas pelo 
Ministerio da Educa^ao e 
Cultura, que inclusive dispfie 
de um teto maximo para 
gastos com produtos, para 
evilar dessa forma, super- 
faturamento nos pre^os. 

"0 problema e que tem 
muita gente interessada em 
servir merenda escolar de 
baixa qualidade aos alunos da 
rede municipal de ensino". 

Agostinho Noleto 
denunciou que o presidente do 
PMDB, empresario Joao 
Matiolli esta espalhando 
boatos na cidade porque nao 
foi beneficiado numa 

Dorian Meneses con fir ma permanencia de Agostinho 

concorrencia para compra da 
carne. 

"Ele me disse 
pessoalmente que nao 
interessava vender carne para 
a prefeitura, mas que queria 
que outra empresa de Sao 

Paulo, 'ganhasse' a 
concorrencia", disse Noleto. 

O interventor estadual 
Dorian Meneses afirmou que 
o secretario de Educa^ao 
Agostinho Noleto, permanece 
no cargo. 

Cidade Agora debate Reforma Agraria 

Programa da TV Capital tera uma hora e meia de duracao 

■ 

\ 
por Frederico Luiz 

O programa Cidade 

Agora, especial de sabado, 
que vai ao ar as 20 hs de hoje, 
pela TV Capital, cana 5, 
debatera a Reforma Agraria. 

O tema que ja foi objeto de 
um debate veiculado ha dois 
meses, volta a tona depois do 
Massacre do Para que tirou 
a vida de 19 sem-terras, e 
com a indica^ao do ex- 
comunista Raul Jungmann 
para ser o novo ministfirio da 
Pasta que foi desmembrado 
do ministerio da Agricultura. 

Jungman era filiado ao 
Partido Comunista 

Brasileiro, PCB que foi 
extinto e mudou para o atual 
PPS, Partido Popular 
Socialista, presidido em nivel 
nacional pelo senador 
Roberto Freire. 

Em Imperatriz, o 
presidente do PPS 6 o 
jornalista e escritor Valter 
Rocha. 

O medidador do debate, 
Conor Farias, determinou a 
produyao do programa que 
convidasse todos os 
envolvidos na questao: 
Sindicato Rural de 

Imperatriz, Regional do 
Incra, MST, Sindicato dos 
trabalhadores rurais e 
Comissao Pastoral da Terra. 

"Vamos mediar os 
trabalhos e apresentar uma 
solu^ao para acabar de uma 
vez com os conflitos, que nao 
interessam, tanto para os 
fazendeiros, quanto para os 
sem-terras", disse Conor 
Farias. 

O jornalista Frederic^ 
Luiz auxiliara na media^a 
debate que terd 1:30 1 

duracao. 

Apresenando o programa RddlO IICI TV, ate 

o dia 14 de maio, l-p' * 

A noticla com perfel4? 

■ 
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Juiz eleitoral proibe presen9a 

de candidates no cartorio 

L m 

por Marinaldo Gongalves 
Da Sucursal de A9ailandia 

Com o objetivo de 
disciplinar o andamento dos 

trabalhos de alistamento 
eleitoral e de entrega de 
alistamento eleitoral e de 
entrega de titulos de eleitor, o 
juiz do Cartorio Eleitoral, Jose 

Edilson Caridade Ribeiro,, 
baixo a Portaria ns 008/96, 
que pribe, terminantemente, 
a presen^a de futuros 
candidates nas elei^oes de 
outubro e de sens 
respectivos cabos eleitorais, 
nas dependencias do 
Cartorio. A proibigao em 
questao se estende por um 
raio de 100 metres do predio 
do Forum, impedindo 
sequer a aproxima^ao dos 
mesmos. 

A portaria, alem de 
contar com a assinatura do 
juiz Jose Caridade Ribeiro, 
tambem tern a firma do 
Promoter de Justiga, Wilier 
Siqueira, numa demostrayao 
do perfeito entrosamcnto 
existente entre o Juizado 
Eleitoral e o Ministerio 
Piiblico. As duas instituigoes 
judiciarias estao 
perfeitamente entrosadas, 
com o objetivo de processar 
as futura elei^oes municipais 
dentro maior criterio e sob 
a luz da legislagao que rege 
a questao, / afim de que, ao 
final do processo, a Justi^a 
prevale^a em toda a sua 
extensao. 

Desnecessario 
Respondendo pela 2a Vara 

da Comarca de Acailandia e. 
tambem, pelo Cartorio 
Eleitoral, o juiz Jose Edilson 
Caridade Ribeiro vem 
demostrando sua disposigao 
de cumprir fielmente os 

dispositivos legais em vigor, 
e uma prova recente foi a 
edigao da portaria que proibe 
o acesso de candidates ou 
cabos eleitorais as 
dependencias do cartorio 
eleitoral. De acordo com as 
proprias declara^oes do Juiz, 
"a medida que tomamos tern 
por finalidade dar maior 
tranqiiilidade ao processo de 
alistamento ou de entrega de 
titulos eleitorais". 

Segundo ele, 'e 
inteiramente desnecessario 
que o eleitor se fa^a 
acompanhar de candidates 
ou de cabos eleitorais, pois 
isto somente vem atrapalhar 
de o processo de alistamento 
ou de entrega de 
titulo.Nossos funcionarios 
precisam de tranqiiilidade 
para trabalhar, bem como o 
eleitor deve ficar livre desta 
atitude paternalista dos 
candidates, que chega a 
pressupor aliciamento. A 
medida que tomamos e 
perfeitamente legal e visa 
preservar a lisura do 
processo eleitoral que ja se 
esta iniciando e que, por 
dever de oficio, deve 
acompanhar em toda a sua 
trarnilacao, sem descuidar do 
fiel cumprimento da Lei. 
Estamos aqui como fieis 
seguidores do determina a 
Lei, e dela nao arredarei um 
so milimetro, quaisquer que 
sejam circunstancias". 

Abusos de candidates 

vao ser punidos com rigor 

por Marinaldo Gongalves 

Depois de processada a 
recente revisao eleitoral, o 
municipio de Acailandia 
1 rdeu cerca de cinco mil 
eleitores, que, provavelmente 
nao serao compensados com 
os atuais alistamentos. 
Mesmo assim, o juiz eleitoral, 
Jose eleitoral, Jose Edilson 
Caridade Ribeiro, estime que 
o numero total de eleitores se 

oxime dos 55 mil, tendo em 
vista que a procura pelo 
alistamento, nos ultimos dias, 
tem sido muito grande. Um 
evidente indicio da grande 
procura e a formtcao de 

'orme fila nos corredores e 
calyada externa do 

Ci. torio, o que tambem 
evidencia que os candidatos a 
eleitores deixaram para fazer 
suas inscricoes somente ao 

final do prazo concedido pela 
Lei Eleitoral.Para as prdximas 
eleicoes, ja estao devidamente 
criadas diversas novas secedes 
eleitorais, as quais tem o 
objetivo de assegurar mais 
facilidade e comodidade para 
os eleitores, que nao 
precisarao se deslocar, 
percorrendo grande 
distancias, afim de cumprirem 
o dever civico do voto. Com 
estas medidas, d pensamento 
do titular do Cartorio Eleitoral 
reduzir o numero de 
abstengdes no municipio, 
ensejando maior participacao 
do eleitor dentro do processo 
de vota^ao propriamente dito. 

Mais limpidez 
Dizendo-se disposto a 

seguir fielmente as 
determinacdes emanadas das 
estancias superiores, o juiz 

eleitoral Josd Edilson 
Caridade Ribeiro afirma que 
"pretendo fazer com que o 
pleito decorra num processo 
de limpidez, onde devera ser 
observado o estrito 
cumprimento da Lei. Nossa 
preocupacao com o .Cartorio 
Eleitoral, pois pretendemos 
corresponder plenamente a 
confianca que nos foi 
depositada". 

Cercando-se de todos os 
cuidados possiveis, o juiz 
afirmou que todas as medidas 
tomadas, "inclusive a Portaria 
nQ 008/96, tem como objetivo 
preservar a moradia do pleito. 
Nao iremos permitir que 
sejam cometidos abusos 
contra o que preceitua a 
legislagao eleitoral em vigor. 
Sempre que for cometido um 
abuso e Juslica Eleitoral for 
acionada, estaremos prontos 

para tomar as medidas 
seneadoras que se fizeram 
necessarias." 

Declarando que, como 
magistrado, nao tem partido 
ou ideologia politica a 
preservar, "a nao ser os 
postulados democraticos 
previstos pela Constituiyao 
Brasileira", o Juiz Eleitoral 
aproveitou para fazer um apelo 
aos candidatos, partidos e 
coligacoes, no sentido de que 
"procurem se pautar dentro da 
Lei, posto que este Juizado nao 
hesitara em aplicar sangoes 
que estiverem ao alcance do 
delito cometido. Entretanto, 
quero crer que todos saberao 
se conduzir dentro dos limites 
legais, no sentido de que a 
eleicao seja a mais 
corretamente disputada, em 
todos os tempos, nahistdriade 
Acailandia". 

Ouga todas as noites pela Radio 

Capital AM, o programa Eu Voce e a 

* ifao: Qetulio Costa 

Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

Proibigao 
Por determinacao do juiz 

eleitoral, Jose Edilson 
Caridade Ribeiro, todos os 
futuros candidatos as 
eleicoes de outubro 
proximo, bem como seus 
respectivos cabos eleitorais, 
estao pfoibidos de 
acompanhar eleitores que 
estejam em vias de 
alistamento ou que 
comparecerem ao Forum 
para receber seus 
respectivos titulos. A 
proibicao tem um raio de 
100 metros em tor no do 
predio do Juizado Eleitoral 
e esta em vogor desde o dia 
24 passado, quando foi 
baixada a Portaria nQ 008/ 
96. 

Estreias 
Os leitores acailandenses 

e de toda a regiao vao 
ganhar mais informacao 
sobre a Cidade do Ferro, a 
partir do dia 30. O 
comunicdlogo Renildo 
Jacome fara sua e sir (Ma 
neste jornal, apresentando 
complelo noticiario sobre os 
aconteciiuentos esportivos 
da cidade, com destaque 
para o Campeonato da 
Primeira Divisao. Na 
proxima terca-feira, tambem 
sera a vez de Valdo Vale 
apresentar amplo noticioso 
sobre as coisas e o mundo 
do video, com destaque para 
os ultimos lancamentos do 
setor. 

Resposta 
Depois de tres meses de 

espera, o Minostro dos 
Transportes, atraves do seu 
chefe de gabinete, 
respondeu a uma 
correspondencia que Ihe foi 
enviada pela diretora da TV 
Cidade, Railda Ramos, onde 
solicitou providencias para 
os deslizamentos de barreira 
no povoado Barra Grande e 
para o trecho da BR-010, no 
povoado Cajuapara. No 
documento, o ministro 
afirma que as obras de Barra 
Grande foram confiadas a 
Construtora Conterpa, 
enquanto que o trecho 
Cajuapara teve sua licitacao 
e tomada de precos em fase 
de finalizacao, com previsao 
do inicio das obras para 
breves dias. 

Forga 
Jovem 

Inegavelmente, os 
tempos politicos de agora 
sao outros. Foi-se o tempo 
em que somente os coroneis 
serios e com mais de 50 
anos, tinham vez e voz na 
politica partidaria. A vez 
agora, e dos jovens, e um 
bom exemplo disto, sao os 
candiditos a prefeitos que 
irao participar do proximo 
pleito de outubro. Pelo lado 

do grupo situacionista 
vamos ter a juventude do 
vereador Elson Batista dos 
Santos, enquanto a Forca 
Jovem apresenta o 
deputado estadual 
Deusdedith Sampaio 
(PMDB). 

Forga 
Jovem II 

Os outros dois 
postulantes a Prefeitura 
Municipal tambem sao 
jovens, como ^ o caso da 
radialista Gleide Santos, 
que ^ a candidata do PMN, 
bem como o do jornalista 
Domingos Cezar, cujo nome 
foi indicado pelo PT. Sao 
todos jovens, idealistas e 
com bastante vigor para 
trabalharem com denodo 
em favor da comunidade 
acailandense. Sao os ventos 
dos novos tempos que estao 
soprando por todo o Brasil, 
trazendo renovadas 
esperancas para o sofrido 
povo brasileiro. Felizmente, 
apesar dos descalabros 
administrativos em todos os 
niveis, Deus tem dado 
demonstracao de que e 
brasileiro. 

Entendimentos 
O processo politico da 

sucessao municipal entrou 
na fase dos entendimentos 
finais, quando os ultimos e 
mais importantes acertos 
sao concluidos pelos 
partidos ou coligaydes. Nao 
fugindo a regra, o Partido da 
Mobiliza^ao Nacional 
(PMN) e o partido dos 
Trabalhadores (PT) estao 
mantendo cautelosos 
entendimentos para se 
fundirem numa unica 
coligapao, a fim de poderem 
fazer frente aos dois grandes 
do Municipio. Segundo 
fontes petistas, Gleide 
Santos e seus liderados 
serao bem aceitos, desde 
que satisfa9am as 
necessidades politicas do 
partido, sem contrariar seus 
postulados ideologicos. 

Tregua 
Felizmente, a semana 

decorreu sem nenhum 
incidente politico ou fofoca, 
intriga ou comentario 
maledicente a respeito da 
sucessao municipal. Parece 
que a classe jxditica deu uma 
tregua aos conflitos e 
silenciou a central de 
fofocas. Ao que tudo indica, 
todos estao ocupados com 
os ultimos acertos para a 
campanha, nao tendo tempo 
para dar tratos a imaginagao. 
Melhor seria se esta 
calmaria nao fosse 
interrompida, a nao ser pela 
implanta^ao de campanhas 
politicas isenta de 
retalia^oes e de estrategias 
nem sempre limpas. 

c_^ 
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Triduo do tempo 

a muta, a face, o filho 

por J. Geraldo da Costa 
Sociologo 

Recurso que se inyxdra 
a luz da nascente Arcada 
em favor de minha recusa 
-veemente!- 
a uniaproj xtstaimortalidade 

a muta 

lista frutificando agora em 
maio. 

Ilouve floradaem Abril, 
que aiuda continua ix)r urn 

tempo. 
Seria 1|a jjara julho ou 

mesmo agosto. 
Assim ja em maio, dirao ser 

temjxjra... 

Que bem vem a ser isto? 
Se nos veio e que o foi a su 

tempo. Seu Tempo 
Que viria a ter com o nosso? 

Nosso? 
Que tempo temos nos? 

Nao sei se voces ja sentiram a 
sensagao 

- nao quero dizer prazer...- 
de colher mutas rras 

tem[x)rads. 
Dizem ale que a muteira nos 

engana... 
A genie vai passando pelas 

ram as, 
escolhendo aqui e ah' as mais 

roxinhas 
que sao as maduras. 
De rejxmte (mas'nem tanto 

assim) 
se olhadas de angulo novo, 
vao nos aparecendo outras 

lambem no ponto, 
que nao tinham sido vistas 

antes. 
"Nasceram (lepois que agente 

jiassou, so ixxle!" 

Durante o tempo em que a 
gente passa, 

a gente nao consegue ver o 
que (ja) esta nascido... 

a seu tem]X). 

Que nao predsa ser o tempo 
de nosso alcanye. 

Se nao conseguimos ver 
direito 

dentro da folhagem em que 
nos imiscuimos, 

como entao saber se e maio o 
tempo cerlo? 

'Temjx) cerlo"... 

a face 

Retrato. A foto como espelho. 
Vejo-me, em revisao. 

Descubro que nem me 
percebera ate bem pouco... 

Rugas. Nao, ... sinais. Dos 
tempos? 

Marcas. Como? Se o tempo 
nao (nos) marca... 

Nos e que o marcamos, com 
maquinas 

afoitas que inventamos 
Tambem nao: apenas 

tentamos. 
Ele e mais forte que nossa va 

e efemera afoiteza. 
"Soldado e superior ao tempo" 

... Superior... 
Filosofiade sargento. Em|)afia 

bem maior. 

Os sinais, nao os vi do Tempo. 
Mas de passes muitos no 

compasso largo 
de longa cxjK'riencia. 
De plurais experiencias. 

Expressbes... 
Quero dizer; comunicagoes 

significantes de pressoes 
que deixaram de ser. 
0 ser em sendo. Fazendose 

nestas sendas. 
No fazimento davida mesma, 

em sempre refazenda. 
Tragos de sinais de sondas, 

vindo em ondas. 
Ondas de sinais de sonhos 

bem reais. 
Eslrias nada faceis do simflies 

dos fates na face 

Grito um NAO, veemente! 
Deixem meus sintiis em paz! 
Deixem-me em paz com meus 

sinais! 
Sinais de minha paz, a seu 

tempo chegada. 
Que minha Maria - sendo (da 

mesma Da Paz - 
consigo mesmo me tocou. 

Nao me marcou... 
Forme, em tempo, o esperado 

sinal. 
Companheira sempre - per 

sinal, em paz - apesar das 
tormentas. 

Nao,... dos temporais. 
Efemeros, tambem, jx)rque 

tais. 

o filho 

"Voce sabe que hoje e o dia 
de Jonas? 

Maria, pra falar a verdade, 
nem estava me lembrando. 

(Os quatro anos dele, um de 

nossos quatro) 

Enquanto colhiamos as 
mutas, antegustando refresco, 

sorvete, 
geladim,... ate licor 
- nos encontramos em longo 

sorriso. 
Pouco depois, em franco e 

terno abrago 
"Abragao, {tapai!" 
sem se saber bem quern 

abragava um ao outro, 
senti no ser que suspirava 

fundo, 
passando para mim muito de 

sua livre feHddade, 
vinda desde dentro dos 

temix)S, sem fronteiras. 

Devolvendo-lhe ayx'nas parte 
da al(^ria 

que simplesmente me dava 
contei em seus dedos: Sao ja 

quatro anos. 
Que bom, nao e? 
"Eu acho..." 
transbordante em um so riso 

nao so na face. 
E continuamos a colher os 

frutos maduros, 
em feliz silencio, 
nos religando mais e mais em 

fina alegria sem alardes. 

Aexpressao davida, assim no 
filho, 

mais me parece tambem 
caminho'e forma para meu 

proprio ressurgimento... 

Quern passa? ... Um sopro 
permanente nos perpassa. 

Viver e para o que fui 
nascido. Missao assumida. 

Existir e sempre o repassar 
experiencias, em vida. 

A eternidade estara na 
prbpria vida, 

na expressao sempre 
histbrica de seus frutos. 

Nao em nossas pretensas 
obras. Ou operetas... 

Nunca passam de 
recriagbes, 

como tais indisfargaveis. 

apelagao 

Quero, portanto, lececer, 
apbs este pleno viver... 

Voltar ao pb e a agua. Para 
depois renascer... 

e, quern sabe?!, me 
arrepender. 

Isto e, a bem dizer, (re)fazer 
tudo de novo 

(talvez sem repetigbes ...). 
Isto sim, eternamente. 

De infinito, mesmo nisso, so 
umatenue imagem 

de Sua semelhanga. 

Nunca identidade. E sem 
idade. 

Por isto me recuso, po'- 
respeito. 

NESTES TERMOS 
pego perecimento 

Programa^ao de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal 5 

rede Record 

06:00 Bom Dia Cidade 
07:00 Reporter 190 
08:00 A Fazenda do Corrb 
08:30 Criatura 
09: IS Novo Tempo 
10:00 Cidade Cidada 
12:00 Mara Maravilha 

Show 
14:00 Copa da Franga 
16:00 Campeonato Paulista 
18:00 Jornada nas Estrelas 
19:00 Recod Nos Esporte 
19; IS Jornal da Record 
20:00 Cidade Agora 

Especial 
21:30 Programa Ana Maria 

Braga 
23:30 Circuito Night ans 

Day 
00:30 Palavra de Vida 
04:00 Transnoite 

EQUIfE 

fHOEMUC 

SOM E LUZ- 

MAIS UM 

EMPREEM- 

DIMEMTO DO 

SISTEMA 

TUCAMU'S DE 

COMU MI- 

CACAO 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

05:30 Programa Educalivo 
10:00 Bar da Esquina 
11:S6 Bamos Falar Com 

Deus 
12:00 Terra Brasilis 
12:30 Terraw Esportes 
13:00 Boletim Vblei 96 
13:0S NBA Action 
13:30 NBA (Im'cio Play Off) 
IS: 15 Gol (Grande 

Momento do 
Futebol 

IS:45 Capmeonato Paulista 
(Guarani X 
Corinthians) 

18:00 A Programar 
18: SO Local 
19:00 Anos Incriveis 

(For mat ura) 
19:30 Um Amor de Famflia 
20:00 Membria Band 
20:30 Louco por Voce (Paul 

Esta Morto) 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Comegando de Novo 
22:30 Estrada Brasil 
23:30 Cine Prive 

(Armadilhas do 
Desejo) 

01:30 Cinema S Estrelas 
(Doce Passaro da 
Juventude) 

02:45 Circulando 

TV Dlfusora 

Canal 7 

SBT 

06:38 Palavra Viva 
06:40 Educative 
07:00 Bandeira 2 
07:30 Emergencia Medica 
08:30 Sabado Animado 
12:00 Carrossel 
12:40 Estagao Alegria 
13:35 Cinema em Casa 

(Cinzas do Paraiso) 
15:25 Doutora Quinn 
16:15 Boletim Formula Indy 
16:20 Show de Calouros 
18:15 Aqui Agora 
18:55 TJ Maranhao 
19:15 TJ Brasil 
20:00 Sangue do Meu 

Sangue 
20:30 Rede Politica 

Nacional (PC do B) 
20:40 Velocida Maxima 
20:50 0 Grande Pai 
21:45 Sangue do Meu 

Sangue 
22:15 A Praga e Nossa 
23:25 Sabadao Sertanejo 
00:30 Boletim Formula Indy 
00:35 Telesisan 
02:35 Fim de Noite (Zelig) 

TV Mirante 

Canal lO 

GUOBO 

nao forneceu programaqAo 

TV 

Capital 

C ana 

5, a 

dad £ VGP 

dos fat OS 

na 

trio una 

d povo j lO 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

07:10 Programa Educativo 
07:30 Sessao Animada 
08:00 Patrine 
08:30 LBV 
09:00 Home Shopping 
09:15 Proclamai 
09:45 Escola Biblica da Fb 
10:15 Pare Pense 
11:15 Grupo Imagem 
12:15 Boletin Olfmpico 
12:20 Edigao daTarde 
13:00 Manchete Esportiva 
13:30 Os Cavaleiros do 

Zodfaco 
14:00 Programa Raul Gil 
18:30 Grupo Imagem 
19:30 Duro na Queda 
20:30 Jornal da Manchete 
21:40 Boletim Olfmpico 
21:45 Sabado de Gala CBS 

(Morte Para um 
Monstro) 

23:45 Home Shopping 
00:00 Comando da 

Madrugada 
02:00 Sabado Especial 

(Tribo Gospel) 

TV CNT 

Canal 23 

NAO FORNECEU PROGRAMAgAO 

TV, 

t 

Q,AjvCtfiLf 

A 

f 
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Agailandia/Social 
Imperatriz, 27 de abril 1996 

porSORAYA LUIZA 

fa fat* 

Dezenas de damas maravilhosas de Imperatriz e regiao, da mais 

higth sociafy, reunem-se dia 04 de maio no requintado Jantar 

pan<;ante preparado pelo melhbr estilo, no salao nobre do Ju^ara 

Clube, sobre organiza^ao do meu queridissimo amigo Jonas Ribeiro 

- colunista social do jornal O Progresso, que por sinal me enviou urn 

honroso convite para participar desta grande noite, onde sera 

desnlada uma belissima co\e^ao de joias das Oticas Maia. De ja 

posso afirmar que nao irei perder. 

O empresario Newton Oliveira vem cada vez inovando o comercio 

local com a politico de pre^os baixos e qualidade. E o seu 

empreendimento/,POVAO,,
/ alem do grande sucesso de produtos do 

genero alimenticio, frutas e legumes e um modemissimo a^ougue, 

tudo com produtos de primeinssima qualidade, ele acaba de trazer 

para o mercado uma hnha de cal^ados femminos, masculino e 

infantil vindo de sul do Pals, com estilo e pre^os para revolucionar o 

mercado da regiao com pre^os muito atraentes. 

m 

■ 
m 

m 

■ ./V- 

m mm 

m "ntncia Cardoso, sendo cntrevistada pela colunista ao programa Gcnte QueAcontece 

Datas especicis merecem e devem ser comemoradas e lembradas. E 

oi assim no dia de ontem para o apresentador Osvaldo Filho, que 

recebeu cumprimentos de toda parte. Indiscutivelmente Osvaldo tern 
um carinho todo especial da nossa sociedade, merecedor de tantas 

manifesta<;oes de afeto. E por falar em gente especial, quern apaga 

Jinhas no dia de hoje e a genitora do amigo Newton Oliveira e 

Iranir (leia-se Iranir Cabeleireira Imperatriz) a Sra. Ana de Oliveira 

residente em Anapolis. 

i 

1 

S 

r 

1 

■ « ■ 

«l 

m 
I m 

Railda Ramos e Charles. O casal de pomhinhos e uma felicidade so 

aaA. C u\la^ & S 

7^ sociedade evcmgelica a<pailai-\dense id esfd em ^esfa com a e?cpec1aflva do 
graride sKow evangelico cjue se t'eallea^d i\o p^d?clmo dia i 9 de maio aa vos'- do 
talen+o i-ui^. (Slaudio, fendo como local a d^dma^a /^Awaicipal. 

De 'eixando saudades, amlgos e a cerfeea do devej* cumpriado, a compe+en+e 
pi'omo+o^a J—ana Ci'is l iai\a e>c-+ifulaf' do caso Co Iia 13acL>osa, a ue acaba de ser 
+raas ferida para CZoli>\as. promolora i_ana Cy\sV\t\c\ e mereceaora dos aplausos 
uadfAimes de foda sociedade ac^aila>\dei\se, 

C por^alar em i_ai\a Christina, a mesma j-oi bomenageada na ultima cjuin1a-|eira 
com um jaufar i\a resideucia do empresario ^oe\ l^alquelo, oude reu>\iu amigos e 
colegas. 

A aotic ia da sol+ura de Zeee pegou de surpresa toda sociedade a<pailai\dei\se 
e os representaates do TVAinisterio da 1-Vomotoria. A sociedade a^ailaadease estd 
revoltada com a decisao e |d se mobili^a para gue o jui^ seja trausj"endo da 
CZ-omarca de .Apailaadia. ^ntendo gue j-oi uma decisao arbitrdria e autoritdria. 

■H o|e e dia de voce ri>* pra valer i\a pnmeira uoite '(Sv<plode CZora^:ao , gue 
acontece i\o CulgavAtdo. C casal gue melbor iaterpretar i_uciueide e S^lg^dinbo 
ird ganbar uma cai><a de loira geladissimas. 

O presidente do Rotary Clube de A^ailandia, Wanderley Marcos, 

juntamente com os rotarianos locais, estarao embarcando no proximo 

dia 1 5 rumo a capital do Estado, onde irao participar de uma 

importante Assembleia Distrital, que reunira todos os distritos 4490 

(Ceara- Piaui e Maranhao), tendo como local o Hotel Quatro Rodas, 

no periodo de 16 a 1 8 de maio. 

m » 

* i ,ii m 

Service de Assistencia 

.v. ^ .u tmpresarial 

V mos de saude para empresas, familias e individuais. 

i e produto de prime: "ima necessidade 

Ha momentos em que um gesto 

fala mais que mil palavras. 

nospiru bebastiao 

Maranhao 

o comercio local. 

Dar presente e um gesto de amor. 

ue maio — Dia das Maes. 

Associa^ao Comercial e Industrial de A^ailandia-MA 

A: 
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Imperatriz, (MA), 27 de abrif de 1996. Encarte especial do Jornal Capita/. Consu/te o editor para pub/icaeSo (mesmo que parciat) de matMas 

Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

CP/ da 
Merenda 

A CPI da Merenda 
Escolar, presidida pelo 
vereador Joel Costa vai 
levar nada a lugar algum. 
Vai terminar em file de 
merluza. Ate agora, nao 
conseguiram provar nada 
contra a administra^ao 
Ildon Marques e o 
secretario Agostinho 
Noleto. So jogo de cena 
com finalidade 
eleitoreira.. 

O trem 
err a do 

Vai um versinho de 
Milton Nascimento, para 
que alguns progressistas 
de Imperatriz nao caiam 
na armayao da parte 
mais reacionaria do 
grupo que comanda ha 
30 anos o Maranhao: 
Quem perdeu o trem da 
histdria par quere/ 
Perdeu o juizo sem saber/ 
Foi mais um covarde a se 
esconder/ Do novo 
mundo. 

Uma banda, 
Outra banda 

E bom esses mesmos 
progressistas 
perceberem porque a 
candidatura de Ildon 
Marques cresce. Alguem 
ja viu "Ildao" baler em 
Madeira, na Frente 
Etica, ou mesmo em 
Ventura? Mesmo 
recebendo ataques, Ildon 
Marques nao responde 
porque sabe que 
Imperatriz tern um povo 
que vota no discurso 
democrata. Esse mesmo 
discurso ainda nao 
venceu, por meros 
casuismos eleitorais, que 
nao serao permitidos em 

03 de outubro desse ano. 
Nao vos esqueceis de 
Onofre Correia em 1982, e 
Sebastiao Madeira em 
1992. Quase levaram 
porque tiveram a-coragem 
de desafiar os esquema de 
compra de voto e 
mobilizaram o povo a 
repudiar o metodo coronel 
de fazer polftica. Agora, 
mesmo que Fiquene e Davi 
o elogiem, Ildon Marques 
faz questao de definir; 
voces la, e eu aqui. 

Parabens 
FHC I 

Eu tiro meu chapeu para 
o presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Decisao 
acertadissima de indicar 
Raul Jungmann para o 
Ministerio da Reforma 
Agraria. O nome e 
complicado, mas o jeito 
simples do novo ministro 
deve garantir a Reforma 
Agraria no pais. Uma coisa 
os brasileiros podem ter 
certeza: Ou a Reforma sai 
do papel, ou Raul sai do 
ministerio. 

Parabens 
FHC II 

0 novo ministro toma 
posse na ter^a-feira. Na 
quinta, reiine-se • com 
representantes do MST, 
empresarios rurais e Igreja. 
O canal de negocia^ao esta 
aberto. Ate que em fim. Raul 
Jungmman presidiu o Ibama 
e e filiado ao PPS, partido 
que em Imperatriz e 
presidido pelo escritor e 
jornalista Valter Rocha. 

Martires 
de Eldorado 

Viabilizado o inicio da 
Reforma Agraria no pais, os 
19 Sem-Terras do Para 

serao as ultimas vitimas do 
conflito no cainpo que 
assola o pais. E o que a 
sociedade brasileira 
espera. 

Almir 
Gabriel 

Nao adianta o 
governador do Para, Almir 
Gabriel, querer se colocar 
em baixo da saia de FHC 
para escapar imune ao 
Massacre do Para. Estamos 
de olho. 

Otaciano 
do Valle 

0 pai de Francisco do 
Valle, editor de policia do 
Jornal Capital esta 
hospitalizado em 
Imperatriz. Para Otaciano 
do Valle, que esta no 
Hospital Santa Monica, os 
nossos votos e a certeza de 
sua recuperayao. Receba a 
solidariedade daqueles que 
fazem o Sistema Tucanu's 
de Comunicayao. 

Salvio 
Dino 

O ex-prefeito de Joao 
Lisboa, Salvio Dino, esta 
fazendo escola em Sao Luis. 
Como assessor da 
governadora Roseana 
Sarney, Salvio Dino mostra 
a governadora como anda a 
conjuntura da regiao 
tocantina. Ele aconselha ao 
governo do Estado a 
agilizar o processo eleitoral 
dos novos municipios. Para 
que haja eleiyao em 03 de 
outubro para prefeitos e 
vereadores. Ate porque, 
essa histdria de gestures, 
deve ser coisa do trio "J", 
que d parada dura. 

Itamar e 
Roseana 

A governadora Roseana 
Sarney podera deixar o 
Partido da Frente Liberal, 
para se filiar a uma micro- 
sigla. Estao querendo 
emplacar a chapa Itamar- 
Roseana para suceder 
Fernando Henrique 
Cardoso. Com essa jogada, 
Sarney fica a um passo de 
garantir mais quatro anos 
de dominio no Maranhao. 
Porque o prdprio ex- 
presidente sabe que a chapa 
Itamar- Roseana nao tern a 
minima chance de emplacar. 

Ondas Curtas 

□ Imperatriz e uma regiao de conflitos de terra. Todo o mundo sabe disso. 

□ O novo ministro da Reforma Agraria e do PPS. 

□ 0 partido de Valter Rocha deve experimentar crescimento com o desempenho do Ministro. 

□ Hoje sera eleito o novo Conselho Municipal de Saiide de Imperatriz. 

□ Nao vai haver disputa para a composiyao do Conselho. A unidade tomou conta da cidade. 

□ E de quebra, Cut e prefeitura chegaram a um acordo. O imperatrizense agradece. 

□ E agora Joao Matiolli? Como e que vai ficar o PMDB de Imperatriz? 

□ Cuidado senao Matiolli arranja uma briga com ele mesmo. Do jeito que vai. 

I 1 Eu ja cantei a bola. O PMDB nao apoia o PSDB de Madeira em carater oficial. 

□ E so observar a conjuntura estadual, quem manda no PMDB 6 Sarney via J. Alberto. 

□ Somente Matiolli que nao enxerga esse fato. Porque o proprio nao se filiou a outra sigla. 

Q Tem graya! Sarney entregar o tempo na TV do PMDB para a oposiyao? 

Q Melhor fez Chico do Radio. Foi diretinho para o PL, um partido m^dio. 

□ Quem quer tudo nao quer nada. Ja dizia o ditado popular. 

□ Vou ganhar um livro de William Marinho, secretario de Comunicayao de Dorian Meneses. 

□ Valeu William, a minha paixao sao os livros. E outras coisas mais. 

□ Ja teve CPI que terminou em Pizza. Outras em Paneladas. Depois a CPI do Peru. 

□ Agora temos a CPI que vai terminar em file de merluza. Ou em cubos de carne. 

□ Virgem que riqueza, estamos evoluindo e nos tornando chiquerrimos. 

□ A Frente Etica vem ai. Ventura tambem. Os figuroes brigam e outros capitalizam votos 

Q O Agente G esta imperdivel. Todas as tardes na TV Capital canal 5. 

E a CPI da 

merenda escolar 

E so |ogo eleitoreiro, 

tormina em file de 

merluza 

» 
i 

Supermercados Irmaos Teixeira 

Ssa gente 
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Cultura/Tendencia/Debate Imperatriz, 27 de abril de 1996 

Elite intelectual 

Ou intelectual organico 
: 

por Vito Milesi 
Filosofo 

Sempre tive aversao a 
id^ia de elite. Pela 
experiencia comum, ela e 
sinonimo de orgulho, 6 algo 
escorregadio ou um algueni 
ostensivo que se sobrepoe, 
domina e se beneficia. 

Penso na harmoniosa 
estrutura celular dos 
organismos vivos> apesar 
das variadas fun^oes e 
composi^ao de cada c^lula, 
nao ha uma que sobrepuje as 
demais, q^e as domine, que 
seja "elite". Se esta aparecer 

dominadora ou invasora, ai 
temos o cancier, quase sempre 
fatal para o organismo tpdo. 

Desde a juventude, optei 
por ser povo. E claro, ser povo 
e nao ser massa amorfa, 
submissa e calada; ser povo - 
como ha seculos se vem 
dizendo - de que "emanac o 
poder"; soberano, por'tantb, 
acima do qual nao se estende 
senao o poder da razao, do 
direito, e a mao amiga e 
providente do nosso Deus. 

A sociedade que sonho e 
quero e aquela que nao tem 
elites. Mesrao tendo em si as 
multiplas fungoes que 
conhecemos, nao exibe 
nenhuma que seja mais 
importante ou de maior 
prestigio, embora diferentes 
em sua natureza. Ate o mimus 
de governar vejo-o como 
servigo e nao como status, e 
quem o exerce assume-o por 
delegaqao e nao por conquista 
pessoal. 

pensar assim e ousar 
demais? Respondem 
Agostinho, Campanella, 
Morus, Maritain, os proprios 
promotores das "luzes" e os 

/lefensores da democracia. 
Sinto-me em boa companhia, 
dentro dos principios da sa 
filosbfia politica e do codigo 
cristao pelo qual b o maior 

• aquele que for maior servidor. 
(Veja-se Mateus 23,11). 

.Sim, uma sociedade 
elitizada parece-me uma 
sociedade destituida: b na 
pradaria dtriada que o arbusto 
e gigante. 

Em contato com a vida, vim 
confrontando as minhas 
convic^oes com a relaidade e 
vi o "ainda-nao" (utopia) da 
Historia. Fa^o parte de um 
povo que sempre teve e tem 
elites, dominadoras, 
privilegiadas, predadoreas, 
esfomeadas, asfixiantes, 
secularmente alheias e 
triunfantes sobre a anemia e 
anomia quase gerais. Somos, 
assim, um povo extremamente 
estratificado, com uma 
tremenda "nata" por cima. 

Fala-se, agora, de "elite 
intelectual" a fundar, em 
Imperatriz, uma academia de 
letras. Por favor, falemos de 

intelectuais, sim, mas nao de 
elites. Ser intelectual e ter uma 
fungaof e toda funyao b 
servigo. Infelizmente, a nossa 
cultura inventou e exargerou 
a divisao social do trabalho, 
afastando-se da razao e da 
equilidade; mas ser intelectual 
nao 6 titulo maior que ser, por 
exemplo, carpinteiro ou 
pedreiro. Ou sera que o 
primeiro e mais nobre po nao 
costumar sujar as maos e 
enrijecer a massa muscular? 

(Lembremos a prurigo 
scribendi de Juvenal - Satiras: 
"A incuravel comichao de 
escrever apodera-se de 
muitos", e o "amilhamento" de 
Rui Barbosa, no discurso 
sobre a Imprensa e o Dever da 
Verdade). 

Sera por acaso, mais 
importante saber de verso e de 
prosa, de filosofia e de letras 
que saber levantar uma casa 
para morar, ou construir uma 
mesa para ao redor dela reunir 
a familia? T rata-se de produtos 
diferentes para usos diferentes 
em necessidades igualmente 
vitais, onde o homem, a 
diversos titulos, faz-se 
igualmente criador. 

Tambbm julgo que nao 
(leva haver elites entre os 
intelectuais. A eles todos, 
indistintamente, cabem 
peculiares responsabilidades. 
A "Declarapao dos Direitos do 
Homem e dos Cidadao", em 

A Nene 

pbrSalvtG OiRo 
Jomalista 

A clmpada silendGsa. 
Uma |«nti rbtardada 
proeurava gpmeqte o plhho. 
O da tioiu Gal ia de 
Riaasinhq. O " calor 
a«mestava< De ajoraetxto a; 

raealo. Sljsiava veato 
aaarm De m quanta 

pipocavam vialentos trovhes, 
Mbera cbstante, umhimulhxfc^ 
aaveas negras. Ao$ pottcos ae 
aproximaada. O tem]>o se 
fechando- Cada vez mais. 

Loreno cotitraiu os 
mdscnbs da testa. 0 eavala 
estrebnehou. Quis voltar, 
Segaroa hem as r^deas. Viu 
espaatado am coriseo, como 
ama faca de logo raagar a 
bacbo do cdm O tord come^ou 
a cam JPesado. Sea pal estava 
com a fszm< Dissemdhe antes 
da pardda; "Men Hiho, deixe de 
s^er teimoso, Olhe o mofptafo, 
E smat de muitn chuvaw, {> 
cavaJejro lot em Ironte. 0$ 
caminhos. cheios d'agua, A 
esearidafj crescendo. A cbuva 
eaiitdo, Um raio derribou 
vRdent^mcnte am peqaizelro. 
Ficot< por algttps mstantes sem 
nada eoxergar. A" brutal 
darldade Ihe escureceu a vista 
dolorida. 

De repente, avistou, ao 

Jopge, uma Juz tremuk Cfiou 
coragem, Esporou o cavalo. 
Com mais forga. Eembrotese 
de qtte por aqnelas bandas, 
antigamente, siorava uma 
viuva. Chanava-se Doralice. 
Com a morte do marido, sna 
fazeada fora de ^gnas abate ■ 

Com mailo coslp ctmseguiu 
apear. Critosi - *0 de casaf. 
Minguemr«§pondeu. Tornoua 
grtlar." bfada de resposta. 
Chovia h cantaros. Avaagou 
alguns passes. Grtobemajto: 
- "O de casaC. repetm tres 
vezes. Pressentiu um raexido 
de gente> - Queoi + 

perguntaram. Voz grossa, 
Qoase gntaotfe, disse serHho 
doseuChico Fanas, Moravaali 
petto. Resolvera tr a cidade 
fazer unms compras. Seo pat 
pondera-lhe o tempo. Kao 
obedecera.: Agora queria 
abrigo. Redid desculpas. 
RaSso« a tirar as e^xaas e as 
betas. Uma abafada voz de 
nmlher, M <le dentro^ fez-se 
ouvir. 

- Beu antdaio, quem esta af? 
- E o do do coronel Chico 

Fart3s< ixdindo agasalho. 
Ele ia de pra vik. A chuva Jbe 

. pegou no camiitho, esjtopck^ a 
voz grossa, M de fora. 

. E a voz fcmimna, em torn 
caritihoso; 

- 6 seated Ihe de roupa 
enxuta. Leve o mo^o pra o 
quarto da Nene. Com este fno 
danado. ek dorme mehior com 
ek ^ | 

E o moqo, cheio de dedos, 
faiou que nao preeisava tatitos 
mcAmodos, Bastava uma rede. 
Dormina, alt mesmo. Assim o 
disse. Assim o fez. O velbo 
Antonio rittdo, de boca cbeia, 
trcfttxea rede. Veto sem ien^ol 
Atou-a m imico canto <la sala 
quenaogotejava. Operaoitante 
agasalhotbse. Com cltficukjades. 
Comentou entre sens botoes: - 
"Quem nao tem eao, ca^a cont 
gato^. E cais no sotto. 

Sono de guerrebo cansado! 
A manha surgju envoita nos 

primeiros rajos solares. O ecu 
se t»spratava azul e linpo por 
sobre a palsagcm verdejantc, < > 
sob de leve, derramava luz em 
toda a Iralda de chapaddes. O 
orvalho da antemanha, sob o 
impaelo do disco solar, rdfetia 
uma cor prateada 

Ele. acordou cedo. 

seu primeiro artigo, 
estabelece que "as distingoes 
sociais nao podem basear-se 
senao na utilidade comum". 

E isto, pos, que defendo; os 
intelectuais nao sao superiores 
a outros - so sao diferentes 
pela funcao que exercem, e 
sao diferentes em si 
unicamente pelo grau de 
presen^a ultil na vida da 
sociedade. 

Se uma virtude 
indispensavel ao intelectual e 
a modestia, a outra, entre nbs, 
deve ser a brasilidade, 
qualidade Urgente, ainda 
porque duvidosa na maioria 
das elites em voga. 

Uma academia de letras, 
mais que um adorno citadino, 
vejo-a como uma prestacao de 
servigos especificos, uma 
forca graciosa a penetrar no 
povo para a defesa, a 
promocao e o enriquecimento 
dos valores culturais, e para a 
corre^ao dos contravalores 
que nele infelizmente se 
instalam. Acredito que, na 
medida em que o intelectual se 
curvar ao povo, o povo ira 
crescer com ele. Curvar-se ao 
povo nao e "rebaixar-se": e a 
pedagogia dos sabios honestos 
que tem exato conceito de 
patria e desprendido amor por 
ela. 

Pensar com o povo. e nao 

■ f^guicou-sc. ScnRm na rede, 
Ca%ou as botas mtdbadas. 

■ Scntia c cqrpo mofdo, tal c iguai 
um baga^o dc cana. Ningtt«bn 
deus as caras. A dois pasaos via 
um potc. Numa forquilha. 
Encheu d'agua um copo de 
aluminic, Buscou o terrcirn. 
Mislo ouviu a distanck, a voz 
fcmlnma da nnitc anterior, 
envolveate: 

- fdinha Hlha, Va l^ve a 
toalba, Hspia como ele e 
bqnltao. 

Loreuolevantou o rosto, Ttu^ 
diante dc «m corpo de 
mulher pra ningudm botat 
deleito. Espantou-se. esfregou 

olhcs. Fensou que ainda 
dormia. Era uma lemea 
espetacuiar Dos p^s a cabc^a. 
Come£ava ]>elo rosto. parecia 
um anjocajdo docdy. Os olho$ 
verdes, cordeesrocraldas. Um 
beiclnho sattente que dava 
vontadetiesemorder. arjliucar 
o pedapo. os cabeios iongos. 
ioiros.Soltospelosombros. As 
pcrnas lorrteadas. As coxas 
grossas. Cor de docc de Icite. 
Os seios empmados tgual a 
"papagaEC nosventos dc verao, 
A bundinha red on din ha. 

em lugar dele; sentir-se 
povo, e nao seu luminar; 
colocar temas e propostas, 
e nao doutrinas ou solucoes. 
Se os intelectuais se 
preocuparem com a vida da 
Napao e com os problemas 
que a afligem e deixarem o 
povo "por fora", simples 
espectador eternamente 
"abestado" pelo torpor ou 
pelatelinha alienante da TV, 
entao todos eles 
permanecerao com a tacha 
de maus brasileiros, e o 
intelectual naomercenario, 
com o pecado da omissao. 
Fermentar o pensar, 
despertar o senso critico, 
inculcar a dignidade, "fazer 
povo" C o que me parece 
e-star inclmdo no proposito 
de fazer literalura hoje, 
veiculo de civilizapao pelo 
verum et pulchrum, a kalos 
e agatia da sabedoria grega. 

Fago votos de que todos 
os atuais e futuros 
membros da Academia 
Imperatrizense de Letras, 
mais que "imortais", se 
considerem os proximos 
dos mais mortais, da 
maioria dos brasileiros que 
tem direito a mais vida. 
Quero dizer que os 
academicos intelectuais 
sejam fermento na massa, 
ou, na expressao de Antonio 
Gramsci, os intelectuais 
organicos. 

Afrebjtada. I Jmclhar pkBo dc 
gatauodo. 

Mote sem. JHto, 
procurando assunto, o mogo 
rcsolveu lalan 

- Chuvau bonito, ontcm, a 
ndte. No? 

- En ncm vi Fez nm bio 
gostom Dormi pra vaJcr. So 
mc lembro que senhet com 
um "gato" qucrendo nm 
machucar - resiujudctt-thc^ 
toda dengosa, a Jovem que 
estava de short. Biusa 
transparente c amarrada na 
datura tna. 

LoreuOt aporriahado, num 
tonr semgri^a, Ja m afaskudo 
disse 

■ - Mnito obrigado pela 
toalha. Escnta gait^a, comod 
tcu aome mesmo? 

E ela, toda sorridenler 
- Eu me chamo None, 

hloro cm Imperatriz. Vim 
passar ufts dias com minha tia. 
E o tcu? 

O mal dormldo viajaste 
suspirou lundo, Coqou a 
cabeqa. Maudou uma porra 
bem haixiuho. Eespondea 
pais^guadavjda; 

- Eu, enxouo egual 

Oll^a de segunda a sexta-feira, 

das 07:00 as 08:00 horas pela 

Radio Capital AM, 950, o 

, rograma Revista Regional 

Produgao: Agenda Pingo no i 

Gos/a 

Deu a louca no 

Bingao do Conor Farias!! 

0 Bingao baixou de preco 

Cartela por apenas R$ 4,00 

Ttf  i.  

# assist a todos os dias, pela TV Capital, a partir das 13h00 

Ma partidpagdo 

isy 
ia 24 Horas 

L 
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O real e superado pelo o dolai 

0 black chegou a atingir a maxima de R$ 1,004 no 

segmento de cabo, operado por investidores com altas quantias, era reaqao a uma medida do BC 

Brasil em 

Re vista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Garantindo apoio 
Reunidos com o 

presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Sepulveda 
Pertence, 25 governadorcs 
de Estado garantiram apoio 
a proposta de aprovar no 
Congresso projeto 
instituindo o "efeito 
vinculante" nas decisoes do 
Supremo. A idcia tern por 
objetivo desentupir a pauta 
do STF, que somente no caso 
do imposto compulsdrio 
sobre combustrveis, 
considerado inconstilucional 
em 1990, julgou mais de 5 mil 
processes sobre o caso. 

Investimento 
A companhia Vale do Rio 

Doce vai investir R$ 250 
milhbes para implantar uma 
lavra mecanizada a fim de 
retirar as 150 toneladas de 
ouro que descobriu na Serra 
Leste, onde fica o garimpo de 
Serra Pelada, no sul do Para. 
A jazida, a 400 metres de 
profundidade, sera 
explorada alraves de tuneis 
subterraneos, num projeto 
altamente rentavel, que 
consolidara a posiqao da Vale 
de maior produtora de euro 
do Pals. Se os garimpeiros da 
falida Serra Pelada assim o 
permitirem. 

Carta-bomba 
Um menor pode ser a 

testemunha chave contra 
Nelson Leonel, acusado de 
ter mandado a carta-bomba 
ao Itamaraty que provocou 
ferimentos na diplomata 
Andrea David. Mantido 
incognito, o garoto — que 
trabalhava na oficina de 
Leonel, onde a Policia 
Federal suspeita que a 
bomba foi fabricada — 
prestou depoimento ontem 
diante do juiz, Pedro Paulo 
Castelo Branco, da lO3 Vara 
Federal do Distrito Federal. 

Reforma Agraria 
O ex-comunista Raul 

Jungmann e o novo ministro 
da Reforma Agraria. Filiado 
ao PPS, antigo Partido 
Comunista Brasileiro (PCB), 
Jungmann atualmente 
preside o Institute Brasileiro 

de Recursos Naturais e 
Renovaveis (Ibama). Anoticia 
da indicagao so foi confirmada 
no ultimo dia24.0 presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
ficou irritado ao saber que as 
mudan^as nos ministerios ja 
haviam sido divulgadas pela 
imprensa. Ele estava com os 
governadorcs quando os 
jornalistas que 
acompanhavam a audiencia 
perguntaram se a noticia era 
verdadeira. FHC riu, 
classificou a informayao como 
"terrorismo" e completou: 
"Quando eu resolver, eu 
mesmo vou anunciar". Mais 
larde, resolveu e anunciou o 
nome de Raul Jungmann. 

Proposta 
A delegagao brasileira 

fechou a sua proposta, 
oferecendo que estatais 
estrangeiras possam ter ate 
49% das aydes de empresas 
que vierem a explorar os 
serviyos de telecomunicayao 
no Pais. No fundo, elas 
sempre poderao associar-se 
com outras. Embora com 
resmungos, isso foi aceito pela 
Franya, a mais resistente, 
depois do Canada, aos 
investimentos estrangeiros 
em telecomunicayoes, mas 
tambem a que mais protestava 
contra as restriyoes do Brasil. 
Outra proposta brasileira bem 
aceita, principalmente pelos 
Estados Unidos: empresas 
estrangeiras que queiram 
explorar os serviyos nacionais 
de satelites nao precisam mais 
ter que se instalar primeiro no 
Pais. 

British do Brasil 
A British Gas, empresa 

britanica privatizada, esta 
interessada em investir 
pesado no Brasil. Ela nao 
pensa apenas em participar do 
projeto do gasoduto da 
Bolivia, onde ja se encontra, 
mas na comercializayao e, 
principalmente, na instalayao 
de usinas eletricas no Brasil. 
Aguarda apenas defmiyoes 
de regras claras para agir. E 
continua esperando, pois 
afirma que ha ainda muito a 
deflnir. 

GASTROCLlNICA 

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

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

por Andrea Braga 
Da Agenda Estado 

Pela a primeira vez desde o 
lanyamento do Piano Real, o 
dblar paralelo foi negociado dia 
22 acima de R$ 1,00. Pela 
manha o black chegou a atingir 
a maxima de R$ 1,001 no 
chamado segmento de papel e 
R$ 1,004 no de cabo, operado 
por grandes investidores com 
altas quantias. No final do dia o 
mercado fechou a cotayao em 
R$ 0,992 na compra e R$ 0,999 
na venda, com alta de 0,40%. 

A pressao de alta foi 
causada por uma medida do 
proprio Banco Central. Entrou 
em vigor dia 22 uma circular - 
editada duas semanas atras, 
que dificulta a movimentayao 
de recursos atraves das contas 
de nao-residentes no Pais, as 
CCS. Por isso, em vez de usar 
as CCS para transformar reais 
em dolares, as empresas 
estariam comprando no 
paralelo. 

As empresas fazem estas 
operayocs para investir em 
aplicayoes no Exterior ou 
mesmo para movimentar 
caixas paralelos em dolar. No 
final do ano muitas compram 
dolares para aplicar em outros 

paises, reduzindo o volume de 
suas contas no Brasil -- e 
tambem a tributayao -- no 
encerramento do exerddo. Foi 
isso, em grande parte, o que 
pressionou a alta do black em 
28 de dezembro passado," 
quando chegou ao alcanyar a 
paridadede R$ 1,00. 

A circular do BC exige a 
identificayao do investidor em 
algumas operayoes, o que nao 
ocorria antes. Assim, as 
empresas habituadas a estas 
transayoes de legalidade 
duvidosa tiveram de deixar as 
operayoes via CCS para 
escapar do Fisco. 

Analistas do mercado ainda 
nao conseguem mensurar a 
magnitude das saidas de 
dolares que estao sendo feitas 
pelo cambio paralelo. 

A principio, eles acham que 
a valorizayao acontece por 
causa da pouca quantidade de 
dolares no black. "O black 
estava abandonado e qualquer 
demanda nova puxa as 
cotayoes", comentou um 
analista. 

O dolar paralelo comeyou a 
era do real cotado a R$ 0,950 
no dia 4 de julho de 1994. 
Houve uma desvalorizayao no 
inicio do piano, e o black 

1.2 , 

Aumento do dolar em rela^ao ao real 

Em centovos de real 

0,836 
1,004 

0.8-*"" 

0 ^ 

09/11/94 
28/12/95 

chegou a minima de R$ 0,836 
em 9 de novembro de 94. De 
la para ca o paralelo veio em 
rota de valorizayao, passando 
pelo pico de R$ 1,00 em 28 de 
dezembro de 95. A ultima 
cotayao antes do recorde do dia 
22, na sexta-feira passada, era 
de R$ 0,995. 

O dolar comercial tambem 
subiu apos a abertura, 
atingindo R$ 0,9917 quando 
corriam no mercado rumores 

Ultimo aumento 

sobre uma multinacional que 
estaria remetendo ao Exterior 
US$ 60 milhoes. No final da 
manha, quando as remessas 
teriam sido neutralizadas por 
grande entradas de dolares, as 
cotayoes recuaran. As 13 
horas o comercial ja era cotado 
a R$ 0,9913 na venda. No 

fechamento do mercado, a 
cotayao era de R$ 0,9908 na 
compra e R$ 0,9916 na venda, 
alta de 0,05%. 

Cademeta de poupanya perde 

recursos ate depois de julho 

por Andrea Braga 

A caderneta de poupanya 
deve continuar a perder 
recursos mesmo depois de 
julho, quando entra em vigor a 
reduyao, aprovada pelo 
Conselho Monetario Nacional 
(CMN), do redutor da Taxa 
Referencial de Juros (TR), 
avaliam tecnicos do Banco 
Central. Pelos ultimos dados 
divulgados itelo Departamento 
de Estudos Especiais e 
Acompanhamento do Sistema 
Financeiro (Deasf),a poupanya 
japerdeu, nos primeiros 16 dias 
do mes, R$ 527,37 milhoes. Em 
contrapartida, no mesmo 
periodo, a captayao foi positiva 
em R$ 297 milhoes do CDB-pre 

e de mais R$ 514 milhoes no 
Fundo de Investimento 
Financeiro (FIF) de 60 dias. 

Os tecnicos do BC estao 
convencidos de que aperda da 
captayao da caderneta de 
poupanya se da, 
exclusivamente, pela baixa 
rentabilidade frente a outras 
aplicayoes do mercado. Essa 
situayao, segundo eles, pode 
melhorar a partir de julho, mas 
nao sera significativa, uma vez 
que apequena queda do redutor 
nao sera suficiente para tornar 
a poupanya novamente 
competitiva. "0 redutor teria 
que cair para menos de 1% para 
a poupanya poder competir com 
o CDB, por exemplo", diz um 
tecnico. So que a reduyao, 

aprovada pelo CMN, so chega 
a 1,15% em setembro (antes 
disso o redutor atual, de 1,3%, 
cai para 1,25% em julho e 1,2% 
em agosto). 

De acordo com os tecnicos, 
a queda do redutor foi timida 
porque o governo tern que ser 
cuidadoso na avaliayao do 
crescimento'da sua divida. "Ao 
aumentar a remunerayao da 
poupanya o governo esta 
aumentando a sua divida e 
tambem a de todos que tern 
debitos corrigidos pela TR, 
como, por exemplo, os 
mutuarios do Sistema 
Financeiro da Habitayao", 
analisa um tecnico. A16m do 
mais, o governo tern certeza, no 
momento, que o dinheiro da 

poupanya esta migrando para 
outras aplicayoes disponiveis no 
mercado financeiro e nao para 
o consumo. 

A perda liquida acumul 
na caderneta de poupa 
(saques superiores 
depositos), desde maryo d< 
passado, e de R$ 469, 
milhoes. Nesse periodo e at/1 o 
dia 16 de abril ultimo, 1 

poupanya sofreu saques de 
6,16 bilhoes contra depositos c 
R$ 5,69 bilhoes. Nos ultimos 
nove meses, ou seja, desde 
agosto de 1995, a captayao 
liquida da poupanya e negativa 
todos os meses, com exceyao de 
dezembro, quando ocorreu 
uma captayao liquida positiva de 
R$ 2,72 bilhoes. 

Pedro Piva sera relator do caso Banespa 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agenda Estado 

O presidente da Comissao 
de Assuntos Economicos do 
Senado, senador Gilberto 
Miranda (PMDB-AM), 
informou que nomeou o 
senador Pedro Piva (PSDB-SP) 
como relator do caso Banespa. 
Piva e apontado como um dos 
principais aliados do governo 
para uma soluyao no banco 
estatal. Serao sub-relatores o 
senador Osmar Dias (sem 
partido-PR), Roberto Requiao 
(PMDB-PR) e Eduardo Suplicy 
(PT-SP). 

Miranda afirmou tambem 
que o presidente Fernando 
Henrique Cardoso concordou 
em retroagir a 15/12/94 as 
taxas de juros a serem pagas 
por Sao Paulo referentes ao 
emprestimo concedido ao 
Estado. Naquela data foi 
assinado o acordo entre o 
governo de Sao Paulo e aUniao. 
Ratificado este compromisso do 
presidente, isto significa que, 
apos selado o acordo pelo 
Senado e Sua imediata vigencia, 
os juros cobrados do Estado de 
Sao Paulo entre 15/12 e o inicio 
do acordo nao seriam os 
praticados pelo mercado, mais 

sim um outro, ainda nao 
definido, que deve ser 
estabelecido no compromisso. 

Miranda afirmou tambem 
que o presidente Fernando 
Henrique disse que consultaria 
o ministro Pedro Malan para 
obter uma melhor alternativa 
quanto ao tema. 

As ayoes do Banespa (PN) 
registram valorizayao 
expressiva como resultado do 
acordo firmado entre o Planalto 
e o governo de Sao Paulo para 
solucionar a divida do Estado 
para com o banco. Nos ultimos 
dias, a ayao do Banespa 
despencou na Bolsa apos as 

declaragpes do governador 
Mario Covas de que entregaria 
o banco para o Governo Federal, 
desistindo de um acordo. O 
senador Gilberto Miranda, 
presidente da Comissao de 
Assuntos Economicos do 
Senado, disse que foi fechado um 
acordo para devolver o Banespa 
ao governo paulista. Metade da 
divida do Governo Estadual com 
o banco seria pago com ativos e 
a outra metade seria renegociada 
com titulos federais. Gilberto 
Miranda disse que o Senado 
apresentou como condiyao ? 
extensao do acordo para ou 
Estados. 

O MELHOR SERYiqO EM OFF SET DA REGIAO. TRA3ALHAMOS - vm?UTAqAO GRAFICA OUE RES' 

OS MELHORES IMPRESSOS. Conselho Monetari|?^Ci|»ri Luis Domingur , ne 1206 fone 721-1077 
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por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

De folga na tabela da 
Segunda Copa Caf6 Viana, o 
Jandui ja esta classificado para 
a prdxima fase da competigao 
e joga amistosamente com o 
Bananal neste final de semana. 
A equipe das Redes Jandui 
garantiu a classifica^ao ao 
empatar com o America na 
ultima rodada. Com a 
classifica^ao garantida, o time 
so pensa na semi-final. O 
tecnico Enio Gomes aposta 
muito no futebol dos atletas, 
Willamys Lima, Warley e 
Luciano. Os mesmos foram 
campeoes na temporada 
passada. Mesmo entrando 
somente no segundo tempo, 
Willamys Lima esta fazendo 
boas apresenta^oes no 
campeonato. Willamys marcou 
dois gols importantes, um 
contra o Sao Paulo e o outro 
contra o Vital. 0 treinador Enio 
esta pensando em usar os tres 
no ataque no amistoso que fara 
no final de semana. Enio 
tambem esta otimista com a 
chegada d( atacante Mazinho. 
O jogador de apenas treze anos 

apresenta hoje 

de idade, estara sendo 
aguardado pela diretoria por 
todo o dia de hoje, e mesmo 
sem entrosamento devera 
estreiar domingo, no amistoso 
contra o Bananal. 0 local da 
partida ainda nao foi definida. 
0 treinador espera com este 
amistoso testar alguns 
jogadores que nao tiveram 
oportunidade durante a 
competi^ao. Luciano, uma das 
principals pe^as do meio- 
campo, e outro que tern 
presenga garantida no amistoso 
de domingo contra o Bananal. 
O presidente da Escolinha 
Redes Jandui, esta trabalhando 
firme para dar e melhorar a 
estrutura da escola. A Segunda 
Copa Cafe Viana prossegue 
hoje, com o classico da rodada: 
PSV x Beira-Rio, jogarao as 
09:00 horas deste sabado, no 
Estadio Municipal Frei 
Epifanio D'Abadia. 0 Beira-Rio 
precisa veneer a partida e 
torcer para o PSV trope^ar 
diante do Tropical, para chegar 
a classificado. Mesmo 
sabendo que o PSV e uma forte 
equipe, o Beira-Rio esta 
confiante e embalado, apos a 
goleada sobre o Tropical por 5 
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3a Copa Revemar 

prossegue amanha 

Willamys, Warley e Luciano, do time das Redes Jandui poderao ser usados no amistoso 

a 0. O PSV, que depende firme sob o comando do seu vai partirpracimado Beira-Rio, passo rumo as semi-finais da 
somente da equipe, trabalhou treinador e garante que o time para veneer a partida e dar um competivao. 
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Automovds e Pc^as Capri ltda. 

• REVENDEDOR AUTOR1ZADO* 

Fone: (098) 722-2122 Fax: (098) 722-2666 

por Francisco do Vale 

A 33 Copa Revemar do 
Prabalho prossegue neste 
final de semana, com mais 
dois jogos importantes. As 
09:00 horas, Revemar x 
Analogica e as 10:00 hs, no 
jogo principal, teremos FNS 
x Antarctica. Todos os jogos 
serao realizados no campo do 
Incra. O futebol sogaite de 
Imperatriz esta recebendo 
um grande numero de 
t( cedores nos finais de 
semana. Os empresarios de 

Imperatriz estao investindo 
na modalidade, como e o caso 
da Revemar Caminhoes, 
revendedora autorizada de 
caminhoes Vokswagcn. Os 
dirigentes da equipe 
investiram bastante nesta 
temporada. O time esta 
correspondendo dentro de 
campo e satisfeito com o 
redimento, o treinador 
devera manter a mesma 
formayao dos jogos 
anteriores. Por outro lado o 
Analogica vem fazendo uma 
boa campanha na 

competivao, com um dos 
melhores ataques do 
campeonato. O time pretende 
desbancar o Revemar. A 
Radio Capital AM transmitira 
os dois jogos, com a jornada 
esportiva sendo aberta as 
08:00 horas. A equipe 950 e 
formada por Valter Silva, 
Frederico Luiz, Clovis Aguiar 
e Francisco do Vale. O 
campeonato esta sendo 
conduzido da melhor 
maneira e a 33 Copa Revemar 
do Trabalho esta programada 
para no Dia do Trabalhador. 
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ESCORT 
CAT. F116 

18.000 (Basico) Entrada: 5.400,00 

24 pagamentos: 767,46 

Corrigido pelo Dolar Co^nt^o-s , 6 

or 

Cotas disponiveis pelo Consorcio Nacional Ford 

Para toda linha Ford 

QUANDO VOCE COMPARA 

COMPRA FORD. 

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

come x s de segunda a sextofeiro, o progroma ddade 

. —i OO os i _>! iiO, pelo TV Cidaile. 

\ vardade nua e crua, doa a quetn doer. 
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Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

A |iIKo do cosol DK*. T^u^eiicmo e. 
K*ecepcioK\ou ck j'iKvo do sociedode impe^ofK'is'e^se pc\ro a j^es+o dos 

sows sonKos, "sews; i5 cmos", wo ultimo sobodo, wo soloo wob^e dc 

^Juc^cxrcx CJube. j\ woite, que ^oi ag^adabilissimo/ teve sempre p^esewte 

a slmpotio e belezo do owivcKso^ictwie, cjue cump^imewtou c\ todos os 

sews cowvidodos semp^e Kodiowte de j^elicidodey sob os olkc\^es 

o^gulkosos. dos pals. O bwj^et teve em sew ca>Adaplo/ gostosos 

gwloseimosy v^egodo com.o t^odlclowol wkisky- Oow|"l^ci jlcvsks! 
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Como uma princosa. Bcrnadete apresentasc a sociedadr A valsa com o pat. Dr. Aureliano, fui u ponto alto da noitc A aniversaHante cm pose com os pats, Dr. AureHano eJadrcni' 
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execuHvay 

Maristela 

Noleto. 

u 

te 

que seus 

sonhos 

sempre se 

concretizem 
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Aniversario. 

A colunista 

Um close da an iver sari ante, Bernadete, com alguns dos convidados 
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Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum dn c 
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Academia comemora 5 anos de fundaijao 

Academicos entregam premio a Agostinho Noleto, autor de Guerrilheiros Sem Rosto 

Linha 

Direta 

por JOSE FILHO 

Degola 
Na reuniao da Camara 

Municipal, que sera 
realizada na proxima terga- 
feira, os vereadores vao 
solicitar ao interventor 
Dorian Menezes, a demissao 
do secretario de Educagao, 
advogado Agostinho Noleto 
Scares. 

PMDB 
Depois de feitas as 

contas, entende agora a 
Executiva Municipal do 
PMDB, que o empresario 
Wellington Costa tem votos 
suficientes para veneer a 
convengao do partido que 
devera ser realizada no mes 
de junho. 

Especulagao 
De acordo com 

especulagao de analistas 
politicos, diante da 
perspectiva de vitoria de 
Wellington Costa na 
conven9ao do PMDB, a 
Executiva Estadual do 
partido pode fazer uma 
interven^ao no diretorio 
municipal e mudar todo o 
quadro atual. 

Recado 
Do jornalista Wilton 

Alves (Coquinho) ao 
secretario de Obras do 
Municipio: "Por favor, Dr. 
Sales, acabe com a lagoa 
existente no cruzamento da 
Pedro Neiva de Santana com 
a rua da Assembl^ia ou 
entao mande um barco com 
urgencia para que o acesso 
a Vila Reden^ao I nao seja 
interrompido". 

Picareta 
Um empresario 

localizado ^ no 
Entroncamento fez uso de 
uma picareta para cor tar o 
asfalto defronte o Pao da 
Terra. O buraco continuala, 
ninguem foi 
responsabilizado e vai 
acabar se constituindo em 
um precedente perigoso 
para a administra^ao do 
municipio. Daqui algtms dias 
odo mundo vai estar 

tando o asfalto e a cidade 
vai voltar a ser um buraco 
so. 

Solugao 
A prefeitura deveria 

restaurar o asfalto e mandar 
a conta para o autor do 
buraco. Somente assim sera 
possivel moralizar o uso do 
patrimonio publico na 
cidade. 

Informagao 
indo 

oficiosa, o proprietario da 
Eazenda Macaxeira, onde se 
deu a chacina em Edorado, 
no Sul do Para, e o pai de 
um deputado estadual 
paraense. Segundo a mesma 
fonte, a chacina pode ter 
sido premeditada e 
executada com o aval de 
expressivas autoridades do 
Estado paraense. 

Brincadeira 
Acs trancos e barrancos, 

os estudantes secundarislas 
de Imperatriz vao 
conseguindo se organizar. 
So que agora, e para variar, 
a capital do Estado quer 
administrar os recursos da 
classe estudantil da cidade. 
E uma brincadeira de mal 
gosto que nao pode ser 
levada a serio. 

Dificuldades 
Ao que parece, todos os 

candidates a candidate a 
prefeito de Imperatriz estao 
encontrando dificuldades na 
escolha do vice. Ate agora 
nao surgiu qualquer no me 
para compor sequer uma 
chapa e, nao e por falta de 
pretendentes. 

Agin do 
Agindo firme e com 

consciencia, a Procuradoria 
Geral da Republica em 
Imperatriz. E uma luz no 
fundo do tiinel para fazer 
voltar a esperanya de 
moralizagao da cidade. 

Estimativa 
Segundo o censo 

realizado pelo IBGE em 
1990, a popula^ao do 
municipio de Imperatriz era 
de 209.970 habitantes no 
perimetro urbane e 66.470 
na zona rural, totalizando 
276.440 habitantes. A 
estimativa para o novo censo 
^ de que a populayao da 
cidade chegue a 332.000 
habitantes. 

Agressao 
Os carros volantes de 

som conlinuam agredindo 
as escolas e hospitals da 
cidade. As reclama^oes sao 
muitas, mas nao ha uma 
fiscaliza^ao do setor, o que 
implica no aumento desse 
abuse a toda a cidade. 

Para meditagao 
"E acontecera nos 

liltimos dias, diz o Senhor, 
que derramarei do meu 
Espirito sobre a carne; 
vossos filhos e vossas filhas 
profetizarao, vossos jovens 
terao visoes, e sonharao 

■>o<" r\f '>-17) 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

A Academia Imperatrizense 
de Letras comemora hoje, 
cmco anos de existencia. 
Eundada inicilamente por um 
grupo de . quatorze 
intelectuais, seu primeiro 
presidente foi o jornalista 
Edmilson Sanches. A 
Academia conta atualmente 
com 30 membros e e presidida 
pelo filosofo Vito Milesi. Sous 
estatutos preveem quarenta 
vagas come limite maximo. 

A solenidade que marca os 
cinco anos da Academia, 
acontecera no auditdrio da 
entidade, situado na Praya da 
Cultura. 

Sera entregue hoje durante 
o evento, ao secretario de 
Educayao Agostinho Noleto, o 
Premio Literario Academia 
Imperatrizense de Letras pelo 
livro Guerrilheiros Sem Rosto, 
editado pela Etica Editora. 

De acordo com a 
programayao, o professor Jose 
Geraldo realizara durante o 
evento, uma exposiyao acerca 
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cidade de Imperatriz comemora os 5 anos sua Academia 

do livro de Agostinho Noleto, 
que trata da Guerrilha do 
Araguaia, quando no final da 
decada de 60 e inicio da decada 
de 70, camponeses liderados 
pelo Partido Comunista do 
Brasil, organizaram campanhas 
guerrilheiras contra a ditadura 

mililar instalada em 1964. 
O interventor estadual de 

Imperatriz, Dorian Meneses, 
confirmou presenya no 
encontro que devera reunir a 
inteleetualidade de Imperatriz e 
Regiao l ocantina. 

A Academia Uun comodrgao 

informativo, o jornal em formato 
de revista, 0 Verbo. 0 Jornal 
Capital publica ababco e nas 
paginas do Seu Lider Diario, 
textos dos academicos do 
primeiro numero do jornal, 
lanyadoemjulhode 1991 (veja 
a logomarca. AIL- 5 anos) 

Em busca da historia perdida 

por Adalberto Franklin 
Jornalista 

Como todo individuo, a 
sociedade carecede memoria, 
de elementos de experencias 
passadas que possam 
contribuir com o seu presente 
e futuro. E o referencial 
historico que possibilita a 
analise e definiyao do 
momento presente. Sob essa 
visao, e atualissima a 
afirmayao de que "a historia e 
a vida da memoria e a mestra 
da vida", feita por Cicero ha 
vinte s^culos. 

Quando nao se conhece 
sua historia, sua genese e 
ascensao, dificilmente um 
povo tem condiyoes de se 

autjo-afirmar. Falta-lhe a noyao 
de particularidade, o 
conhecimento de sens aspectbs 
estruturais, a compreensao do 
antes. De uma visao de 
con junto da historia. Dos 
elementos que ligam o passado 
ao presente. 

Cabe lembrar Kant, que 
afirmava ser o processo 
historico nao apenas uma 
sucessao de acontecimentos 
sem ligayao com o presente e 
com o futuro. Nao se pode 
refutar que as transformaydes 
das sociedades se dao a partir 
de ayoes e movimentos 
condicionados pela expc^riencia 
histdrica, gravada no 
inconsdente colelivo. Dai vein 
respostas aos comportamentos 
grupais nem sem pre 
compreendidos, como tambeni 
a premoniyao de desacertos, 
que da condiyoese pistas a um 
ordenamento do presente e do 
futuro. Na historia, sabemos, 
nap existe um fluxo 
desordenado, sem piano ou 
ritmo perceptlvel - Toynbee 
muito reforyou esse 
pensamento. 

Aqui vale rcssaltar a historia 
como "um dialogo interminavel 
entre o presente e o passado", 
no dizer de Carr. Um dialogo 

que as vezes se mostra 
embaralhado e confuso, onde 
o presente se torna o passado 
e o passado se faz atual. E se 
percebe que o antigo e o novo 
sao conteporfineos; atuais, e, ao 
mesmo tempo, antigos. 

Certamenta, ha nas 
motivaybes do comportamento 
humano um centro de 
gravidade, um fio condutor |X)r 
onde se fixa essa intn'seca 
relayao passadopresente - sem 
predeterminismos, porque a 
historia e dinAmica como o 
prdprk) homem- que por vezes 
se vislumbra com dimensoes 
de eternidade. 

A percepyao desse fio 
condutor da historia e que 
possibilita se planejar com 
seguranya o tempo que ha de 
vir, respeitando-se os 
elementos presentes e 
passados do consciente e do 
inconsciente das classes 
sociais. 

Toda essa incursao tedrica, 
para dizer o dt^norteamenlo - 
literalmente, como perda do 
rumo- da visao do conjunto do 
povo imperatrizense; sua 
formayao e atual estrutura de 
relacionamento, dependencia e 
caracten'sticas sociais, muito 
proprias e diferenciadas do 

restante do Estado. 
Ainda sao muito 

incompletas as analises 
sociologicas que se fazem 
desta regiao. Nao tanto por 
incompetenciade quern as faz, 
mas principal mente pela falta 
de bases solidas e cientificas, 
e mesmo escassez de 
documentos e levanlamentos 
da nossa historia. O que se tem 
a mao e superficial, quase 
insignificante para uma analise 
dentlfica. 

Pior ainda porque ha uma 
barbara miscigenayao que 
interferiu no curso natural da 
historia e da cultura deste povo 
e que agora f praticamente o 
fator determinant e das 
tendencias do seu presente e 
vein marcando os rumos do 
seu futuro. Precisa-se 
conhecer essas 
transformaydes com 
jirofundidade para nao nos 
espantiarmos com o futuro. 

Tenho certeza que a 
Aaidemia Imperatrizense tie 
Letras abrira espayos e 
incentivara esse tipo de 
pesquisa e publicayao, dando 
a incalculavel contribuiyao que 
os poderes e as instituiydes 
publicas jamais prestaram a 
adtura imperatrizense. 

TV, Radio e 

Jornal Capital 
Produtos Quimicos Ltda 

Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 Imperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 - Fax: (098) 721-32% 

Temos completa linha de: 
* Produtos quimicos para tratamento de agua em geral, piscinas, 

torre de refrigcrayao, calcleiras, laticinios, couros, sabao e etc. 
* Equipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos, 

escadas, luminarias, peneiras, escovas e etc. 
* Acidos, soda caustica (liquidae escama), agua sanitaria" KIBONA", 

breu, solugao dc batcria, esscncias, barrilha, ctoros, adubos, etc. 
* Xairipu para auto, super alivo "MARAS1L", desinfetantes, 

deteigentes, tambores de ferro e bombas plasticas, etc. 
* Produtos de libra de vidro: manta, resina, catalizador, etc. 

Promo^oes: 
* Cioro gramilado (baMe 10 kg) 

60,00 - a vista i«> cheque p/ ^ dias 
' Algirida inanutcng^o (01 11) RS; 

a vista 
* Barrilha (kg) K$ 0.90 ■ a vista 
« Sulfatt) de Aiuminio (kg) H$ 0.90- 

avista 

Jornal Capital 

~ ^ /^\ _ IT 

Ligue 73S-1345 e 

faca a assinatura do Seu 

Lider Diario. 
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Panorama 

Gerai 

por JOSELITA DAMACENA 

Clandestino 
Depois de algumas 

apreensdes e queimas de 
produto dos abates 
clandestinos, du seja, o boi 
na moita, continua intensa a 
campanha de fiscaliza^ao 
nos a^ougues de Imperatriz. 

A campanha tern como 
finalidade principal, alem de 
controlar e esclarecer a 
popula^ao, e tambdm de 
certa forma, acabar ou pelo 
menos amenizar com os 
abates clandestino sem 
nenhum tipo de alarde ou 
agressao. 

Passando 
a limpo 

A viabilidade da 
candidatura do ex- 
interventor Ildon Marques, 
volta e meia retorna a baila. 
O secretario de Rduca^ao, 
Desportos e Lazer, 
advogado Agostinho Noleto 
confirmou que a preferencia 
eleitoral pelo ex-interventor 
chega ate 88 por cento de 
aprovayao. 

Ao ver do secretario, 
Ildon Marques sem duvida 
nenhuma sera o prefeito que 
vai realmente passar 
Imperatriz a limpo. 

Guerrileiros 
E ja que estamos falando 

em Agostinho Noleto, e 
importante ressaltar que o 
advogado e secretario da 
pasta de Educa^ao, sera o 
homenageado pela 
Academia Imperatrizense de 
Letras quando da 
comemora^ao do sen V 
aniversario no proximo dia 
27. 

Guerrilheiros sem rosto, 
laneado no romper da aurora 
do ano passado, e sem 
duvida nenhuma um livro 
que retrata de uma forma 
clara e objetiva um pouco da 
historia de Imperatriz. 

Buracolandia 
A chuva torrencial que 

vem caindo sobre a cidade 
nos ultimos dias, tern 
conseguido atrapalhar a 
continuidade dos servi^os 
de recuperaeao da malha 
viaria de Imperatriz. 

Contrariando noticias 
recentemente divulgadas, 
com rela^ao a nao 
continua^ao das obras 

iniciadas por Ildon 
Marques, o interventor 
Dorian Meneses confirmou, 
a cidade vai ganhar mais 
alguns quilometros de 
asfalto em todas as ruas de 
todos os bairros. 

Crime 
Ja come^a a esquentar a 

campanha para o proximo 
pleito eleitoral, e importante 
observar que tern muito 
candidate se preparando 
para a peregrinaeao nos 
bairros em busca dos 
eleitores que ja nao 
acreditam mais em 
mudan^as. 

Sabe-se entretanto, que o 
TSE prometeu agir com 
bastante rigor contra 
aqueles que por ventura 
cometerem algum crime 
leitoral. 

Incentivo 
Como se nao bastasse as 

noticias de que, na regiao 
prevalece o crime: 
organizado. Uma fonte 
citadina nos revelou que o 
juiz titular da comarca da 
cidade do ferro, concedeu 
liberdade ao reu confesso 
do assassinate de sua 
propria esposa, crime 
acontecido recentemente e, 
que mobilizou e chocwu toda 
a sociedade apailandense. 

Ainda de acordo com 
informaeoes de nossa fonte, 
a decisao do juiz 
agailandense, pode se 
tornar num incentivo a 
criminalidade que continua 
imperante em toda a regiao 
tocantina. 

Diversao 
Como hoje sabado, dia 

de lazer e tambem diversao, 
e dia de visitar o Kroner 
circo que ainda se encontra 
na cidade at6 amanha 
domingo. 

Presentes 
Como ja se aproxima 

mais uma data festiva em 
Imperatriz, o comercio de 
artigos para presente, vive 
atualmente momentos de 
grande expectativa. 

A aproximagao do dia 
das maes, vem trazer aos 
comerciantes a certeza de 
um ligeiro reaquecimento 
nas vendas. 

Jornal Capital 

O Seu Lider Didrio 

Fone: 723-2034 

Man a e seu amor 

por Neneca Mota Melo 
Professora 

Maria do Canto era uma 
negra velha, magra e alta, 
encharcada de pinga, que 
vivia cambaleando e a 
resmungar e a cantar com 
um violao debaixo do brago 
pelas ruas de nossa cidade. 
Sua voz era rouca, 
dolorida, bonita. Os 
moleques corriam atras 
dela, gritando: - 6 nega 
maluca! Cade teu nego? 

Maria do Canto chorava. 
Encostava o corpo seco, 
quase sempre coberto de 
trapos, na primeira porta 
que vislumbrava - entre o 
casario alinhado rente a 
cal^ada - ia deslizando pro 
chao, e sentava. Esticavaas 
pernas, colocava o violao 
no peito murcho, e cantava 
baixinho, repetido: - No 
eumitero onde os mortos 
drome/ Onde eu irei drumi 
tombem/ Descansa o home 
que foi um dia/ E que me 
espera, la no ceu, amem. 

A crian^ada ria, 
tentando roubar-lhe o 
velho violao, arranhado, 

sebosd, quase sem cordas. 
Alguns meninos jogavam-lhe 
pedras. Elas fechava os 
olhos e continuava tirando 
sons do instrumento: d&m, 
ctem, d^m, dum, dum, dum. 
As vezes, tropega e irritada, 
tentava apanhar um (tos 
moleques que se atrevia 
chegar perto dela, 
levantando-lhe a saia 
encardida e rasgada. Em 
desordenada carreira, os 
atacantes batiam em retirada, 
dizendo palavroes a pobre 
mulher - que Ihes devolvia 
em dobro - ate que algu^m a 
levasse no rumo de casa. 

Casa mesmo, nao era. 
Quatro paredes de barro e 
taquara, cobertas de sap6, 
com uma porta so; sem 
janela, escondida nun canto 
de rua miseravel que dava 
entrada para a mata cerrada 
e sombria. E dentro desse 
misero espa^o cabiam uma 
cadeira velha, uma mesa 
pequena e de perna 
quebrada, um' colchao 
imundo, um travesseiro e um 
cobertor rasgado. No chao 
de terra, amontoados, duas 
panelas, uma caneca, um 
prato, garfo e colher, uma 
bacia amassada, mais umas 
pedras, a modo de trempe, 
simulando um fogao. Esse 
era o patrimonio de Maria do 
Canto, acrescido do colchao. 
Ah! e na parede, quase 
despencando, a foto de um 
mulato sorridente e 
simpatico - seu unico filho - 
assassinado numa briga de 
bar, la pras banda de Goias. 

Um dia, quando o sol 
descambava para o descanso 
rotineiro por tras da serra, 
Maria do Canto foi 

encontrada de bru^os, em 
meio as pedras do pequeno 
riacho murmurante que 
corria a dez passos de seu 
barraco. Estava morta. 

O jovem delegado da 
cidade recebeu a noticia e 
acorreu solicito. Sozinho. 
Nem o pra^a-do-dia 
autorizado foi acompanha-lo 
nas investiga^oes e libera^ao 
do corpo. 0 homem da lei 
juntou os cacarecos de Maria 
do Canto no quintalzinho 
desvalido, sem nem uma 
plantinha atestando a vida, e 
queimou tudo. Foguinho 
fraco, fumacento. Chamou 
dois caboclos que passavam 
vindo da ro^a, mandou que 
ajeitassem o corpo da mulher 
numa rede e o levassem pra 
Santa Casa. Ele iria logo 
atras, - Ordens da policia - 
arrematou, tentando fazer 
cara de mau. 

Certificando-se de que 
estava so, o homem, de 
revolver na cintura, entrou 
no barraco - agora mais 
miseravel sem o violao e a 
voz de Maria do Canto - 
fechou a porta e, 
aproveitando o restinho de 
luz que se filtrava pelas 
frestas das precarias 
paredes, ajoelhou-se, cheio 
de nojo diante do colchao 
(esse traste ele nao queimou 
na fogueira das lembranyas), 
e abriu-o por inteiro, num 
golpe so, com sua faca afiada 
e luzidia. 

Rindo, feliz como uma 
crian^a diante de uma arvore 
de Natal, o jovem e louro 
delegado enfiou as duas 
maos por entre as palhas do 
colchao, ate encontrar uma 
velha caixa de sapatos. 

Abriou-a e, de dentro del' ■ 
foi retirando brfm 
colares, pulseiras, broc 
de ouro puro, enfeitados dr 
preciosas e faiscante 
pedras; eram rubi 
esmeraldas, safira$, 
diamantes e p£rolas, lindas 
p6rolas. 

Guardada a riqueza na 
bolsa de couro que trazia 
consigo, o jovem delegado 
retirou cartas, documentos 
(sem ao menos ler), e uma 
velha foto que estavam no 
fundo da caixa. Levou a 
descoberta para fora do 
barraco, lan^ando tudo a 
foqueira que agonizava a 
luz das primeiras 
estrelinhas, medrosas e 
desconfiadas, espiando la 
do c£u. 

E por entre as ultimas e 
fracas labaredas que 
consumiam os bens de 
Maria do Canto, o 
saqueador vio os olhos 
azuis, os cabelos, os 
cabelos far tos e loiros e a 
boca grande e bem feita do 
rosto bonito do mo^o do, 
retrato. Viu e chutou as 
brasas que alimentavam o 
massacre final do amor de 
Maria. Cuspindo sobre a 
fogueira quase extinta, ja 
agora tornado pelo odio, 
sentenciou; - Morre outra 
vez, velho safado. E para 
sempre. 

O italiano bonito e 
apaixonado do retrato era 
av6 do jovem delegado- 
justiceiro, que nao leu as 
cartas de amor e os 
documentos que, 
asseguravam a Maria do 
Canto a posse de imensa 
fazenda onde ele vivia, rico, 
respeitado e feliz como um 
rei. 

O barraco de Maria do 
Canto ainda esta la, a beira 
da mata. 

Convocacao 

A firma Destilaria Caiman S/A, com sede a 

Rua Tupinamba, n9 1052, Jardim Sao Luis, 

convoca o funcionario Cicero Batista, portador 

da CTPS 76.700 Serie 00008-MA, a retornar 

ao trabalho no prazo de 72 (setenta e 

Duas)horas, sob pena de ser demitido 

conforme Art. 482 da CLT 

TV Capital e voce. 

A notick de 

prmeim linpa 

cada vez mais 

perto de voce 

PREFEITURA MUNICIPAL 

IMPERATRIZ - MARANHAO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COMUNICADO 

I P T U /96 

Comunicamos que a cota integral vencida no ultimo dia 
31 de 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 - CAIXA ECONOMICA 

Si ju 

EDSON PIRES DE ARAUJO LIMA 
Secretario Municipal da Fazenda 

VALE TRANSPORTE 

.>• i 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relapoes entre emprega^ 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas esta a disposiga^ 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. 

Maranhao Novo m- 

mm m*- 

Hf i 
..presanos que V fl VALE 

'Iviv/X.vXv.Xv^.^v 



EXTRA 

Edigao do 

Mes das Maes 

nZTFl 11 

EXTRA 

Conor Farias variou, enlouqueceu de vez 

Aumentou os premios 

e baixou o prepo do BINGAO 

^ ••••,. 4  , _ 

Gartelas oor anenas 4.00 !!!!!! 

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

li Transmissao ao vivo 

pela TV Capital 

e Radio Capital 
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Mot 

Sorteio Principal - 21 de ma 

02 Motos 100 cc 

02Motos 125 cc 

01 Escort Hobby 0 km 
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Esse voce conhece, 

Nejsse voce confia, 

E de Imperatriz 

•rtein Ante* i^do (06 de maio): 10 bicicletas, 

-^ii tiioir •, io mil telhas no dia 06 de maio 
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Mara estreia programa hojc 

Depois de dois anos afastada da telinha ela retoma ao video com o Mara Maravilha Show 

Joao Lisboa 

realiza Feira do Livro 

O evenlo esta 

programado para 05 de maio 

porArturFonseca 
Jornalista 

A Mjira Maravilha estadevdta 
na telinha. Ela estreia hoje, o 
programa Mara Maravilha Show, 
que vai ao ar, exatamente ao mcio- 
(lia, naTV Capita], canal 5. 

Dejx)is de uma temporada no 
Exterior, Mara Maravilha retorna 
ao Brasil e demonstra grande 
entusiasmo, em sen novo 
programa na Rede Record de 
Televisao. 

Ha dois anos afastada do vkieo, 
altinhos e baixinhos de todo o 
Brasil, aguardam com ansiedade 
d retorno da bahiana que 
conquistou o Brasil com sen jeito 
alegre e espontaneo de 
apresentar sens programas. 

Como nao jx»deria deixar de 
ser, o Mara Maravilha Show sera 
voltado para crianpas e 
adolescentes. Com um cenario 
colorido e sofisticado, o 
programa esta recheado de 
divertimento, jogos e 
brincadeiras. 

No ehtanto, para nao ficar na 
mesmice, que caracterizam 
alguns programas infanto- 
juvenis, o Mara Maravilha Show 
tera tambem uma agenda 
cultural sugerindo opyoes de 
diversao para a crianyada. 

No programa que estreia 
noje, o telespectador tera a sua 
disposiyao, dicas de cinema, 
teatro e passeios como Jardim 
Zoologico, Jardim Botanico ou 
Horto Elorestal. 

"Depois de passar todo este 
tempo trabalhando no Exterior, 
estou de volta com a bagagem 
cheia de amor, novidades, 
experiencias para contar, alem 
de muita saudade", disse Mara 
Maravilha. 
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Inform ativo Rede Record confirma Mara na emissora 

por Artur Fonseca Maciel 

No dia 05 de maio 
(domingo), acontece an Joao; 
lisboa a I Feira do I ivro, Aries 
e Culturade joao lisboa. Uma 
(xjmissar) Iklerada fw Juarez < la i 
S3va coordena o evento. 

A Itini comeyara as 09 hs e i 
se estendera Me as 15 hs no 
Chibe Vanguarda, quo fica 
proximo ao Forum da vtzinha 
cidade. Deacordo com Juarez, 
a Feira ^ uma pportunklade 
para que escritores de 
Imperatriz <' Joao lisboa 
possani expor e vender seus 
rt'sjxxlivos livros. 

O coordenador do evento 
lembra que no dia 05 de maio, 
comemora-se o Dia 
InU-niacionalde Comuiiicayao, 
e orgaos do set or poderao 
aj >resentar eslandes na Feira do 
Livro de Joao Lisboa. 

Juarez afirmou que espera 
ajxtio ao evento ix»r parte da 
Prefeitura Mtmicii«l. 

"O Camaval Lava-Pratos e as 
festas juninas estao hastante 
divulgadas, qutTemos crer que 
a Feira do Livro, qoe^ a:Timeira 
dejoao lisbwt, tambem reeeba 
a|H)io e incentivo jxjr parte do 
prefeito de Joao Lisboa. 
Raimundo Cabeludo", disso 
Juarez Ainda de aconlo com o 
inteleclual joaolisbotnse, 
ImjKTatriz e JoM> lisboa estao 
bastante proximas, a|)enas 10 
quildmetros dc distMicia, t> faz- 
se, necessario, uma integraya<j 
cultural maior entre as duas 
cidades. "Este ^ o primeiro 
passo, com cerleza eslaraos 
caminhando no sentido de 
ampliai- a produyao culturiil de 
Joao lisboa, a exeraplo do que 
aamtccc atualmente em 
Imperatriz", concluiu Juarez. 

E o cinema de Imperatriz? 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

Imperatriz ainda continua sem 
cinema. Para desespero dos que 
admiram a setima arte. 

De sorte, que Wilson Zara, do 
Caneleiros Bar, apresenta 
sempre as segundas-feiras, um 
bom filme em seu telao. 

No entanto, Imperatriz precisa 
deum cinema. E isso e tan-fa jtara 
ontem. 

Ja imaginou, uma conversa 
entre um imperatrizense e outra 
jtessoa que esteja em outra cidade 
desse mundo de meu Deus? 

Dizo imperatrizense: 
- A cidade e maravUhosa, tem 

desenvolvimento, e a segunda do 
Estado do Maranhdo e 
importante para a vida poUtica 
e social do meio norte brasileiro. 

Do outro lado da vida, digo, do 
outro lado da linha, o interlocutor 
sugere algumas perguntaspara 
testar a veracidade dos fatos; 

-Tern shopping Center 
E a resposta imcdiata: 
- Claro, tem logo dois, e 

enormes. 
E mais uma perguntinha, 

destayez, mais saliente: 
- Mas ai nao tem praia 
E o imperatrizense resixmde: 
- Nem precisa, aqui tem o 

ImjieradorTocantins, voce sabe 
ne, o mais imponentc dos 
afuentes do Rio Amazonas, ai 
tem apraiafluvial do Cacau, tuna 
maravilha 

O interlocutor entao se 
convence. Realmentc Imperatriz 
e uma cidade que tem uma boa 
imagem. Ao contrario do que a 
nudia nacional quer transparecer. 

Finalizando, o interlocutor 
afirma: 

- Me diz uma coisa, que filmes 
estao passando nos cinemas da 
cidade? 

Pronto, com essa jiergimta, 
foi por terra qualquer argumento 
em prol da cidade. Como explicar 
que uma cidade beirando meio- 
milhao de habitantes, com duas 
universidades, shopping center, 
praia fluvial, com^rcio 
imponente, centro regional do 
meio-norte brasileiro, meio 
mundo de riqueza, ou mais, 
porem nao conta com um 
cinema. 

Nao seria a hora das 
entidades culturais do munidpio 
tratarem com atenyao csse fato. 

E certo que no futuro, as fitas 
de video e CD-ROM tomaram. 
conta do mercado. Mas isso ainda 
eparalonge. 

No momento, a Steven 
Spielberg Produyoes, 20s 

Century Fox, Warner, Disney, 
Metro, Paramount e outras 
gigantes, estao investindo 
pesado mesmo e nas fitas para 
cinema, desses que a gente se 
senta no escuro, come pipoca, e 
fica acompanhado de uma 
multidao que se emociona com 
apelfcula. 

J\tmran: Atruran: Atrurai 

URGENTE 

Ligue 721-8593 e fapa o melhor neg6cio 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 semjuros, no preco a vista. 

Aproveite esta super promogao, enquanti) durar o 

estoque 

AI'KMiAm 

PNEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 - Fone 721-859° 
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bate e capota 

O 

por FRANCISCO DO VALE 

Falsificagao de 
documento 

Genival da Costa Silva, 
brasileiro, maranhense, 
casado, 26 anos de idade, 
operador de maquinas 
pesadas, filho de Jose Freitas 
da Silva e Rita Silva Costa, 
residente a rua Dom Pedro 
11 s/nQ, no Bananal, 
comunicou a policia que no 
ano de 1.992, perdeu sua 
identidade civil de nQ 181.456 
SSP/MA, e que agora 
descobriu que o seu nome 
esta no SPC, pois segundo o 
comunicante, um elemento 
desconhecido comprou um 
televisor na Onogas em seu 
nomr e nao pagou. 

Danos 
O Sr. Ivanildo Pereira de 

Freitas, pernambucano, 
casado, 50 anos de idade, 
representante comercial, 
residente a rua Henrique 
Dias, 251, centro, comunicou 
na DRF, que na ultima quinta- 
feira, deixou o seu veiculo 
VW Gol 1000, na rua Dom 
Vita], proximo ao mimero 50, 
travessa E, e quando voltou 
o veiculo estava todo 
danificado, a lataria, 
parabrisa, estofados, e os 
pneus estavam todos 
danificados. O caso foi levado 
ao conhecimento das 
autoridades. 

Arrombamento 
Ana de Paula Souza e 

Silva, mineira, 23 anos de 
idade, solterra, filha de 
Amelia de Oliveira Silva e 
Antonio Gon^alves Souza e 
Silva, residente na 
Godofredo Viana, 1787, teve 
sua residencia arrombada. 
Os elementos pularam o 
muro e depois arrebentaram 
a fecbadura da porta dos 
fundos e de fuftaram um 
aparelho de CD Phillips, um 
videocassete 4 cabe^as e 
uma TV a cores 14 
polegadas. 

Opiniao 
Os casos de 

arrombamento estao se 
tornando uma constante na 
cidade, principalmente na 
periferia, onde os 
moradores sao mais 
descuidados, deixando as 
vezes portas e janelas 
abertas. Por varias vezes se 
tern noticia de 
arrombamento ate pelo 
telhado. Seria mais seguro, 
que os moradores dos 
bairros mais afastados 
tomassem mais cuidado com 
portas e janelas e nunca 
deixassem a casa sozinha ou 
na responsabilidade de 
crian^as, mesmo porque 
crian^a tem que ser 
protegida e nao proletora. 

ramagao 

AM Joao lisboa- MA 

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 Noticias 
Das 12:30 as 13:00 - 

Esporte Capital - Equipe de Esporte 
Das 13:00 as 15:00 - 

Tarde Favorita - Ferreira Neto 
Das 15:00 as 17:00- 

Show da Tarde - Walter Silva 
Das 17:00 as 19:00 - 

A Fazenda do Corro - Clodomir Guimaraes 
Das 19:00 as 20:00 - 

A Voz do Brasil 
Das 20:00 as 22:00 - 

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

Igreja Universal do Reino de Deus 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

Tres policiais da Civil, que 
estavam em uma missao, 
foram fechados na marginal 
direita da Belem-Brasilia por 
uma ca^amba, na altura da 
entrada no aeroporto. Apesar 
da nossa equipe de 
reportagem chegar no local 
minutos depois do acidente, 
quando o delegado da DRF, 
Arlindo Assun^ao estava 
fazendo os primeiros 
levantamentos do acidente, o 
que conseguimos do delegado 
foi apenas que os agentes, 
Lolo, Roberto e Jocimar 
estavam indo para a cidade de 
Estreito, onde 03 elementos 
nao identificados teriam 
assaltado a agencia da Caixa 
Economica Federal local e 
estavam vindo era diregao a 
cidade de Imperatriz em um 
Santana, de cor preta. Por yolta 
das 15:00, em contacto com a 
DRF, o agente de plantao nao 
soube informar com precisao 
o estado clinico dos agentes. 

O acidente 
O fato ocorreu por volta das 

10:00 boras, quando os tres 
ocupantes da viatura Fiat da 
Policia Civil tentou fazer a 
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Dr. Arlindo Assungao I amenta o acidente com os agentes da Policia Civil 

ultrapassagem da cayamba de 
cor bege, placas IZ 8116 - 
Imperatriz. O motorista da 
cayamba fecbou a viatura, 
impedindo a passagem dos 
policiais e a viatura entrou 
embaixo do chassis da 
cacamba. 0 moforista evadiu- 

se do local. Os tres ocupantes 
da viatura ficaram gravemente 
feridos e foram internados as 
pressas na Clinica de 
Acidentados. A Policia 
Rodoviaria Federal tambem 
esteve no local e fez a apreensao, 
da cayamba. () delegado 

Arlindo Assunyao lamentou o 
acidente com os companheiros 
e foi o primeiro a chegar no local 
do acontecido. Para o delegado 
a imprudencia do cayambeiro 
foi enorme a tal ponto de jogar 
a viatura da Policia Civil fora da 
pisla. • 

Doente mental expulsa mae de casa 

Silverio Oliveira come galinhas vivas na Vila Cafeteira 

por Francisco do Vale 

A domestica Francisca 
Souza Silva de Oliveira 
procurou - a nossa 
reportagem para denunciar 
o propio filho. Segundo a 
domestica. que e separada 
ha varios anos, o filho ja 
acabou com tudo o que tinha 
na residencia, da televisao 
ao fogao. Disse ainda, que 
seu filho Silverio Oliveira, de 
22 anos de idade, 
maranhense, solteiro 
residente a avenida da 
Liberdade, 234, na Vila 
Cafeteira, esta sendo 
ameayado de morte pelos 
vizinhos, devido o fato do 
mesmo invadir a residencia 
dos mesmos e comer as 
galinhas vivas. A queixosa 
informou ainda, que passa 
por dificuldades financeira e 

nao tem condiyoes de comer 
e muito menos de interna-lo 
numa Clinica Psiquiatrica de 
Imperatriz, pois o mesmo ja 
esteve internado durante um 
bom tempo na clinica e como 
e uma clinica particular ele 
foi liberado. Desesperadapor 
nao ter para onde ir, a 
domestica faz um a'pelo as 
autoridades no sentido de 
conseguir uma internayao 
para seu filho. O doente 
mental Silverio Oliveira, que 
reside no mesmo endereyo 
acima. Segundo a 
comunicante, quando Silverio 
fica atacado com a doenya < 
cor re com a familia de cas. 
O pai de Silverio, o senhor 
Pedro Lima de Oliveira, 
segundo a comunicante, ja 
tomou conhecimento do fato 
mas nao toma as 
provident-ias cabiveis. 

Aposentado leva tiro e morre 

por Francisco do Vale 

Na ultima quinta-feira, por 
volta das 19:45 minutos, os 
policiais civis, Frazao e 
Bandeira, foram informados 
que na Vila Lobao teria 
ocorrido um crime. Ao chegar 
no local, foi constatado a 
veracidade do fato, onde foi 
vitimado Adao Alves da Silva, 
maranhense, viiivo, 67 anos de 
idade, aposentado. Segundo as 
primeiras informayoes colhidas 
no local, o crime ocorreu por 
volta das 19:00 horas, quando 
o aposentado se encontrava em 
sua ressidencia. Adao Alves da 
Silva foi assassinado com 5 
tiros de revolver calibre 38, por 

volta das 19:00 horas pelo 
elemento conhecido pela 
acunha de "Fogoio". 

Versao 
Segundo os proprios 

familiares da vitima, o motivo 
do crime foi originado de uma 
vinganya. 0 ajjosentado Adao 
Alves da Silva, teria em 94 
assassinado a mae do acusado, 
"Fogoio", pois a vitima teria um 
caso com a mesma na epoca. 
Fogoio, segundo informayoes 
levantadas pela reportagem do 
Jornal Capital, estava no 
encalce de Adao Alves da Silva, 
ha varios meses. Apos a pratica 
do crime, o elemento evadiu-se 
do local. A delegada Cynara, 
que estava de plantao, tomou 

conhecimento do fato e ja esta 
tornando as devidas 
providencias no sentido de 
prender o homicida. "Fogoio", 

segundo os familiares da vitima 
reside na Vila Fiquene, na fuga, 
"Fogoio" levou consigo a arma 
do crime. 

brnal Capital - Sucursal de A^ailandia aguarda sua visita. 

Ligue738-1345 
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