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

Jornal Capital 

Acqntece 

hoje 

A 19° Fenam, Feira Nacional de 
Maquinas para Madeira, no Pavilhao 
de Exposi^ao do Parque Barigui, em 
Curitiba (PR). 

Prefeito nega transa^ao com Davi 

Ildemar Gon^alves afirma que nao arrendou TV Cidade de Agailandia 

Emissora, retransmissora da Bandeirantes, e de propriedade do deputado federal Davi Alves Silva 

li 

m 

i 

x 
i 

■ 
li 

ili 
i 

Ddemar Gonqalves responsabiliza adversarios por noticia da compra da TV Cidade Televisao de A gailandia pertence ao deputado Davi Alves Silva 
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Rodoviaria 

Capital 

Social com 

Jussara 

Gerqueira 

Capital publica consulta ao TSE 
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Jussara Cerqueira 
comenta a sociedade 

imperatrizense e Soraya 
Luiza, a a^ailandense 

Por Dentro da Imprensa 

Programacao da TV 

•i Cadf irfP 

Jornol Capitol 

Ondas Curtas 

Tendencia 

Esporte Local 

r 

VS$ Com. Compra 

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

US$ Com. Venda 

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

US$ Black Compra I 

K$0,985 (6® feira) I 

US$ Black Venda i 

R$ 0,000 (O8 feira) ; 

US$ Flat Compra 

US$ Flat Venda 

Ouro (grama) j 

RS 12,66 (sexla-fdra) i 

Poupan^a 

!,3678% (04.03.96) 

CDB/RDB 

25.10% (01.04.96) 
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0 Jornal capital publicou na 
edi^ao de anteontem, on seja, 
de quinta-feira proxima 
passada, materia confirmando 
a elegibilidade do ex- 
interventor de Imperatriz, 
Ildon Marques Sousa. 

Hoje publicamos o fac-simile 
da resposta a uma consulta feita 
pelo deputado federal Cezar 
Bandeira ao TSE. 

A decisao do TSE altera 
altera o quadro politico de 
Imperatriz, pois o ex- 
interventor 6 o primeiro 
colocado na preferencia do 
eleitorado. 

Eleicoes 96 

Neto 

apoia 

Cl? n- 2B • ■ 

„ ..jv, tartnos oo vdo d0 R®la,c,• 
dc vows, resporttto a consuwa. ^ tarm 

que ttaa »*** c*o*Ao 
Sa* d« do rrttninai Sup*** 
UiusfU. or a© <HWcmb<0 ^ 1995 

mh\ft CARLOS velloso, Pw&m 

O empresArio Neto ■ 
Teixeira, candidate do . 
RPB a prefeito de | 
Cidel&ndia confirma que i 
apoiaiA as inicialivas dos 
ev an g^ \ icos e em 
particular as Igrejas, 
Assembleia de Deus e 
Adventista do S^tlrao dia. 

Neto Teixeira mantem i 
encontro hoje com Hderes i 
reiigiosos da Cidelfindia, 

O candidate do PPB 
conta com o apoio do 
partido Socialisla 
Brasileiro, presidido em 
Imperatm pelo advogadb ; 
Lula AUnei'h. „, . 

Pagma 3A 

0 prefeito de A^ailAndia, 
Ildemar Gon^alves, negou 
que estivesse comprando ou 
arrendando a TV Cidade, 
canal 5, emissora afiliada da 
Rede Bandeirantes na 
vizinha cidade. 

Ildemar Gon^alves 
garante que ha cerca de seis 
meses nao conversa com o 
deputado federal Davi Alves 
Silva, PPB, proprietario da 
emissora. 

Segundo Ildemar 
Gon^alves, tudo nao passa 
de uma arma^ao, moutada 
pelos sens adversaries 
politicos com o intuito de 
prejudicar sua 
administragao. 

Pe acordo com Ildemar 
Gon^alves, nao houve 
qualquer transa^ao com as 
TVs Cidade, e Amaz6nia, 
emissora afiliada a Central 
Nacional de Televisao. 

"Tanto a TV Amazonia 
quanto a TV Cidade nao me 
interessam pois nao sou 
homem do setor de 
comunicagao, e nao entro 
em negocios que eu nao 
tenha plena convicgao e 
dominio", disse Ildemar 
Gon^:alves. Pagima 3A 
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E o numero do ano 
que o presidente da 
Nuclebras, Dario Gomes, 
anuncia, no Rio de Janeir 
que as obras da usii 
nuclear Angra II serao 
desaceleradas e que o 
inicio da constru^ao de 
Angra Him programado 
para o comedo deste ano, 
foi adiado. 

O fato 
O Sindicato 

dos Jornalistas 
de Imperatriz e 
R e g i a o 
Tocantina 

(Sindijori), ja trabalha na 
preparagao da elei^ao que 
escolhera sua nova 
diretoria. O atual 
presidente da entidade 6 o 
jornalista Josu6 Moura. 0 
candidate ao cargo e o 
jornalista Daniel Sousa. 

A pessoa 

Carlos 
Marighela. 
Politico e lider 
guerrilheiro. 
Entrou para o 
PCB na cicada de 30. Em 
1943, mesmo na prisad, foi 
eleito para a dire^ao nacional 
do partido. Anistiado por 
Vargas, em 1945, elegeu-se 
deputado constituinte pela 
Bahia. Em janeiro de 1948, 
todos os comunistas tiveram 
seus mandates cassados. A 
denuncia dos crimes de 
Stalin, em 1956, provocou 
uma crise no PCB e eleito 
de nova comissao 
(1957), na - 
participor 

it 



2A 
Opiniao 

^JCartas 

Fax 

FonesQ) 

0 problema ja foi 
denunciado, mas continua 
acontecendo aqui no Santa 
Rita. O sistema de 
ilumina^ao piiblica de nosso 
bairro ^ precario. Nao tem 
condigoes de proporcionar 
a seguranga que deveria 
promover as pessoas que 
circulam pelas mas naparte 
danoite. 

Os mais atingidos, claro, 
sao os estudantes. O 
quadro se agrava ainda 
mais quando eles retornam 
para suas residencias, 
tendo em vista o avango do 
horario. 

Varios assaltos, 
estupros e at^ mesmo 
assassinates ja foram 
registrados. Mesmo assim, 
as autoridades 
competentes nao anunciam 
providencias. Estamos 
c o n p 1 e t a m e n t e 
abandonados e jogados para 
os marginais e viciados. A 
hora 6 de reflexao e de 
protesto. 

Maria Ferreira 
Santa Rita 

Sera que o interventor 
Dorian Meneses 
conseguira fazer alguma 
coisa por Imperatriz. 
Estando ja ha varios dias no 
comando da Prefeitura 
Municipal, ele ainda nao 
definiu como seraformado 
o seu secretariado? 

Tomara que ele nao 
permanega agindo assim. 
O povo necessita 6 de 
obser var um governo agil e 
atuante. 

Marcos Antonio 
Centro 

0 abate clandestine de 
animais ainda acontece em 
larga escala em Imperatriz. 
Por isso, sou do ponto de 
vista que ja passa da hora 
da Secretaria de 
\gricultura, Abastecimento 

e Irriga^ao do Munidpio 
realizar uma pesada 
campanha de fiscaJiza^ao e 
puni^ao, na forma da lei, aos 
responsaveis. 

Nao ^ correto que a 
saude da comunidade 
imperatrizense fique sendo 
colocada em risco, em face 
do interesse de alguns. 

Claudia Sousa 
Nova Imperatriz 

Os problemas se 
avolumam na Vilinha. A 
principal ma que da acesso 
ao bairro continua repleta 
de buracos. 

Estamos pedindo ao 
secretario de Obras que 
autorize a realiza^ao de uma 
operagao "tapa-buracos". 

Miguel Antunes 
Vilinha 

Acho que enquanto a 
governadora Roseana 
Sarney nao injetar recursos 
no melhoramento do setor 
de seguran^a piiblica 
regional, o indice de 
violenciacontinuara sendo 
alto. 

A paralisagao das obras 
de constru^ao do Primeiro 
Distrito Policial de 
Imperatriz repercutiu de 
orma negativa, dando, por 

outro lado, mais espa^o 
para os bandidos agirem. 

Patricia Fagundes 
Nova Imperatriz 

Gol de Placa (r) 

por Sergio B, Gusmao 
Jomalista 

Quando determinados 
jornalistas elogiam 

demaisumjogador, ciuvide: talvez 
sejaum negocio e nao umacronica 
esportiva. Foi o que o Placar 
(janeiro) demonstrou com a 
reportagem "Os piratas daTV1'. 
A revista provou que alguns 
profissionais, cuja missao e dar 
informa^oes honestas ao piiblico 
"nao tem o minimo pudor em dar 
um bico na isen^ao e na 
credibilidade quando farejam 
negocios vantajosos". Os 
reporteres da Rede Bandeirantes 
Luciano Junior, Eli Coimbra e 
Octavio Muniz criaram a 
empresa Sports General 
Business para fazer negocios 
com passes de jogadores e o que 
aparecesse. A empresa chegou 
a mudar o local do jogo Uniao 

Sao Joao e Palmeiras da cidade 
de Araras para Mirassol, em 
novembro do ano passado, para 
fazer negocio: pagou quotas de 
R$ 45 mil ao Palmeiras e R$ 30 
mil ao Uniao, e faturou R$ 80 mil 
com a renda de R$ 15 mil com as 
placas de publicidade. 0 tambem 
apresentador Luciano Junior 
intermediou a ida de Erivelton 
para o Corinthians e ganhou do 
jogador comissao de R$ 32 mil. 
Outro jornalista-empresario 
citado pela revista e Luis 
Orlando, do programa Camisa 
Nove, da Rede CNT, procurador 
de Tiilio. A reportagem foi 
corroboradapelo apresentador 
Sylvio Luiz, que foi para o SBT: 
"Nunca sei quando as 
informa^oes e comentarios 
deles (os tres "piratas") de 
Placar tem ou nao segundas 
intengoes". 

Excelente, baseado em 

investigagao e documentos, o 
"dossie" de Placar houve um 
campo do jomalismo onde se fala 
muito. A imprensa ainda deve ao 
piiblico materias como esta de 
Placar sobre as insinuadas 
negociatas no esporte. 

Mas isso nao impede o auto- 
exame do jornalismo esportivo, 
onde sobrevivempraticas da era 
pre-Collor. E comum o locutor 
gritar gol e uma marca de 
chuteira — um concubinato 
anti^tico de jornalismo e 
publicidade. (Na Bandeirantes, 
se o jogador se machuca o 
narradorreceita: Passa Analgen 
nele). Reporteres acompanham 
clubes, com despesas pagas, 
assistem ao jogo da "tribuna da 
imprensa", tem estacionamento 
gratis (no Morumbi) e nao 
pagam ingresso, embora nao 
haja um motivo honesto para 
esseprivilegio. 

A polftica em Sao Luis 

por Cicero Aives 
Jomalista 

Aabstinencia do 
secretario de Governo, 

Joao Alberto, com a elei^ao 
municipal de Sao Luis esta 
gerando uma situa^ao de 
dubiedade do tamanho a que o 
mesmo que se envolveu em 
Bacabal, tirando tres mandates 
numa mesma legislatura 

Hoje ninguem sabe se ^ 
secretaricKleputado ou deputado- 
secretano. Pode ser ou pode nao 
ser. 

Joao Alberto nao esconde a 
paixao de um dia sentar na cadeira 
do executivo municipal e prefere 
aguardar uma brecha que o 
PMDB-PFL estao metidos para 
apresentaremcandidaturapropria 
esta levando a sonolencia, aqueles 
que buscam um mandato de 
vereador. Na ilha o mando de 

campo e dos partidos de 
esquerda 0 eleitor e rigoroso e 
tende a escolher o candidate que 
une perfil ideoldgico, avango social 
e que mantenhaotabu derebeklia. 

Aeleigao municipal de Sao Luis 
e prebiscitaria. Nabocadaurnao 
eleitor rejeita o candidate do 
governo. Este e o maior temor das 
candidaturas oficiais. Salvo 
pequenas varia^oes de percurso, 
a chapa ao Palack) da La Ravardiere 
vai Jackson, Juarez Medeiros, 
Afonso Manoel e Pedro 
Fernandes. 

Nao ha o que especular. E 
mesmo sem indicar um nome 
com maior grau de envolvimento, 
o governo pode ir de Pedro 
Fernandes ou quern sabe, 
Afonso Manoel. 

Os quase 430 mil eleitores 
que vao estar habilitados no pleito 
de 3 de outubro, tem nas maos 
um pena de candidaturas com 

perfil ideoldgico confiante. Os 
diversos segmentos da sociedade 
estarao representados nesta 
elei^ao. 0 candidate do Governo 
Municipal e o ex-presidente da 
Coliseu, Juarez Medeiros. As 
esquerdas vao de Jackson-Dutra. 
Os empresarios entram na 
disputa com Afonso Manoel. 
Pedro Fernandes trocou a sociaL 
democracia por um perfil mais 
moderado. 

Jao ex-senador Joao Castelo 
vive momentos de agonia. Fica 
fora da disputa por ter cometido 
o erro politico de pertencer ao 
mesmo PPB do senador 
Cafeteira. Pode ate espernear, 
mais vai ser cozido vivo. De sobra, 
so a vaga de vice. Entravado na 
administra^ao municipal, o PPB 
tem no seu comando Cafeteira e 
o deputado Aderson Lago, ja 
escolhido para a coordena^ao de 
campanha. 

A historia de Von Humbolt 

por Dino Santos 
Jomalista 

Em 1969, no castelo de 
Tegel, perto de Berlim, 

vem ao mundo o genial 
Frieddruch Wihelm Heinrich 
Alexander von Humbolt, 
notavel naturalista, um dos 
precursores nos estudos da 
geologia, flora e fauna da 
America do Sul. 
„ Humbolt ,esteve na 
Amazonia e regioes andinas. 

Descobriu, no Brasil, o famoso 
canal de Cassiquiare que La 
Condamine afirmava dever 
existir. Tambem percorreu 
costa do pacifico e regioes da 
America do Sul. 

Com seu colega de viagens, 
aventuras e trabalhos, o 
botanico Bompland, Humbolt 
deixou vasta literatura, de 
influencia marcante na cultura 
humana, sendo de especial 
importancia para os povos 
latino-americanos. 

O municipio que hoje leva o 
nome de Corupa, houve em que 
era denominado de Hansa 
Humbolt, em homenagem ao 
grande cientista. 

Tambem ha em Corupa o rio 
Humbolt e a estrada Bompland, 
em homenagem a essa dupla de 
homens da ciencia. Humbolt 
faleceu, na Europa, em elevada 
idade, tendo a admira^ao e 
reconhecimento mundial pelo 
seu trabalho e contribuiyao para 
o mundo do conhecimento. 
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por JUCELINO PEREIRA 

Vbfo. Sempre ele 
Dorian Meneses realiza sua 

primeira obrai/ira o slogan de 
Ildon e coloca o seu nas placas 
da Prefeitura. No decreto de 
interven?ao deveria haver 
artigo proibindo o interventor 
de pensar em campanha 
eleitoral futura. Dessa forma, o 
administrador nao excluiria 
ninguem e poderia agir como 
magistrado, zelando pelos 
interesses gerais da sociedade 
e nao privilegiando projetos 
pessoais ou de grupo. 

Negocio da China 
A intervengao pode 

ressucitaro ex-deputado Dorian 
Meneses para a vida piiblica 
imperatrizense, de onde o 
mesmo se encontravaafastado 
ha anos. Muitas pessoas 
come^am a acreditar que o novo 
mandatario se colocara como 
forte alternativa para uma 
candidatura a AssembMia 
Legislativa em 98, em face de 
silagestao. 

Aprego reciproco 
Guardar amigos, e sempre 

bom. 0 prefeito Carlos Amorim, 
pai, usou a maquina municipal 
para eleger Dorian Meneses 
deputado estadual em 78. Agora, 
quando Die cai do ceu o cargo 
de interventor estadual em 
Imperatriz, o velho profissional 
da medicina foi um dos 
primeiros a ser convidado para 
compor a equipe do "prefeito" 
como secretkrio de Saiide. 

Retorica pesada 
Em recente entrevista a 

midia imprensa sobre a 
possibilidade de cancDdatar-se, 
o ex-interventor admitiu que, se 
sentir um desejo da cidade por 
um projeto de mudanya pode 
entrar na disputa para "agir 
violentamente contra os que 
estupraramImperatriz". Em sua 
liguagemdfrada, Ddon Marques 
nao nomeou os autores do 
hediondo crime. Quando de 
outras incursdes na vidapiibDca, 
no passado, como vice-prefeito 
de Fiquene, candidate a vice- 
governador de Joao Castelo e 
secretario de Administragao do 
prefeito Davi Alves Silva, o 
prefeituravel iieemedebista nao 
cxibiatantafuria. 

Tempo quente 
Nao sao meros 

especuladores os que prevem 

uma coDsao entre o interventor 
de ontem e o interventor do 
momento. As escaramu^as 
provocadas pelos cheques que 
Dorian relutou em pagar, ainda 
nao foram superadas. Nesta 
semana, por exemplo, um 
empreiteiro foi cobrar uma 
divida de 80 mil reais ao chefe 
do Executivo, que Ihe 
respondeu simplesmente que 
so fara o pagamento, se 
obrigado for, na Justi^a, 
acrescentando que o credor 
deveria ter ido a pra^a pubDca 
receber o debito diretamente 
das maos de quern o havia 
contraido. 

Quem diria 
Lider petista local admitiu a 

interlocutor do .campo 
progressist^ que seu partido 

jKideria, na hipotese de unur\ 
candidatura ildonista, apoiar o 
prefeituravel do PMDB. 
Justificou a simpatia pelo 
empresario, argumentando que 
o mesmo, durante sua 
administra^ao, provou estar em 
sintonia com a prega^ao da 
legenda de Lula da Silva. 

Perguntinha 
Que prefeituravel ganha 

mais com as emancipa^oes de 
Davinopolis, Brejao, 
Ribeiraozinho, Cidelandia, VDa 
Nova dos Martirios e Sao Pedo 
D'Agua Branca? 

Caminho definido 
Ex-presidente municipal do 

PSDB, Raimundo Siqueira, nao 
ve abalo a candidatura de 
Madeira com o langamento de 
Ddon Marques pelo PMDB. O 
lider tucano diz que seu 
correligionario e a melhor 
alternativa para a campanha e 
mostrara sua mensagem de 
mudanga ao eleitorado com 
clareza, o que impDcara um 
retorno em forma de votos. 
"Sera um pleito dificil, como nao 
poderia deixar de ser, porem 
seremos vitoriosos"— 
assegura. 

Encontro 
Ribamar Fiquene e seu 

primeiro-aliado, o deputado 
Joao Paiva, prestigiaram na noite 
de ontem, a festa de langamento 
da candidatura da professora 
Mary di Pinho, vereadora jielo 
PFL Os fiquenistas exibem uma 
alegria de quem tem potencial 
parachegarla. 

^0) plontQO Hospitcilo/- 

Plantao 24 horas de emergencia 

dos hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

13/04/96 

Hospital Sta. Maria 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals 

conveniados - SUS - hoje, dia 

13/04/96 

Hospital Sta. Zereza 
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Ildemar nega compra de T\ 
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por CONOR FARIAS 

Bom dia 
govemadora 

469 dias. 
Imperatriz continua a 

mesma, at£ o momento nao 
recebeu sequer um gesto do 
seu governo. 

Excelencia, at£ quando vai 
esta inercia do Maranhao do 
novo tempo em Imperatriz? 

Bom dia II 
Governadora, o seu novo 

mterventor veio com a corda 
toda, at6 mesmo os seus 
assessores ligados a senhora 
foram demitidos por Dorian. 
Quern diria governadora que o 
seu amigo pessoal Luis Brasilia 
fosse ser demitido dessa forma, 
foi carta branca dada pela 
senhora, ou o interventor 
meteu os pes pelas maos? 0 
fato que causa maior 
estranheza nos bastidores 
politicos de Imperatriz, e 
fjorque Luis Brasilia e seu fiel 
escudeiro e defensor do seu 
nome na regiao. cade o 
prestigio dessa amizade? E 
ruim heim! Se os amigos da 
governadora ela trata assim, 
imagine os inimigos. 

Calendaho 
eleitoral 

Recebemos um livreto do 3° 
Congresso Brasileiro de 
Estrat^gias Eleitorais e 
Marketing Politico, que traz 
muitas dicas eleitorais; veja a 
seguir: 

2 de Abril - Data a partir 
da qual as entidades ou 
empresas que realizarem 
pesquisas de opiniao publicas 
ficam obrigadas a registrar, nas 
capitals, junto aos Tribunais 
Regionais Eleitorais, e nos 
demais munidpios, junto aos 
Juizes Eleitorais respectivos, 
conforme o ambito da 
divulgayao, as informa^oes 
previstas em lei. 

5 de Maio - Ultimo dia de 
prazo para o eleitor requerer 
alistamento eleitoral e 
transferencia de inscrigao. - 
Ultimo dia de prazo para o 
eleitor que mudou de 
residendadentro do municipio 
pedir altera^ao no seu titulo. 

1 de Junho - Inicio do 
prazo para a realiza^ao de 
conven^oes destinadas a 
deliberar sobre coliga^oes e 
escolha de candidates. 

5 de Junho - Ultimo dia 
de prazo para o Tribunal 
Superior Eleitoral expedir 
instru^oes necessarias a 
utilizaeao do sistema 
eletronico de votayao e 
apuragao. 

8 de Junho - Ultimo dia 
do prazo para os partidos 
apresentarem impugna^ao 

contra os programas de 
computados que serao 
utilizados na votagao e 
apuragao. 

30 de Junho - Ultimo dia 
de prazo para a realiza^ao de 
conven^oes destinadas a 
deliberar sobre coliga^oes e 
escolha de candidates. 

5 de Julho - Ultimo dia do 
prazo, as 19h00, para 
apresenta^ao nos Cartorios 
Eleitorais, do requerimento de 
registro de candidates a 
prefeito, vice-prefeito e 
vereadores. - A partir desta 
data permanecerao abertos 
aos sabados, domingos e 
feriados os cartorios 
Eleitorais, com pessoal de 
plantao. - Ultimo dia do prazo 
para as empresas de 
publicidade entregarem aos 
Juizes Eleitorais, no interior 
e aos Tribunais regionais 
Eleitorais, nas capitais, a 
rela^ao dos locais destinados 
a divulgagao de propaganda 
eleitoral. 

Bom dia 
interventor 

13 dias 
Senhor interventor Dorian 

Meneses, gostei da sua 
coragem tao logo nomeado 
interventor de Imperatriz, 
chegou chutando o pan da 
barraca, afrontando o ex- 
interventor Ildon Marques 
com a susta^ao dos cheques 
das casas bancarias, e agora 
demitindo Luis Brasilia sem 
pestanejar. 

Bom dia II 
E isso ai Dorian, mostra 

pro povo de Imperatriz, que 
voce tern pulso e vontade 
propria, nao 6 igual jacare, que 
e dominado pelo... 

Bom dia III 
Interventor, embora nao 

completo ainda o seu 
secretariado, mas chega de de 
nhem, nh^m, nhem, vamos 
agora ao trabalho. Imperatriz 
necessita urgentemente de 
obras, principalmente na 
malha viaria, tanto 6 que ainda 
estamos em estado de 
calamidade piiblica. 

Casamanto de 
Ildon e Madeira 

Acidade de Imperatriz esta 
torcendo para que o namoro 
entre Ildon Marques e 
Madeira concretize em 
casamento, afinal de contas, 
sao dois bons candidates que 
devem caminhar juntos. Por 
isso uma conversa entre os 
candidataveis Ildon Marques 
e Madeira se faz necessaria 
em prol de nossa cidade. 
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por Frederico Luiz 
Da Direpao de Jornalismo 

0 prefeito de A^ailandia, 
Ildemar Gon^alves, em visita 
ao Sistema Tucanu's de 
Comunicagao, declarou que 
inexiste de suaparte, qualquer 
a^ao para comprar a TV 
Cidade, canal 5, afiliada da 
Rede Bandeirantes na vizinha 
Cidade. 

Ildemar disse que "ha mais 
de seis meses que nao falo 
com o deputado federal Davi 
AlvesSilva". 0 dep. Davi Alves 
Silva 6 o proprietario da TV 
Cidade. 

"Tudo nao passa de pura 
especula^ao, ate porque eu so 
trabalho em empreendimentos 
que conhe^o", disse Ildemar, 
acrescentando: "Eu nao sou 
homem de comunica^ao, e por 

isso, jamais poderia comprar 
uma emissora de Televisao". 

Em relagao a uma possivel 
transagao, envolvendo a TV 
Amazonia, afiliada da Central 
Nacional de Televisao (CNT), 
Ildemar desmentiu que 
estivesse negociando, ou ate 
mesmo efetuado a compra da 
emissora. 

Segundo Ildemar 
Gon^alves, as noticias de 
compra de emissoras da TV 
acontecem devido ao ano 
eleitoral. 

"Nesse ano de elei^oes, 
sempre acontecem fates como 
esses, com o objetivo de 
prejudicar o candidate 
governista, que deve veneer as 
elei^oes deste ano porque o 
eleitorado de a^ailandia sabe 
do nosso esfor^o para 
administrar a cidade", 
concluiu Ildemar. 

Neto Teixeira conversa com evangelicos 

por Frederico Lu»z 

0 candidato do PPB a 
prefeito de Cidelandia, Neto i 
Teixeira, e star a no dia de i 
hoje participando de; 
reuni&escom a comunidade; 
evangeiica daquele; 
municipio. em particular, 
com as Igrejas, Assembleia 
de Deus e Adventista do; 
S&imo Dia. 

Neto Teixeira declarou; 
que apoia as inicialivas dos 
evangelicos na cidade. 

"A comunidade respeita 
os evangelicos porque sao 
pacificos, trabalhadores e 
ordeiros", disse. 

Neto Teixeira disse que 
a comunidade catdlica 
tamb^m merece o respeito 
do cidadao de Cidelandia. 

1 loje, o candidato do PPB 
mantera encuntros com ; 
Pastures e membros da 

comunidade evangelica {>ara 
tratar de assunlos do intcresse; 
da comunidade local. 

"Como candidato a prefeito 
de Cidelandia quero priorizar 
o ser humano, investindo em; 
educa^ao, saiidc e tambcm na i 
recupera^ao da malha vi&ia; 
da cidade", disse Neto; 
Teixeira, lembrando que seu ; 
governo tera proocupa^ao i 
imediata com a recupera^ao 
da cstrada que interliga; 
Cidelandia a Imperatriz. 

No setoreducacional Neto i 
leixeira esclareceu que deve; 
adquirir um dnibus j)ara que ; 
os estudantes do segundo; 
grau, da zona rural, possam I 
estudar na sede do municipio. 

"Quem passar no 
vestibular, tambCm tera 
transporte atd Imperatriz para 
estudar na Uema ou na 
Univcrsidade FederaT, disse 
Neto Teixeira. 

i 

Neto Teixeira d candidato do FPB a prefeito de CideMndj.. 

Zezito assume F azenda 

Promocao Social ainda permanece vago 

■ VIP 
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Dorian Meneses nao sabe quem sera o Secret Agao Social 

por Frederico Luiz 

O interventor estadual de 
Imperatriz, Dorian Teles de 
Meneses, anunciou ontem a 
indicacao de Jose Coelho 
Batista, o Zezito, para ocupar 
o cargo de secretario-adjunto 
da Fazenda. O titular da pasta 
€ Edson Lima. 

Dorian Meneses ainda nao 
decidiu sobre o nome a ser 
indicado para assumir a 
Secretaria de Promocao 
Social, cuja titular, a 
professora Sofia, 
desincompatibizou-se para 
disputar uma vaga na Camara 
de Vereadores. 

Os funcionarios da 

secretaria de Promocao 
Social reivindicam que o 
interventor nomeie um 
profissional da propria 
secretaria para assumir o 
cargo. 

Uma fonte com livre 
transito no Palacio Branco, 
revelou que os funcionarios 
da Promocao Social teriam 
pedido ao interventor para 
nao efetivar como titular da 
Pasta, a secretaria-adjunta, 
Marinalva Scares. 

Essa mesma fonte, disse 
que um grupo de funcionarios 
solicitou de Dorian a indicacao 
de qualquer nome da propria 
secretaria, menos o de 
Marinalva Scares. 

Ontem a tarde, aconteceu 
a posse do secretario da 
Saiide, o ex-prefeito de 
Imperatriz, Carlos Gomes de 

Amorim. Tandtem assumiu o 
secretario-adjunto, Vitorio 
Sales Filho. 

A mulher de Dorian 
Meneses e primeira dama d< 
municipio, Vani Brasil d 
Meneses devera ocupar um 
cargo na prefeitura, 
especificamente na area 
social. 

William Marinho, que 
responde pela assessoria de 
comunicacao da prefeitura 
disse que a primeira dama nao 
recebera salaries para 
desenvolver "o trabalho 
social em Imperatriz". 

Segundo William 
Marinho, a jornahsta Zez6 
Marconcine devera assumir 
a assessoria de impensa da 
secretaria de Educacao, cujo 
titular 6 Agostinho Noleto. 

VALE TRANSPORTE 

p a e Jransf,orte fo' ^ma con(:luista social muito importante nas rela^oes entre empregados e empregadores. 
^sen e no mposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas esta a disposiqjao dos senhores empresarios que 

desejamfornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. K M 
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Imperatriz, 13 de abril de 1996 

Gleide Santos confirma candidatura 

Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

Convengao 
Com toda a pompa que 

tem direito, o Partido da 
Mobiliza9ao Nacional (PMN) 
esta organizando a sua 
Convengao Municipal para o 
proximo dia 21 do corrente, 
quando deverao ser 
escolhidos os novos membros 
do Diretorio Municipal e sua 
Comissao Executiva. O 
evento sera nas dependencias 
da Camara Municipal, com 
inicio as 09h00 e 
encerramento determinado 
para as IThOO. A Convengao 
tera um transcorrer 
harmonico, tendo em vista 
que nao havera disputa para 
o cargo de presidente, que 
devera ser novamente 
ocupado pela radialista Gleide 
Santos. 

Congresso 
Por seu turno, o Partido 

Socialista Brasileiro (PSB) 
tamb^m tem movimenta^ao 
marcadapara o dia 21 de abril. 
Nesta data, o partido fara o 
seu Congresso Municipal, 
tendo como local a Escola 
Municipal Roseana Sarney, a 
partir das 09h00. O principal 
assunto a ser discutido, sera 
o destino do partido nas 
proximas elei^oes municipais. 
Ha uma forte corrente 
inclinada pela integra9ao do 
partido na coliga9ao Frente 
Etica. A decisao, entretanto, 
somente sera conhecida apos 
a realiza9ao do Congresso. 

Soldado 
Recem-chegado ao PSB, o 

medico e vice-prefeito Walter 
Maxwell, afirma para quern 
quiser ouvir, que nao vai 
interferir, de maneira alguma, 
no direcionamento que o 
partido pretende tomar. 
Segundo ele, "em qualquer 
linha politica que o partido se 
situar, ai eu estarei. Nao 
pretendo interferir neste 
aspecto ideologico,' mas sou 
um soldado pronto a prestar 
a minha colabora9ao, sempre 
que ela se tornar nece»saria". 
O vice-prefeito, em conversas 
reservadas com amigos, tem 
se mostrado decepcionado 
com a maneira pela qual se faz 
politica no municipio. 

Habilidade I 
Desisivamente, Fernando 

Henrique Cardoso vem 
provando uma habilidade 
incomum para se livrar de 
problemas incomodos, seja 
barganhando com 
fisiologistas, seja utilizando 
de sutilezas diplomaticas. 
Ainda recentemente, 
centenas de prefeitos - talvez 
um milhar, aproximadamente 
- foram at6 Brasilia, a fun de 
pressionarem por mais 

dinheiro e pela possibilidade 
de se candidatarem a 
reelei9ao. Habilidoso, FHC 
concedeu-lhes algumas 
migalhas de reais e desferiu- 
Ihes um magistral golpe 
politico. 

, Habilidade II 
E que o presidente da 

Repiiblica acenou-lhes com 
a tao sonhada possibilidade 
de reelei9ao. Ora, mais do 
que ninguem, FHC sabe que 
esta emenda constitucional 
nao tem condi95es de ser 
aprovada este ano. 0 
problema ^ da exclusiva 
al9ada do Congresso 
Nacional e este - a come9ar 
pelo PFL - nao tem o menor 
interesse na reelei9ao dos 
atuais prefeitos e, 
consequentemente, nao 
permitir que isso aconte9a. 
Resultado: os prefeitos 
voltaram para suas casas 
cheios de esperan9as e FHC 
se livrou de mais uma 
pressao sobre seu governo. 

Trabalhando 
Para quem duvida do seu 

proposito em veneer as 
elei9oes municipais de 03 de 
outubro proximo, o ex- 
prefeito Raimundo Sampaio 
vem provando justamente o 
contrario. Ele 6 visto 
diariamente a pecorrer as 
ruas e bairros da cidade, 
visitando amigos, 
distribuindo abra9os e 
sorrrisos, e levando a sua 
mensagem politica aos 
quatros cantos da cidade. Ele 
e, sem duvida, um dos fortes 
nomes no processo de 
renova9ao politica que vai 
ocorrer no parlamento 
municipal, especialmente 
nesta elei9ao, quando a 
emancipa9ao do Itinga vai 
abrir mais vagas para os 
candidatos locais. 

Candidatissimo 
Quando a radialista Gleide 

Santos anunciou sua 
disposijpao de ser candidata 
a Prefeitura Municipal, muita 
gente duvidou de seu 
proposito e chegou a 
conjecturar que ela estaria 
blefando, e que tudo nao 
passaria de uma jogada 
politica, a fim de conquistar 
mais espa9o e sair como vice 
numa chapa liderada por um 
partido considerado grande. 
Hoje, todos reconhecem que 
estavam enganados e que a 
sua candidatura e mesmo 
para valer. Realizando um 
trabalho de con^nendzaqao 
do ' leitorado, ci. 
noi e subir na prefeicu^u 
popular e promete que vai 
lutar de igual para igual com 
as outras candidaturas. 

por Marinaldo Gongalves 
Da Sucursal de Aqailandia 

Quando ela anunciou sua 
disposi9ao em se candidatar a 
Prefeitura Municipal, quase 
toda a classe politica prejulgou 
que se tratava de mais um 
esquema politico para proje9ao 
pessoal, atraves do qual ela 
procurava tirar algum proveito 

proprio, conseguindo, dessa 
forma, a chance de ser 
convidada para formar, como 
vice-prefeita, em uma chapa de 
um partido considerado grande. 
Na verdade, poucos 
acreditavam que esta mulher, 
ainda jovem e bem sucedida 
dona de casa, fosse realmente 
encarar o desafio de uma 
candidatura municipal 
majoritaria. Mas, com o passar 
do tempo, Gleide Santos, atual 
presidente do Partido da 
Mobiliza9ao Nacional (PMN), 
provou que estava determinada. 

Hoje em dia ninguem duvida 
da sua condi9ao de candidata a 
prefeita. E ate os mais c^ticos 
tambem sao obrigados a 
aceitar que o seu trabalho, feito 
sem grande alarde, mas com 
muita eficienda, vem surtindo 
efeito e que seu nome ja esta em 
grande evidencia e em grande 
parte do eleitorado. Sao os 
frutos das constantes reunides 

que promove semanalmente 
nos diversos bairros da capital, 
quando os participantes sao 
esclarecidos quanto aos 
postulados da democracia e 
recebem a mensagem do seu 
partido, juntamente com uma 
explica9ao sobre seus projetos 
administrativos. 

Proveitosas 
Consideradas como muito 

proveitosas, estas reunioes vem 
sendo a tonica campanha do 
PMN e serve como uma 
amostragem do que o partido 
podera realizar durante a fase 
legal da campanha. Mas Gleide 
nao esconde que vai lutar 
contra uma serie de 
dificuldades, entre elas o 
chamado poder economico, de 
muito peso politico numa cidade 
cercada de pobreza, como 
A9ailandia. 

Simples, sem demostrar 
afeta9ao e dotada de facil 
comunicabilidade, Gleide se 

tornou mais conhecida do 
grande publico atraves da 
apresenta9ao de seu programa 
de televisao, que praticamente 
Ihe abriu as portas para uma 
comunica9ao mais direta com o 
grande publico. Agora ela 
mant&n acesa a chama desta 
liga9ao e, sobre ela, desenvolve 
o seu trabalho. 

Procurando sempre manter 
a unidade de seu grupo politico, 
entre o qual escolheu os seus 
futures candidatos a 
vereadores, ela tem como seu 
bra90 direito o empresario 
Marcos Lucena, um dos mais 
fortes candidatos a Camara 
Municipal de A9ailandia, 
embora a importancia politica 
dos demais evite privitegios 
dentro da agremia9ao. E com 
este sistema simples de trabalho 
de base que Gleide Santos vem 
se destacando na politica local. 
Para ela, tudo se resume numa 
so palavra: trabalho. 

P MN quer seriedade nas elei^oes 

por Marinaldo GonQalves 

Destemida e decidida a lutar 
por seus ideais, Gleide Santos 
nao esconde uma s^rie de 
preocupa96es com rela9ao as 
futuras eleiv'oes municipais, 
tendo em vista que, por 
integrar uma legenda 
considerada pequena, pode ser 
vitima de manobras e 
"arma9des" por parte daqueles 
que querem veneer as elei96es 
de qualquer custo. 
Demostrando profundo 
respeito pelo bom trabalho que 
o juiz eleitoral Edilson 
Caridade Ribeiro vem 
demostrando, ela nao esconde 
seu receio. 

Para Gleide, a historia 
recente das elei96es nos 
mostra que devemos ficar 

atentas a todo o desenrolar do 
processo eleitoral, a fim de que 
nao venhamos a correr o risco 
de sermos atropelados pelo 
poder economico que, ao que 
tudo indica, devera se fazer 
presente a todos os momentos 
da campanha, quer no 
aliciamento dos cabos 
eleitorais, quer na proxima 
montagem da estrutura para 
comicios, com oferta de 
premios e outros tipos de 
coopta9ao dos eleitores menos 
esclarecidos. 

FiscaIiza9ao 
"Estes pequenos detalhes 

merecerao a nossa mais 
rigorosa fiscaliza9ao, tendo em 
vista que contrariam a Lei 
Eleitoral vigente", acrescentaa 
candidata do PMN. Mas os 
cuidados nao ficarao apenas 

durante a campanha. Segundo 
Gleide, o seu partido ja esta 
estudando a implanta9ao de um 
sistema de fiscaliza9ao para a 
apura9ao dos votos, a fim de 
que nao ocorram fraudes por 
ocasiao da totaliza9ao dos 
votos, quando os boletins de 
urnas estao sujeitos a serem 
manipulados por 
escrutinadores pouco 
escrupulosos. 

Reafirmando, uma vez mais, 
sua disposi9aode lutar pela 
vitoria, Gleide Santos afirma 
que "nosso partido nao esta no 
pleito apenas como mero 
participante. Vamos disputar 
para veneer, pois temos grandes 
projetos administrativos para 
A9i]andia. Nao podemos deixar 
que administra96es 
desastrosas, como as que tem 

ocorrido, prejudique o ftituro da 
cidade e, consequentemente, do 
seu povo. A9ailandia merece 
melhor sorte e tudo esta nas 
maos do eleitor, que certamente 
sabera escolher o melhor para 
si. E todos sabem que o 
melhor, para a comunidade 
a9ailandese, chama-se Gleide 
Santos. 

Comprovando que o partido 
esta coeso e firme em torno de 
sua candidatura, ela devera ser 
conduzida a presidencia da 
agremia9ao, por ocasiao da 
proxima Conven9ao Municipal 
do PMN, que devera ocorrer no 
dia 21 de abril, tendo como local 
o plenario da Camara 
Municipal. Uma elei9ao 
tranqiiila e certa, bem diferente 
da outra disputa que ira travar 
no dia 30 de outubro vindouro. 

PMN - PARTIDO DA 

MOBILIZA^AO NACIONAL 

EDITAL DE CONVOCA^AO 

A presidente do. Diretorio Municipal do Partido da Mobilizafao 
Nacional PMN, na forma da Lei Eleitoral vigente, convoca os 
eleitores filiados ao Partido para a Convenpao Municipal a se 
realizar no dia 21 de abril de 1996, na Camara Municipal, situada 
a rua Ceara n0 662 —Centro, com inicio previsto para as 09h00 e 
termmo as 17h00, para a deliberafao do seguinte: 

ORDEM DO DIA 

a) eleifao dos membros e suplentes do Diretorio Municipal; 
b) escolha dos delegados e respectivos suplentes a Convenfao 

Regional; 
c) outros assuntos. 

Apailandia-MA., 10 de abril de 1996 

GLEIDE LIMA SANTOS 
Presidente do Diretorio Municipal 

Madereira Coqueiro Ltda. 

CGC 69.438.851/0001-17 Insc. Estadual 12.131.692-4 

Rod. BR-010 Km. 1418 - Setor Industrial 
CEP 65.926-00 - A9ailandia - Maranhao 

Acailandia-MA., 20/02/96 
llmo. Sr. 
Manoel Viana da Silva 
Quadra 333 Lote 133 Vila Ildemar. 

Ref.: ABANDONO DE EMPREGO 

Tendo V. Sa. deixado de comparecer ao trabalho sem apresenlar 
qualquer justificativa, vimos pela presente cientificd-lo, nos termos 
do disposto no artigo 482 letra L, da CLT, que Ihe fica consignado 
o prazo de dois dias, a contar do recebimento desta, para que 
reinicie suas atividades ou justifique, devidamente, caso contrario, 
consideraremos sua atitude como ato de renuncia do cargo, ficando 
V. Sa. demitido por abandono de emprego, na forma do citado 
dispositive das Leis do Trabalho. 

Atenciosamente, 
Madeireira Coqueiro Ltda. 

Eu, vote e a noite. Programa apresentado 

por Getulio Costa. Todos as noifes a partir das 20:00 hs. 

Radio Capital AM 

Tucanu's Produfoes 

A mais complcta produtora de audio e video do meio norte brasileiro 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - MA - Telefc ix (098) 723 - 2034 | 
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por Messias Junior 

Bom dia 
Em destaque hoje na 

coluna, o cinegrafista e 
editor da TV CRC, Carlos 
Alberto (Kaka), um cara 
competente e um grande 
amigo. 

Eleigao 
Acontecera no proximo 

dia 28 de abril, a eleigao 
para a escolha do novo 
presidente do Sindijori 
(Sindicato dos 
Trabalhadores em 
Empresas Jornalisticas c de 
Radiodifusao de 
Imperatriz), o jornalista 
Daniel Sousa Gornal 0 
Progresso) o candidate da 
chapa Lutae Liberdade, que 
^ composta de 23 membros, 
Josue Moura atual 

presidente, sera o primeiro 
secretario, Elson Araiijo, 
sera o diretor social e Luiz 
Duarte o secretario de 
Imprensa. A eleigao sera as 
19:00 boras. 

Tempo quente 
0 reporter Elson Araiijo, 

na manha da ultima quinta- 
feira se viu em maus lengois 
quando cumpria a sua pauta 
profissional na Camara 
Municipal. 0 jornalista 
estava entrcvistando alguns 
vereadores sobre a. CPI da 
agiotagem, quando segundo 
ele o suplente de vereador 
Homero Garcia, nao gostou 
quando ele o chamou de 
suplente, e nao de vereador 
tendo iniciado apartir dai, 
uma acirrada discussao enfre 

5 

o reporter e o pecuarista 
Homero Garcia. O bate-boca 
acabou chamando a atengao 
dos populares e outros 
jornalistas classificaram 
Homero Garcia de truculento 
e causador de confusoes na 
Camara Municipal. Depois 
do "tempo quente", o 
jornalista Josue Moura em 
entrevista a Elson Araiijo 
rasgou o verbo em cima do 
pecuarista e logicamente 
defendendo o seu 
companheiro de trabalho. So 
lembrando, o reporter Elson 
Araiijo nao se deixou 
intimidar e respondeu o 
cidadao a altura. 

Campeao 
0 radialista e advogado 

Dr. Clemente Viegas 
continua apresentando na 
Radio Imperatriz, o seu 
programa Radio Livre, um 
show de informagao para 
quern geralmente nao sabe a 
quern recorrer quando esta 
com algum problema 
juridico ou familiar. 0 Dr. 
Viegas esta sempre pronto a 
atender as pessoas menos 
informadas, principalmente 

atraves de cartas, que sao 
inumeras. Esse ^ campeao. 

Artist a 
0 grande "Samuca",- 

operador de audio da Radio 
Capital, alem de ser um 
excelente sonoplasta, 6 
tambem um grande 
desenhista. Parabens 
garoto, voce e um artista! 

Bom na lente 
0 cinegrafista CrLtiano, 

apesar de pouco tempo na 
profissao, ja comegou a 
mostrar sinais de um 
grande profissional. Ele 
diariamente percorre as 
ruas da cidade ao lado do 
reporter Joao Batista, na 
caga as noticias para 0 
Radio naTV. Grande garoto! 

Emplacando 
0 programa Mirante 

Meio Dia, apresentado pelo 
Demerval Moreno, jd esta 
comegando a cair no gosto 
popular, a cada dia ele 
mostrou um tema diferente 
e sempre com aparticipagao 
do piiblico por telefone. 
Muito bom! 

PROGRAMA9AO DE HOJE PARA AS TVS VHS/UHF - IMPERATRIZ ; , 

TV Capital 

Canal s 

Rede Record 

06:00 Cidade Agora 
07:00 Reporter 190 
08:00 A Fazenda do Corrd 
08:30 Criatura 
09:15 Novo Tempo 
10:00 Cidade Agora I3 

Edigao 
12:00 O Radio na TV 
13:00 Terra by Cowntry 
14:00 Campeonato Alemao 

(B.M. Gladback X 
Stuttgart) 

16:00 Campeonato Paulista 
(Novorizontino X 
Sao Paulo) 

18:00 Compacto do 
Campeonato 
Paulista 

19:00 Recod Nos Esporte 
19:15 Jornal da Record 
20:00 Cidade Agora 

Especial 
21:30 Casal 20 
22:30 Chicago Hope (serie) 
23:30 Circuito Night ans 

Day 
00:30 Palavra de Vida 
04:00 Transnoite (Enigma 

de Uma Vida) 

EOUIPE 

PHOENIX, 

SOM E LUZ, 

MAIS UM 

EMPREEM- 

DIMEMTO DO 

SISTEMA 

TUCAMU'S DE 

COMUMIO\CAO 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

NAO FORNECEUPROGRAMAgAO 

TV 

Capital 

Canal 

5, a 

VGpdadG 

dos 

fatos na 

fpiLuna 

do povo 

TV DiSusora 

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 (A 

Unica Saida) 
15:25 Doutora Quinn 
16:15 Show de Calouros 
18:15 Aqui Agora 
18:55 TJ Maranhao 
19:15TJ Brasil 
20:00 Sangue do Meu 

Sangue 
20:35 0 Grande Pai 
21:40 Sangue do Meu 

Sangue 
22:20 A Praga e Nossa 
23:30 Sabadao Sertanejo 
02:00 Telesisan 
02:30 Fim de Noite (A 

Vinganga) 

De segunda a 

sexta-feira, 

na Radio 

Capital AM, 

das 16h00 as 

17h00, o 

programa 

Tribuna da 

Cidade, com 

Aurino Brito 

TV Mirante 

Canal 10 

NAO FORNECEU PROGRAMAQAO 

Tucame 

a 

prcdutoa 

de 

audio e 

video 

male 

completa 

da 

MANCHETE 

NAO FORNECEU PROGRAMAgAO 

• /V/ 

veqiao 

Sintonize de 

segunda a 

sabado, pela 

Radio 

Capital AM, 

a partir das 

20h00o 

programa 

Eu, Voce e a 

Noite. 

Apresentagao: 

Getulio 

Costa. 

Um show de 

romantismo 

em seu radio 

NAO FORNECEU PROGRAMAgAC 

TV, 

A 

wd&en. 

^T 



por SORAYA LUIZA 

Qi*&UA/iA 

O prefeito lldemar Gonqalves esteve na capital do €stado, na ultima 

semana, na qual Poi recebido pcla governadora Roseana Sarney. Na 

oportunidadc o prefeito cobrou a sua InterPercncia junto oo Governo 

Federal, para que tomossem providencios urgentes no sentido do 

recuperogoo do BR-222, no distrito industrial do Pequio e no trecho 

do 6R-010 no povoodo de Cojuoporo. €m oudiencio oindo com 

olguns secretorios de €stQdo, o executive viobilizou convenios o 

serem oplicodos no ensino e entre vorios secretorios. 

R bodologoo do noite de hoje giro em torno do "Noite do Crocho", 

que promete muito ogito, surpresos e emogoo, com a golero teen do 

city, que morcoro presengo a portir dos 20:00 horos no Ipe Clube, 

poro viver todos as emo^oes que o noitodo promete. Os ingressos 

estoo proticomente esgotodo e muito gente de chorme jo conPirmou 

presengo poro o ogitex do Pesto. 

jLc, 

De vento em popo o Sidimo — Sindicoto do Industrio Modeireiro e 

Similores de Rqailondio. R diretorio oprovou ontem, o Pilioqoo dos 

moveleiros oo Sindicoto; estondo porem em Pose de implontogoo. No 

Rssembleio, Poi oprovodo oindo, o instologoo do Feiroo de 

Moquinos, poro vendo de equipomentos usodos dos ossociodos. 6 

por Polar em Peiro de moquinos, o presidente do Sidimo, o industrial 

Nelson Brogotto e o vice-presidente, Joel Folqueto, estoo em 

Curitibo-PR, porticipondo do XII Fenom — Feiro Nocionol de Moquinos 

poro Industrio Modeireiro. 

Qc^tc Que Acc/tJecc 

O telePone do omigq Therezo Brondoo noo porou no dio de ontem. 

€rQm os inumeros omigos porobe n oeh suo entrevisto no 

progromo Gente Que Rcontece", onde elo Polo dos tendencios do 

modo mosculino. R mesmo recebeu os oplousos unonimes do 

sociedode, quondo obordou a questoo do conscientizo^oo de todo o 

populo^oo em prestigior o comercio local, que olem de oPerecer 

Pocilidodes no crediorio, oPerece um leque de op^oes e pre^os 

boixos, sem deixor nodo a desejor as cidodes vizinhos. € por Polar 

em Gente Que Rcontece, o progromo conto com o opresento^oo 

desto colunisto, dioriomente no TV Cidode, a portir dos 13:00 horos. 

O diretor do Clube de Video do Nordeste, LUoldo Vole, vem mudondo 

o conceito cultural do nosso juventude, com o brilhonte trobolho 

desenvolvido otroves do Tribo Rssociotion Teen. Rlios, quondo se 

Polo em culturo, a primeiro impressoo no comum dos pessoos. e a de 

que voo se deporor com umo exposi^oo too orido e intelectuol que 

Picoro em cimo de suo compreensoo. No entonto. culturo e openos a 

Pormo como os homens enxergom o mundo e percebem o si mesmo, 

dentro dele. Folor de culturo e Polar do historio de um povo, de suos 

raizes. Rlios, otroves do culturo os homens entendem e ordenom o 

mundo. 

m -m 
m 

m 

Ik 

::v:: 

A descontrafao do gerente do Banco Itau, Dalvo Sales e esposa e Rita e Iran Santos 

Hoje, o te 

Cidode, as 

elegoncio do 

com a 

spec 

hO 

opr 

or que ligor no telinho do TV 

lestoro ocomponhondo todo a 

mo "R^oilondio em Destoque", 

to^oo de Gleide Santos. 

Morinoldo Gon^olves; diretor do Sucursql do Jckiol 

Copltdl vem dondp murt^o o.que comentor em moterio 

de ^'moterio'^ Ontem, ^m todo cidode, o ossunto 

girovo em torno do coluno ferrq em Broso. 6 por Polar 

em Morinoldo, o dire^oo do Jornol tern tornado um 

rumo dinomico, tendo o oplouso do sociedode. 

R gerente do Qticos Moio de R^oilondio, Held, jo 

esto a todo vapor poro oPerecer oos 

seus clientes, muitos op^oes e 

novidodes poro o Dio dos Maes. 
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por FREDERICO LUIZ 

Resta 
um 

Agora so falta o interventor 
Dorian Meneses indicar um 
auxiliar do primeiro escalao. 
Trata-se do secrctario da 
Promo^ao Social. Os 
servidores querem um 
funcionario de carreira no 
cargo. 

Ildao 
vem ai 

A TV Capital esta 
preparando uma super- 
entrevista com o ex-inter ventor 
Eldon Marques de Sousa. Coisa 
de primeiro mundo. 
Abordando temas filosdficos e 
ideoldgicos. Reforma Agraria, 
Socialismo, Divida externa, 
Pos-capitalismo, Liberdade e 
Igualdade, sao temas que serao 
abordados por "Ildao". Os 
produtores e fldon Marques, 
combinaram que a pobtica 
partidaria nao sera 
questionada. Ajxmas os temas 
maiores. Breve no canal 5. 
Aguardem. 

William 
Marinho 

0 Secretario de 
Comunica^ao Social da 
prefeitura municipal, jornalista 
William Marinho, (lemonstra 
toda sua competencia nesses 
primeiros dias de Dorian 
Vleneses. Bern articulado, 
William Marinho e o 
responsavel pela imagem do 
novo interventor. 

Clelio 
Silveira 

Apesar do susto que a Xerox 
4520 aprontou no dia de ontem, 
o Novo Bingao Eletronico do 
istado do Tocantins esta de 

vento em popa. O organizador 
e idealizador da promogao e 
Clelio Silveira, presidente da 

Airt, a Associa^ao de Imprensa 
da Regiao Tocantina. 

Joao 
Vrtor 

0 publicitario Joao Vitor 
acredita que o discurso no 
palanque, sera fundamental para 
as elei^oes deste ano. Raciocina 
Vitor, que os candidates sem 
muita intimidatfe com o 
palanque, terao que contratar 
assessores para fluir o discurso. 

Fiquene 
e Dorian 

O Ex-governador Jose de 
Ribamar Fiquene esta sorrindo 
a toa. A indica^ao de Dorian 
Meneses cam como uma ben^ao 
dos ceus. Os assessores de 
Fiquene nao se cansam de 
elogiar o metodo politico usado 
pelo interventor. 

Crescem os 
progressistas 

Neto Teixeira, candidate do 
PPB a prefeito de Cidelandia, 
declarou sua simpatia pelo PSB, 
presidido em Imperatriz jmr Lula 
Almeida. Na querida Cida, a 
coliga^ao PPB-PSB emplaca 
paraavitoria. 

Ronaldo 
Didini 

O Pastor Ronaldo Didini con- 
tinua arrebentando no 25s, 
exibido pela TV Cai)ital, canal 5. 
Sempre com temas polemicos, 
o pastor come^a a ameagar a 
aldeia global em pleno horario 
nobre. 

Niver de 
Brasilia 

Essa coluna e essencialmente 
politica Porem, o anlversario de 
Luis Brasilia, celebrado na 
Funda^ao Cultural de Imperatriz 
e em seguida no Caneleiros Bar 

reuniu meio mundo, ou mais de 
politicos. Olha so as feras que 
compareceram: Ildon 
Marques, Edson Lima, 
Agostinho Noleto, Rimabar 
Silva, Vilson Maia, Francisco do 
Paraiba, Cleonir do Jua^ara, 
Joeder Oliveira, Zeze 
Marconcine, Adalberto 
Franklim, Wilson Zara, 
Socorro, Erasmo Dibel, Joselita 
Damacena, e tantos outros que 
o colunista nao se lembra nesse 
memento. So faltou o 
interventor Dorian Meneses. 

Hoje tem 
Madeira 

Virgem que riqueza. Hoje 
come^a a serie de debates com 
osprefeituraveis de Imperatriz. 
Logo mais as 20 hs naTV Capi- 
tal, canal 5, o deputado federal 
Sebastiao Madeira, candidado 
do PSDB-PSBTPB aprefeitura 
municipal, eslara mostrando 
seu programa de governo. Sem 
medo de ser feliz. 

Be 
voltou? 

Alguem pode me informar 
se FHC ja esta em visita oficial 
ao Brasil? Porque ele chega 
num dia, e de madrugada ja 
levanta voo. Para sorte dos 
contribuintes brasileiros. FHC 
parece que aprendeu a 
governar com o prefeito- 
afastado de Sitio Novo do 
Maranhao, Cleriston Bandeira, 
que chegava no seu munidpio 
as 4 da matina e retomava a Sao 
Dn's as 6 da manha. Meu filho, 
Arlur, de oito anos de idade, me 
disse que quando crescer, quer 
ser vice de Fernando Henrique. 

Govemadora 
Roseana 

A governadora Roseana 
Sarney deve liberar um 
caminhao carregado de 
dinheiro para Dorian Meneses 
nos proximos dias. O atual 
interventor anuncia nos 
proximos dias, o piano de 
emergencia de 90 dias para a 
recupera^ao da malha viaria de 
Imperatriz. Haja dia 

Jucelino 
Pereira 

O articulista do Jornal Capi- 
tal, Jucelino Pereira, que 
tambem e advogado, garante 
que a administra^ao de Dorian 
Meneses e corajosa e tem tudo 
para agradar a popula^ao da 
cidade. 

Ondas Curtas 

□ Prepare o seu coragdo, pra as coisas que vou contar... Eposso nao Ihe agradar... 

□ Geraldo Vandre continua vivinho da silva em Joao Pessoa, capital da Paraiba. 

□ William Marinho vai inaugurar a livraria Best-Sellers no Timbira Shoping. 

□ Imperatriz entrando para o primeiro mundo. 

□ A garga perdeu a pena/ ao passar no igarape 

□ Eu tambem perdi meu tempo/ atrds de quern nao me quer. 

□ Escutar Joao do Vale ainda ( um excelente programa. 

I"! Amanha e domingo. 0 dia internacional do disse-me-disse. 

□ Meio mundo de especulagao em relagao aos cargos vagos na administra^ao municipal. 

□ Ontem, Jose Coelho, Zezito, emplacou como adjunto da Fazenda. 

□ Definivamente, Dorian Meneses nao ( um politico xarope. 

□ 0 interventor estadual de Imperatriz prefere o conta-gotas. 

□ O lider do governo na Camara ainda nao foi anunciado. Fica para depois. 

□ Imaginem so quem estiver na agulha para ser vice-lider do governo! Virgem que riqueza. 

□ Agostinho Noleto ganhou uma otima assessora. Trata-se de Zeze Marconcine. 

□ Alguem ja viu algum banqueiro preso no Brasil? O clima argentine provoca delirios. 

□ Ciro Gomes voltou a atacar duramente FHC. No Jo Onze e Meia. 

□ 0 ex-ministro da Fazenda de Itamar Franco disse que nao aceita cargo no governo. 

□ "Nao acredito no atual governo, gostaria muito de poder acreditar", disse Ciro. 

□ Em tempo, Ciro e do PSDB. So falta FHC clasificar o ex-ministro de esquerdista radical 

□ A governadora Roseana deve vir em maio para Imperatriz. E o governo itinerante. 

Vem ai o Piano 

de 90 dias 

Em 90 dias 

sai o Piano 

# 

Em Cidelandia - Neto Teixeira 96 

Com a forca da 
_ a 

a genti 
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Hoje e 

dla de 

por TASSO ASSUNgAO . 

Gomportamento 

adquirido 

E a esp^cie humana a 
que demonstra maior 
capacidade de 
sobrevivencia. Esse fato se 
comprova pelo 
extraordinario crescimento 
da popula^ao mundial. Ha 
oito mil anos existiam cinco 
milhoes de habitantes no 
planeta; atualmente, sao 
cinco bilboes. No ano 2000 
serao mais de seis bilboes, 
e, em 2020, quase dez 
bilboes. 

O grande poder de 
multiplica^ao da e specie se 
explica, grosso modo, por 
uma caracteristica 
exclusiva do ser humano: a 
faculdade de aprender. 
Enquanto os outros animais 
dependem unicamente do 
comportamento instintivo - 
hereditario -, o homem 
baseia sua sobrevivencia no 
comportamento adquirido. 

Atraves da razao e da 
inteligencia, a esp^cie 
humana acumula 
conhecimento e 
realiza^des. Assim, 
transmitidos de gera^ao a 
gera^ao, o saber e a 
tecnologia proporcionam ao 
homem o privilegio de 
influir sobre a prdpria 
conduta e o meio, 
adaptando-se e alterando o 
ambiente conforme suas 
necessidades e inten^oes. 

O comportamento 
adquirido implica, no 
entanto, carencia de 
aprendizado. Dai a 
importancia da educagao 
para o integral crescimento 
das potencialidades 
humanas, o que 
subentende, segundo 
Aurelio Buarque de 
Holanda Ferreira, "o 
processo de 
desenvolvimento da 
capacidade fisica, 
intelectual e moral do ser 
humano". 

O ensino se depara, 
entretanto, com graves 
embara^os, causados, 
principalmente, pelo estado 
de miseria em que vive a 
populagao. Consta que mais 
de oitenta por cento dos 
brasileiros entre zero e 
dezessete anos (perto de 
cinqiienta milhoes de 
menores) nasceram em 
famflias que auferem renda 
per capita inferior a dois 
salarios-mmimos. 

Apesar da relativa 
estabilidade de hoje, 
pesquisas demonstram que 
o poder aquisitivo da 

popula^ao decresceu mais 
de cinqiienta por cento nas 
ultimas decadas. Esse 
empobrecimento se 
refletiu na aplicaQao, em 
merenda escolar, de mais 
de trinta por cento dos 
recursos destinados ao 
primeiro grau nos liltimos 
anos. 

As conseqiiencias do 
descaso das autoridades 
com a educa^ao sao 
conhecidas atraves de 
informagoes deprimentes. 
Houve decrescimo do 
investimento no ensino, a 
maior parte das escolas se 
encontram em pessimo 
estado, falta material 
didatico e ate carteiras, 
grande parte dos 
professores 6 mal 
preparada e o indice de 
evasao no primeiro grau 
chega a oitenta por cento. 

No geral, o baixo nivel 
de renda da popula^ao e a 
deficiencia no sistema 
educacional relegou mais 
de vinte por cento dos 
habitantes ao 
analfabetismo. Ha, 
contudo, um problema de 
maior amplitude: a 
subescolariza^ao, que 
envolve sessenta por cento 
dos brasileiros de mais de 
dez anos. Eles 
freqiientaram a escola 
durante menos de quatro 
anos. 

Observe-se ainda que, 
segundo pedagogos, quern 
recebe apenas a instru^ao 
primaria e interrompe o 
estudo regride a condi9ao 
de semi-analfabeto, que, 
social e culturalmente, nao 
difere muito do analfabeto. 
O indice de analfabetismo 
pode atingir, portanto, sob 
esse angulo, a 
estratosferica casa dos 
oitenta por cento. 

E essa situa^ao, 
engendrada por sucessivos 
governos, que torna o 
brasileiro, de modo geral, 
desqualificado 
profissionalmente e 
despreparado para a vida, 
incapaz de compreender o 
mundo em que vive e suas 
relagoes e inabilitado para 
o discernimento 
indispensavel a vivencia 
politica. Os efeitos estao ai: 
favelasema;, ->1- 

rTasso Assun^m. „ 
membro da Academia 
Imperatrizense de Letras 
(AIL), cadeira 14. 

O Brasil e a classe politica 

por Carlos Brito 
Escritor 

A classe politica brasileira 
^ a mais privilegiada de todas 
as classes. Isso em termos 

. salariais e outras mordomias. 
Por issb, muitos querem ser 
candidates a um cargo eletivo. 

Nosso Brasil e muito rico. 
No entanto, nosso povo vive 
na mais profunda miseria. A 
riqueza fica nas maos de 
poucos. Por esse motivo, 
muitos brasileiros estao indo 
embora, para fugir das 
injusti^as. 

Se compararmos o salario 
daqui com o salario de outros 

paises, notaremos uma 
grande diferenga. A maior 
parte da populagao percebe 
menos do que uma minguada 
parcela do bolo, enquanto a 
classe politica e favorecida 
descabidamente pela 
legisla^ao em causa propria. 

Assim, a desigualdade 
social nao tern limites no Pais. 
Veja, por exemplo, a 
exagerada imporyancia que 
ganha um deputado em 
rela^ao a um trabalhador 
assalariado. 

Por que existe tanta 
desigualdade em nosso 
Brasil? Por que muitas leis 
aprovadas no Congresso sao 

injustas? Por que existe tante 
fome? 

Porque o povo nao 
participa diretamente do 
processo politico. Participa 
indiretamente. So tem valor 
na bora de dar o seu voto. 

0 padrao de vida do povo 
brasileiro so vai melhorar 
quando houver uma total 
reformula^ao da Constitui^ao 
Federal, considerando que 
existem muitas saidas para 
tirar o Pais dessa fase negra. 
Proporcionar oportunidades 
de emprego condigno, 
valorizar o trabalhador, 
reconhecer a igiportancia do 
educador, etc. 

Gosto de politica. 
Participo. Mas nao concordo 
com o que ocorre na pratica 
dessa ciencia no Brasil. Aqui, 
para muitos, politica b a arte 
de enganar. 

Quern sao os verdadeiros 
marajas da na^ao? Os 
politicos. Trabalham pouco e 
ganham muito. Deveria ser ao 
contrario. A classe 
trabalhadora deveria ser a 
mais bem remunerada. 

Mas o que se ve b que o 
trabalhador recebe um 
misero salario-minimo, 
enquanto o politico recebe 
dezenas, centenas de vezes 
mais. 

Multimfdia 

Uma revolugao nas comunica^oes 

por Emerson Ferreira 
Jornalista 

Media, plural latino de 
medium, que na lingua 
inglesa pronuncia-se midia e 
na lingua portuguesa significa 
meios. Midia refere-se, 
tecnicamente, aos meios 
usados para transmitir 
informagoes ou trocar 
mensagens. A midia escrita 
refere-se a jornais, revistas, 
livros, que trasmitem 
informa^oes fazendo uso, 
principalmente, das palavras 
gravadas. 

Midia falada refere-se ao 
radio, estagoes de 

broadcasting nas 
modalidades AM (amplitude 
modulada). Essas formas de 
midia, corriqueiras no dia a 
dia, sao simples, no sentido de 
que afetam apenas um orgao 
sensorial humano de cada vez 
— jornais so a visao, radio so 
audi^ao. No entanto, a 
evolu^ao dos modos de 
comunica^ao e da eletronica 
nos brinda com a 
possibilidade de usar mais de 
um meio, ao mesmo tempo, 
para transmitir ou trocar 
mensagens. Dai surge a ideia 
de multimidia, ou seja, dos 
muitos meios de se 
transmitir ou trocar 

informagbes. Sob esse ponto 
de vista, um jornal atual ja e 
uma multimidia, pois 
transmite a mensagem 
mediante a palavra escrita e 
figuras (fotos, desenhos, 
graficos, etc.), ainda que 
afetem apenas o orgao da 
visao. Um anuncio de 
perfume numa revista, que 
alem das palavras que 
exaltam a qualidade do 
produto, da linda foto da moya 
no campo, ainda exale o 
perfume de rosas (pois a tinta 
de impressao foi empregnada 
dessa essencia) e um exemplo 
de multimidia mais complexo, 
afetando a visao e o sentido do 

olfato. 
A televisao e multimidia, 

afetando a visao e audi^ao, 
com sua dinamica de sons, 
imagens, palavras faladas e 
escritas. Atb entao, nao 
podemos dizer que a 
multimidia tenha alcan^ado 
bom desenvolvimento. Ainda 
esta faltando algo. Algo muito 
serio na evolu9ao eletronica 
— os computadores. 

Hoje em dia, a multimidia 
esta intimamente ligada a 
informatica, permitindo a 
integra^ao de todos os meios 
conhecidos de comunicagao, 
com uma nova finalidade de 
um novo modo de opera^ao.z 

Ode nos "Mamonos" Ma espera do beijo 

por Bolivar Detalond Lopes 

amonai j-oiam 

zmljoxa 

<Eitdo cantando no c£u 

^dJoda a cidadz cfioxa 

dPoih noi dzbcccLani ao tdu. 

por Miguel Fernandes 

cdiauia na zijiEza do /jsijo 

dim outio cUzzjo 

as su nao contioL aua 

Dodo. na yZoi da idadz 

J->zLo ratuuD z concziho 
/ a   

DVao dig am: ^JataAdadz ... 

<D\fao (i a cauia ±zm zj-zito . 

cDf mamona z uzcjztaL 

tea Q.iiz da otzo z lifi 

dd.iz dziastiz fatal 

cDftodo. no. moTtij-ica. 

1 

iD ds.sjo cjus ms coniamia 

s mail dsntio La 

dbsmjizs ds liomsm cazsnts 

a moo cfus ffis acafsntaoa 

£ acjoza, cjus nao mail Us us jo, 

ms fsmf zo do fsijo 

com o cjuaf 10 nA aua 

CZ dicjo, sitoa mail cazsnts 

jioii uocs nsm isnts 

o cjus su dsisjaua 

ddm cj xujio mazafjilloiuD 

Qaal uma zdxzla cadzntz 

dBxiK ou no czu lumino.o 

S ajiagou-te. dz zzjdzJ&Jf1 a c idadz dio xa 

Reflexao 

"A poesia nos empum^ de fortaa ftrme, para os afazeres 
do dia-a-dia. Reanima-nos sempre que e$tamo$ tristes. Nos 

de prater, rerauiiscenciaS a quaisquer moment os, nao; 
kaporta aaiide esteifflfflso#. 

Jo^o duro 

Assim ^ a vida scm a t«a presen^a, o teu coatato | 
diferenfee, Endm, quente, vivo, 

Todavia, qqem sabe certo jogar temiiaa por festejar os I 
louros da. vitoria, 

Nao imiwrtam os esjnnhos, ja que voc^ e a rosa do meu 
jardira* 

(Raimiiodo Prtmeifx>) 

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

Com swd participagdo ,    ^ 

peio te(efone. um c Imperatriz 24 Moras 

wama mterativo 
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Cobranga do ITR e suspens 
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Brasil em 

Revisla 

porSOCORRO CARNEIRO 

Pes junto 
0 secretario-geral da 

Presidencia da Repiiblica, 
Eduardo Jorge Caldas, nega, 
de pe-juntos, que tenha sido 
descoberto um novo 
"grampo" no Palacio do 
Planalto. Para Eduardo 
Jorge, tudo nao passa de 
boato. 

Falencia 
O numero de pedidos de 

falencias no Distrito Federal 
bateu um recorde historico 
em margo: foram 52. 
Comparando ao mesmo 
pen'odo de 1995, o indice de 
falencias cresceu 126,1%. Os 
dados sao da Vara de registro 
de Falencias e Concordatas 
do Distrito Federal. 

Programando viagem 
0 errante navegante 

presidente Fernanando 
Henrique Cardoso 
programou para julho mais 
uma viagem ao Exterior, 
desta vez ao continente 
africano. 

Vai a Angola, onde o Brasil 
mantem um contingente de 
1.200 soldados integrado as 
for^as de paz da Organiza^ao 
das Naydes Unidas. 

Fernando Henrique 
Cardoso vai entrar, leitor do 
Jornal Capital, na historia, 
como o presidente que mais 
viajou ao Exterior. Enquanto 
isso ocorre, diversos projetos 
esperam por sua apreciayao. 

Furioso demais 
Relator do projeto de 

reforma administrativa, o 
deputado Moreira Franco 
(PMDB-RJ) esta furioso com 
sua colega Maria Laura (PT- 
DF). 

Soldado morre 
Um soldado israelense 

morreu e outros tres ficaram 
feridos num ataque do grupo 
xiita pro-iraniano Hezbollah 
contra uma posiyao ocupada 
por Israel no sul do libano. 

Segundo integrantes da 
milicia pro-israelense 
Exdrcito do Sul do Libano 
(ESL), o Hezbollah disparou 
dezenas de foguetes e 
granadas de morteiro contra 

o posto israelense de Blat, no 
setor ocidental da "zona de 
seguranya" ocupada por 
Israel na regiao. 

As vitimas estavam num 
blindado atingido por um 
foguete Sagger. Israel 
confirmou mais tarde a 
morte do soldado. 

Em retaliayao ao ataque, 
foryas de Israel e do ESL 
bombardearam quatro vilas 
sob controle do Hezbollah no 
sul do Libano, ferindo um 
homem de 20 anos. 

Secretario do 
Comercio 

0 corpo de Ron Brown, 
secretario do Comercio dos 
Estados Unidos morto num 
desastre aereo na semana 
passada, na Croacia, foi 
enterrado na quarta-feira no 
Cemiterio Nacional de 
Arlington — onde repousam 
os grandes herois norte- 
americanos. : 

— Em cerimonia fiinebre 
solene jamais dispensada a 
um secretario de Estado nos 
liltimos cem anos. "A incrivel 
vitalidade de Ron Brown nos 
iluminou", afirmou o 
presidente Bill Clinton, em 
emocionado discurso, 
classificando o amigo e 
tesoureiro de sua campanha 
presidencial de lutador 
imbativel. "Deus queira que, 
na medida em que 
recordemos seus feitos, 
possamos ficar novamente 
contagiados por sua alegria". 

Fazendo homenagens 
E dirigindo um olhar para 

a viiiva, Alma Brown, disse, 
arrancando dela um breve 
sorriso: "Ao meu amigo, pela 
ultima vez, obrigado. Sei que 
ele apreciaria ver esta 
homenagem, plenas honras 
militares e todos nos aqui 
reunidos em tor no dele..." 

0 filho de Brown, 
Michael, agradeceu as 
palavras do presidente, o 
trabalho da equipe de resgate 
croala (que encontrou o 
corpo de seu pai) e pediu a 
todos um minuto de silencio 
em homenagem aos outros 
mortos no acidente: 32 norte- 
americanos e dois croatas. 

GASTROCUNICA 

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

•Dr. Milko Abrantes 

Rua Sergipe, 601 - Centro - Fone: (098) 721-3746 
Fax (098) 721-7248 - Imperatriz-MA 
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por Vicente Patrus 
Da Agenda Estado 

A Receita Federal 
suspendeu a cobranya do 
Imposto Territorial Rural 

(ITR) em todo o Pais. A 
medida foi motivada por uma 
avalanche de recursos 
contestanto os valores 
aplicados. Segundo o 
presidente da Sociedade Rural 

Caso da Hemodidlise 

Brasileira (SRB), Luiz Suplicy 
Haffers, houve casos em que 
o tributo sofreu reajuste de at^ 
600%. 

Outros representantes dos 
produtores lembram que o 
ITR vem sofrendo grandes 
correyoes desde 1994, quando 
foi reajustado em 3.000%. 

No ano seguinte, a alta 
m^dia teria chegado a 300%. 
Os ruralistas contestam, 
por^m, que, alem de indices 
considerados "absurdos 
dentro de um quadro de 
inflayao baixa", nao refletem a 
realidade do mercado. 

A suspensao da cobranya, 
ocorrida ha doze dias, sera 
mantida durante o perlodo em 
que a Receita fizer uma 
reavaliayao dos valores, 
segundo Haffers. Ele diz que 
ha casos em que o ITR subiu 
600% para terra nua, que 
sofreu perda do seu valor de 

mercado. "0 imposto 6 dev. 
n|o ha duvida, mas queremos 
avaliayoes justas", acrescenta. 

Pelas reivindicayoes dos 
ruralistas, podera haver casos 
de reduyao do ITR, sempre 
obedecendo a evoluyao dos 
preyos de mercado. 

De acordo com o 
presidente da SRB, os 
produtores que ja recolheram 
o tributo ficam com cr^dito 
para o pagamento do ano que 
vem. Novos prazos para quern 
ainda nao recolheu o ITR ainda 
nao foram definidos pela 
Receita, explica Haffers. 

Ha dois anos, o imposto rural 
foi responsavel por 0,03% do 
total de tributos recolhidos pelo 
governo. Entretanto, dados da 
Receita Federal indicam que o 
FTR representou, no primeiro 
trimestre deste ano, 0,18% da 
arrecadayao de impostos no 
Pais. 

Ministro da Saude admite culpa 

por Alan Medeiros 
Da Agenda Estado 

0 ministro da Saude, Adib 
Jatene, reconhcceu a 
responsabilidade do Poder 
Pxiblico em relayao a 
contaminayao de pacientes de 
homodialise em Caruaru — a 
130 quilometros do Recife — 
e disse que vao fugir a essa 
r esponsab ili dade. 

Ele deu entrevista no 
Hospital Barao de Lucena, no 
Recife, antes de visitar 70 
pacientes que contrairam 
hepatite tdxica e estao 
internados, tres deles em 
estado grave. Trinta e sete 
doentes renais morreram 
desde 20 de fevereiro. . 

Jatene ressaltou a 
deficiencia do sistema de 
saiide e seus problemas 
fmanceiros, mas garantiu que 
todas as providencias 
possiveis foram tomadas e se 
recusou a personalizar 
culpados. "Temos que ter a 
humildade de reconhecer que 
todos nos poderiamos ter 
colaborado de forma melhor", 
afirmou, incluindo a imprensa. 
"Se a imprensa tivesse me 
ajudado, teriamos aprovado o 
CPMF (imposto da saiide) no 
ano passado e estariamos 
numa situayao bem melhor, 
com tdcnicos melhor 
remunerados, vigilancia 
sanitaria bem melhor 
equipada, etc". 

Aposentados recebem reajusk 

por Vicente Patrus 

Os aposentados terao 
reajuste em maio. A garantia 
e do ministro da Previdencia 
Social, Reinhold Stephanos. 

0 ministro disse que o 
percentual de correyao do 
beneficio sera divulgado ate o 
final deste mes, mas admitiu 
que o indice a ser adotado nao 

foi ainda defmido. 
O ministro disse que o 

reajuste pode ficar acima do 
residuo do IPC-r de maio e 
junho do ano passado de 4,4%. 

Os estudos estao sendo 
feitos pelos ministerios da 
Fazenda e Planejamento e 
Previdencia Social. 

"O reajuste das 
aposentadorias depende da 

correyao do salario-minimo", 
afirmou. "Precisamos saber 
qual o impacto que o minimo 
vai ter na folha de pagamento 
dos Estados e municipios", 
explicou. 

"Hoje a situayao esta 
invertida, antes era a 
Previdencia que segurava o 
aumento do minimo, agora 6 
o minimo que esta amarrando 

o reajuste dos beneficm' 
complementou. 

De acordo cut. 
especialistas em previdencia, 
dificilmente a correyao sera 
pelo avanyo de preyos da 
cesta basica, ja que a medida 
e considerada 
inconstitucional e poderia 
resultar em nova avalanche de 
ayces contra o governo. 

Collor dribla o leao e e denunciado 

V-T 

por Irving Antonelli 
Da Agencia Estado 

O procurador-geral da 
Repiiblica, Geraldo Brindeiro, ja 
tern condiyoes de denundar o ex- 
presidente Fernando Collor de 
MeDo por crime de sonegayao 
fiscal. A Receita Federal, esta 
sdmana, informou oficialmente ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
que o ex-presidente naopagou os 
impostos devidos sobre as rendas 
de campanha. Adivida tributaria, 
segundo calculos do sub- 
procurador da Repiiblica Haroldo 

Ferraz da Ndbrega, e de R$ 8 
milhoes (ou 9,6 milhoes de 
UFIRs) sobre uma . renda 
sonegada de US$ 28 milhoes. 

O ex-presidente, que se 
encontra em Brasilia, nao quis 
falar sobre o assunto. Ele esta 
recolhido na Casa da Dinda e 
deve viajar no fim de semana para 
Joao Pessoa (PB). 

No entanto, mesmo que tenha 
feito contestayao administrativa, 
segundo a Procuradoria-Geral da 
Repiiblica, isso nao impedira que 
seja feita demincia contra Collor. 
A demincia so cessa apos a 
quitayao total do debito. 
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Messias Junior - Reporter Verdade 

De segunda a sexla -13 hs - TV Capital - Canal 5 
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DaKd dilvuga arbitragem do Master 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

0 Departamento de 
Arbitragem da Liga 
Imperatrizense de Desporto 
divulgou arbitragem que ira 
trabalhar neste sabado, nos 
jogos pelo Campeonato 
Master de Inverno e a Copa 
Dente de Leite. Eis os jogos e 
as autoridades. 

1 Copa Master de 
Inverno 

No JV. Lideral 

Laminadora Parana x 
Xurupita. 

16:00 hs - sabado 
Local: JV. Lideral 
Arbitro Central: Raimundo 

Nonato Pereira Costa. 
Auxiliares:C16vis Alves 

Oliveira e Jose Reis Lima. 

Na Laminadora Parana 

JV. Lideral x Uniao Sport 

16:00 hs - sabado 
Local: Laminadora Parana 
Arbitro Central: Alvaro 

Caciano das Merces. 
Auxiliares: Jose Wilson da 

Silva e Jose Batista da Silva. 

Obs: Todos os jogos serao 
realizados logo mais as 16:00 
boras. 

O Departamento de 
Arbitragem tambem forneceu 
a escala^ao para os jogos da 
Copa Dente de Leite, mas a 
comissao organizadora nao 
forneceu o nome dos clubes. 

Portanto, fica assim 
distribuido: 

Sabado Preliminar; 
Arbitro: Francisco de 

Souza Reis. 

Sabado Principal; 
Arbitro: Francisco de 

Souza Reis. 

No domingo: 
, Preliminar e Principal: 

Arbitros ainda nao definidos. 
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O time da Laminadora Parana caminha firme rumo a final do Campeonato de Master 96 

Sampaio treina visando o MAC 

por Francisco do Vale 

Os dirigentes do Sampaio 
deram entrada ontem pela 
manha, nos ultimos jogadores 
que formarao o time, que 
enfrentara o MAC, amanha. O 
Sampaio faz a sua estr&a na 
competi^ao, enquanto que o 
Maranhao empatou a 
primeira, jogando em Bacabal, 
com o BEC, em 1 a 1. Na 
ultima quarta-feira o supevisor, 
Paulo Cabrera, esteve na sede 
da Federagao Maranhense de 
Futebol e deu entrada nos 
contratos de Vagner, Egidio e 
Marcio Souza. Todos eles 
precisam ser transferidos de 
outros estados e isso esta 
preocupando a comissao 
tecnica do tricolor. No caso 
dos jogadores maranhenses 
nao havera qualquer 
problema. A condi^ao de jogo 
para estes atletas e automatica. 
Pelas informa^oes do 
supervisor Cabrera, nao foi 
possfvel dar entrada na 
documenta^ao dos jogadores 
antes de sexta-feira, devido a 
Federa^ao que nao deu 
plantao na tarde de quinta- 

feira. 
Contrato 
0 atacante Raimundinho, 

que participou dos coletivos 
durante a semana no Parque 
Jos6 Carlos Macieira, deve 
assinar contrato com o clube, 
mas nao joga contra o 
Maranhao, pois a sua 
transferencia vem do Exterior 
e deve demorar 
aproximadamente 15 dias. Os 
dirigentes do Sampaio 
revelaram as bases salarias de 
Raimundinho, mas existe a 
informa^ao de que o jogador 
acabou acertando com o 
tricolor por urn valor muito 
mais baixo do que pediu para 
jogar no Moto Clube. No 
rubro-negro, Raimundinho 
teria pedido R$ 30.000.00 de 
luvas e R$ 5.000.00 por mes. 
No Sampaio, o jogador teria 
acertado por R$ 7.000.00 de 
luvas e salaries de 1.500.00. 

Moto Clube 
0 lateral-direito Edmilson 

foi o principal destaque do 
Moto Clube, na avalia^ao ffsica 
realizada no complexo do 
Castelinho. O preparador 
fisico, Carlos Augusto, gostou 
do desempenho do grupo e 
disse que apenas os jogadores 
que estao fazendo teste nao 
participaram do trabalho. 
Antonio Carlos e Jorge, que 
vieram do Botafogo/RJ, 
confessaram ao t^cnico 
Rosclim Serra, que estavam a 
varios dias sem treinar. O 
mesmo acontecendo com 
Sandro, que atuou no ano 
passado no futebol alagoano, 
mas estava parado a varios 
meses. Alem de Edmilson, que 
obteve o melhor tempo em 
todos os testc ' 1;f rao, o 
g; toGil, quevv.. 
e rta treinando no ....Co, 
tambem foi bastante elogiado 
pelo preparador Carlos 
Augusto. O fisicultor disse que 
nao iria comandar a avaliagao 

fisica agora no inicio da 
temporada, mas devido ha 
alguns comentarios de que o 
time estava mal fisicamentc, 
resolveu antecipar esse 
trabalho. Depois de uma 
conversa com o administrador 
do Estadio Nhozinho Santos, 
0 presidente Jose Raimundo 
conseguiu e o Moto passa a 
treinar a partir de agora, todas 
as quartas e scxtas-feiras no 
Estadio Municipal. O Moto, 
que folga neste final de 
semana, apenas aguarda com 
muita aten^ao o primeiro 
classico da competi^ao, em 
especial a estreia do Sampaio 
Correa, o seu maior rival, 
enquanto que o Maranhao ja 
estreiou no campeonato 
conseguindo urn empate fora 
de casa com o Bacabal. Para 
Jose Raimundo, o time precisa 
de algumas contratayoes, mas 
elas so virao no decorrer da 
temporada. 0 presidente disse 
ainda, que ira apostar nos 
jogadores pratas de casa, 
buscando tambem procurar 
jogadores no interior do 
Estado, como e o caso de Gil, 
que tem sido bastante elogiado 
pelos diretores do clube. 0 
presidente nao gostou da 
derrota para o Americano, em 
Olho D'Agua das Cunhas, pelo 
placar de 1 a 0. A comissao 
tecnica trabalhou 
intensivamente durante toda 
semana e espera um bom 
resultado no proximo 
compromisso. Mesmo sendo 
presidente do Moto, lit 
Raimundo nao gostou da nao 
participayao do Imperatriz no 
Campeonato de 96. Segundo 
ele, o Imperatriz quer queira 
ou nao e o time de mais 

pressao dentro de um 
1 .mpeonato Maranhense, 
elogiando inclusive, o apoio 
dos torcedores que 
superlotam o Estadio 
Muncipal Frei Epifanio. 

FMF Divulga 2° rodada 

por Francisco do Vale 

A Federayao Maranhense: 
de Futebol divulgou a segunda i 
rodada da competivao. que 
tern os seguintes jogos 
previstos para amanha: 

Sampaio x Maranhao 
16:00 boras 
Local: Nhozinho Santos 
Arbitro Central Marcelo 

Filho. 
Auxiliares: Jose de 

Ribamar Meldnio e Geraldo 
Santos. 

Americano x 
Expressinho 

16:00 horas 
Local; Olho D'Agua das 

Cunhas. 
Arbitro Central; Roberto 

Chaves de Oliveira. 
Auxiliares: Paulo Gonyalves 

Filho e Manoe! Cavalcante. 
Coroati x Bacabal 
17-00 boras 
Local: Estadio Jose Neri 

Filho. 
Arbitro Central; Antonio 

Araujo Ribeiro 
Auxiliares; Jose Maria 

Ribeiro e Teodoro Carvalho 
Nelo. 

Caxiense x Codo 

16:00 horas 
Local: Estadio Duque de 

Cams. 
Arbitro Central: Ruy 

Frazao. 
Auxiliares: Valter Viana 

Nascimcnto e Jos^ Correa 
lima. 

Todos os jogos, a prindpio, : 
serao realizados no domingo 
(amanha) Ate o momento, a 
Federayao Maranhense, 
atravds da (CFAF), ainda nao 
definiu se Reinaldo Martins e 
Juscelino Miranda irao 
pariicipar do quadro nesta 
temporada. 

Loteria Esportiva 

por Francisco do Vale 

O concurso 1 1 9 da Loteria Esportiva tem os seguintes jogos 

programados para hoje e amanha (domingo). 

11 

mi 

Jogo 01 Sao Paulo X Santos 

Jogo 02 Corinthians X Rio Branco 

Jogo 03 P. Desporto X XV. Nov. Jau 

Jogo 04 Mogi-Mirim X Palmeiras 

Jogo 05 Atletico/MG X Mamore/MG 

Jogo 06 URT X Cruzeiro/MG 

Jogo 07 Veranopolis/RS X Gremio/RS 

Jogo 08 Inter/RS X Guarani VA/RS 

Jogo 09 Vitoria/ES X Rio Branco/ES 

Jogo 10 Avai/SC X Joinville/SC 

Jogo 1 1 Vitoria/BA X Bahia/BA 

Jogo 1 2 Americano/RJ X Bangu/RJ 

Jogo 1 3 Volta Redonda 
   ;  

X Botafogo/RJ 

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

comondQ de segundo o sexto-feiro, o progromo Cidade 

Alerta dos 13h00 os 15h30( pelo TV Cidade. 

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 



Imperatriz, 13 de abril 1996 Imperatriz/Social 

• IMCfi 

m m 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

0 Ceril-Objetivo estara realizando neste sabado, a 

II Gincana Cultural Ceril-Objetivo. 0 evento tem 

come objetivo promover a integracao dos alunos, 

que estarao bastante movimentados no dia de 

hoje. A gincana tera intcio as 08:00hs e se 

estenderd ate as 17:30 hs. 
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Dr. Carlos, a esposa Cecilia, assessorando nos servifos da cllnica e Dra. Ana Cell a 

O concurso Musa Maranhao/96 acontecera dia 27 de abril, no Ju^ara Clube. O evento tera a participa^ao especial de 

Isjene Cristina, atriz, modelo e bailarina, Marcos, modelo da Agencia Ford e Shanna Cristina, Musa Maranhao 95 e Miss 

Brasil das Americas. A festa esta sendo bastante esperada e os convites ja estarao circulando a partir de hoje. O vice- 

governador do Maranhao Jose Reinaldo Tavares e Alexandra ja confirmaram presen^a na festa, que e produzida por esta 

colunista. Prestigiem! 

9 
m 

m 

* 

5 

m 
m m 

m 

m 

m. 

1 

m. 

m 

m Islene Cristina, atriz, modelo e bailarina estara se 
apresen tan do no Musa Maranhao/96 

A beleza de Shanna Cristina, Musa Maranhao/95 e 
Miss Brasil das Americas A elegencia de Patricia Cardoso, Miss Para 

Assista todos os sabados, a partir das 1 Ohs pela TV Capital Canal 5, o 

programa CiJaJe Agora, onde sao discutidos temas polemicos e atuais, 

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

Apresentacao: ^onor Parias Prederico Puiz e a elio Sil veira 
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O que e uma cidade cidada 

Linha 

Direta 

por JOSE FILHO 

Lembrete 
0 secretario de Obras do 

Municipio, engenheiro 
Francisco Sales, poderia 
fazer uma visita a lagoa que 
se formou no cruzamento da 
Pedro Neiva de Santana com 
a Rua Assembl&a, principal 
assesso da Vila Redengao I. 
La agora so se passa de 
canoa. 

Anulagao 
Vereadores envolvidos no 

episodic de malversagao do 
dinheiro da Camara 
Municipal querem agora a 
anulagao da CP I instalada 
para apurar 
responsabilidades. Nesse 
sentido os vereadores 
constituiram o advogado 
Jos^ Clebis dos Santos, que 
ja deu entrada na Justiga do 
pedido de uma liminar 
anulagao da CPI. 

Pronunciamento 
Nas proximas boras a 

Justiga de Imperatriz devera 
se pronunciar a respeito do 
assunto, concedendo ou nao 
a liminar requerida por Jos£ 
Clebis em nome dos 
vereadores. 

Duvida 
Na opiniao de um 

advogado local, "existem 
muitas duvidas" sobre o 
pedido da liminar, uma vez 
que a instalagao de uma CPI 
e de competencia interna da 
propria Camara, cabendo ao 
plenario a responsabilidade 
de anula-la ou nao. Uma 
iminar poderia estabelecer 
um confronto entre o 
Judiciario e o Legislative, 
dois poderes independentes. 

Domestic a 
De acordo com o mesmo 

advogado, "a CPI e uma 
questao dom^stica do 
legislative" e uma liminar 
fere frontalmente a 
Constituigao da Repiiblica, e 
por analogia, a propria Lei 
Organica do Municipio e o 
Regimento Interne do 
legislative. 

Residencia 
O interventor do 

Municipio, Dorian Riker 
Teles de Meneses, ja esta 
com residencia fixa em 
Imperatriz com a sua esposa, 
primeira dama Ivani. Ele 
disse que "nao faz sentido 
dirigir os destines de sua 
terra residindo na capital do 
Estado." 

Celular 
O servigo de informagao 

da telefonia celular atraves 
do telefone 128 da Telma 
esta funcionando 
precariamente. Dificilmente 

alguem consegue obter uma 
informagao. 

Assesssoria 
Ate definigao de todo o 

seu quadro de auxiliares, o 
interventor Dorian Meneses 
mant£m como seu secretario 
particular o jornalista Wilian 
Marinho. E uma boa escolha 
pela inteligencia e 
competencia do profissional 
Marinho. 

Programa 
Sao convidados para o 

programa Bom Dia Cidade, 
que vai ao ar na proxima 
segunda pela TV Record, a 
partir das 6 boras da manha, 
Ademar Marinho, "expert" 
em assuntos imobiliarios e o 
novo diretor do Hospital 
Regional, Dr. Carlos Cruz. 
Assuntos do mais alto 
interesse da sociedade serao 
debatidos durante a 
apresentagao do programa. 

Engano 
Muita gente esta 

engananda, se pensa que o 
afastamento de Luis Brasilia 
da assessoria de Dorian 
Meneses se deu em virtude 
de um possivel 
desentendimento entre o 
interventor e a governadora. 
Brasilia continua merecendo 
a confianga de Roseana 
Sarney e nao teve qualquer 
atrito com Dorian Meneses. 

Razoes 
A "priori" Ildon Marques, 

ex-interventor, e candidate 
a Prefeitura nas proximas 
eleigoes. O natural £ que 
Luis Brasilia continua em 
sua assessoria, e para isso 
deveria deixar a Prefeitura. 
Nos proximos dias Ildon 
Marques deve abrir o seu 
escritorio de representagao 
politica e entrega-lo a 
responsabilidade de Brasilia. 

Corfes 
A governadora Roseana 

Sarney determinou cortes 
das gratificagoes que 
vinham sendo pagas aos 
auxiliares e segurangas a 
que tern direito o ex- 
governador Jose de 
Ribamar Fiquene. 

Para meditagao 
Assim como no meio 

do povo surpiram falsos 
prof' tas, as. 
b? a entre v 
m« res, os qu^. 
ii troduzirao 
dissimuladamente 
heresias destruidoras, ate 
ao ponto de renegarem o 
Soberano Senhor que os 
resgatou, trazendo sobre 
si mesmos repentina 
destruigao." (Pe 2-1) 

Radio Capital AM, 

950 Khz, 10 Mil Watt's 

% 

[ cut: 721-4864 

por Ulisses Braga 

. E aquela cidade em que 
seus habitantes tern 
conhecimento dos seus 
direitos e deveres como 
membros de uma comunidade 
organizada e ainda a 
capacidade efetiva de 
exercitar esses direitos e 
deveres. 

Como se ve, trata-se 
necessariamente de um 
binomio: o conhecimento dos 
seus direitos e deveres 
conjuntamente com a 
capacidade concreta de 
vivenciar esses direitos e 
deveres. 

O primeiro fruto disso 
e que o bomem que reside, 
trabalha e vive numa cidade 
cidada deixa de ser um 
bomem comum, isolado, 
fragil, por que, seja pobre ou 
rico, branco ou preto, 
emprcgado ou patrao, bomem 
ou mulher, jovem ou adulto, 
religioso ou ateu, liberal, 
socialdemocrata ou socialista, 
ele passa a ser UM 
CIDADAO, gozando do 
respeito, da dignidade e das 
prerrogativas que esse 
"status "concede. 

0 segundo fruto e que 
uma cidade cidada nao pode 
ser agredida jamais nos seus 
direitos fundamentais como 
cidade, como sociedade e 
como povo. A lei, a moral 
piiblica, a responsabilidade, a 
transparencia e tambem a 

participagao adequada da 
cidadania na administragao do 
seu presente e na construgao 
do seu futuro deve se 
constituir em regra normal de 
qualquer Cover no. Tudo, 
alias, conforme ja se encontra 
em nosso Direito Piiblico, so 
que apenas na letra. 

Essa consciencia e 
organizagao cidadas nao 
podem ser da 
responsabilidade do Governo, 
alias, de nenhum dos Poderes 
Piiblicos que constituem o 
que cbamamos de Governo. 
Nao pode, pois, ser uma tarefa 
exclusiva de um Minist^rio op 
de uma Secretaria Federal, 
Estadual ou Municipal de 
Solidariedade e Cidadania, 
como as que ja existem. E 
muito perigoso, alias, 
perigosissimo, deixar para o 
Governo a fungao de 
organizar a cidadania e dizer 
o que e bom ou mau para 
ela... 0 que essas Secretarias 
podem fazer e se constituir 
num instrumento de 
cooperagao dos Governos 
com a cidadania 
independente. 

Essa cidadania tera 
assim que ser corporificada 
numa entidade que 
represente, acima de 
partidos e ideologias, a 
sociedade civil organizada, a 
sociedade sem imperio, 
enfim, o povo. Exatamente 
como a que, num momento 
de graga, foi criada em 

Imperatriz em 1994, com o 
nome de FORUM DA 
SOCIEDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ. 

Essa entidade e que 
devera ter a missao maior e, 
como ja afirmamos, 
indelegavel, de implantar em 
nivel de consciencia e de 
exercicio efetivo a cidadania 
em Imperatriz./ 

E, pelo menos 
conforme penso, sua missao 
deve se circunscrever apenas 
ao que chamo de "cidadania 
politica", isto e, a que diz 
respeito apenas aos direitos 
politicos e civis 
fundamentais. Civis ai no 
sentido de "civitas", cidade, 
e nao em contraposigao a 
direito penal ou outros 
direitos. Porque essa e que e 
realmente a verdadeira 
cidadania; a cidadania-mae, a 
cidadania-raiz, a cidadania 
originaria.. As outras, a 
social, a economica, a 
cultural, seriam, no maximo 
cidadanias-fim. Para serem 
alcangadas como um ideal. A 
cidadania politica, nao. Elaja 
deve existir originariamente 
num verdadeiro Estado 
Democratico de Direito. 

^ 0 grande objetivo do 
FORUM DA SOCIEDADE 
CIVIL DE IMPEATRIZ, neste 
ano de 1996, deve ser, a nosso 
ver, este: empenhar-se a 
fundo nesta meta ambiciosa, 
que e a de fazer de Imperatriz 
a "primeira cidade cidada do 

Brasil. " 
Seus instrumentos 

operacionais serao: 1 - a 
Escola da Cidadania; 2 - o 
Advogado da Cidadania; 3- 
ser reconhecido legalmente 
tambem como entidade de 
consulta no processo de 
administragao piiblica 
municipal, como a 
elaboragao orgamentaria, o 
piano diretor da cidade, o 
piano plurianual, bem como 
outras obras piiblicas de 
relevo para os habitantes da 
cidade; 4 - Participagao no 
processo de aperfeigoamento 
de nossa s instituigoes 
democraticas, desde as 
eleides propriamente ditas, 
ate a fiscalizagao moderada, 
mas presente, nunca omissa, 
da administragao municipal, 
apenas no que diz respeito a 
observancia por ela dos 
principio eticos e modernos 
que caracterizam a vida 
piiblica e administrativa de 
uma cidade civilizada. 

Qualquer politico de 
boa fd, qualquer autoridade 
bem intencionada, qualquer 
Governo democraatico e 
honesto, so pode ver com 
bons olhos uma entidade e 
propositos como estes e 
desejar cooperar com ela e 
com eles. 

(Ulisse Braga e 
presidente do Forum da 
Sociedade Civil de 
Imperatriz) 

Tradigao em defesa do credito 

SPC recebe cerca de 
trezentas consultas 

por dia 
porTasso Assungao 

Jornalista 

Nos liltimos vinte anos, o SPC 
registrou em seus arquivos 
dezenas de milbares de 
negativagoes e desnegativagoes 
de credito, em fungao da demanda 
de centenas de empresas, que 
fazem em media trezentas 
consultas por dia as ftmcionarias 
encarregadas do atendimento. 

0 orgao conta com tres 
telefones, quatro computadores— 
um interligado 24 boras com a 
Serasa — e quatro atendentes 
(Andine, Andreia, Maric&a e 
Orislene). Quatro empresas 
mantem linha direta com o 
servigo: Armazem Parafba, 
Magazine Liliani, Novo Dire Otica 
Maia 

Nos liltimos cinco anos, houve 
mais de 26 mil negativagoes. de 
credito atraves do SPC e mais de 
sete mil desnegativagoes. Em 
1995, foram mais de onze mil 
negativagoes e quase tres mil 
desnegativagoes, mais de o dobro 
do verificado nos anos anteriores. 

As empresas que mais 
consultam o Servigo de Protegao 
-■ redito atualmente sao, jxir 

m alfabetica, entre outras: 
Ai mazem Parafba, o Banco do 
Brasil, Casas Pernam-bucanas, 
Ebel, IpanemaTecidos, Magazine 
Liliani, Onogas, Otica Maia e 
Primavera Calgados. 

Para associar-se ao SPC, 
providencie: 

•Cartao CGC 
• Inscrigao estadual 
•Contrato social 
• Duas fotos 3x4 
Consultas ao SPC 
Disque 722-1522; quando a 

telefonista atender, diga seu 
eddigo, sua senha e qua] a opgao 
de consulta; em seguida, o nome 
do cliente, data de nascimenlo e 
CPF 

QUANDO VOCE 

COMPABA. 

COMPRA FORD. 

FORT1NHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

V 
m 

m 

■ 

m 

PIANO DE 

caminhAo 

FORD 

PESSOA FISICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATE 24 MESES 

- PESSOA 

JURIDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADOATE 

36 MESES, OU 

LEASING DE 24, 

36 E 42 MESES. 

PREQO 

EATURADO 

DIRETODT Automoveis e Pegas Capri Ltda. 

^ABRICA. REVENDEDOR AUTORIZADO 

Nao e voce que queria um caminhao 

bom pra chuchu e a prego de banana? 

a 
IwillW liiii: 
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III Gongresso de Estrategias Eleitorais e preparad 

5A 

Evento tera confronto de tecnicas Pan-Americanas de Marketing Politico 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Toma 
todas 

Come^a a repercutir 
positivamente na cidade a 
ideia lan^ada no ultimo 
sabado, com rela^ao a 
promo^ao do toma todas na 
Fly Back. Sabendo portanto 
que hoje e sabado de sol, dia 
de lazer e descontra^ao e 
tambem dia de tomar todas 
e mais algumas na 
danceteria que ja foi eleita 
pelo ptiblico como um dos 
point's mais badalado da 
cidade. 

Sabedoria 
Mais uma vez se 

confirma a sabedoria 
popular, confirmando 
enfaticamente que quern 
trabalha, Deus ajuda e, foi 
com esse proposito que 
acreditamos que o ex- 
interventor Ildon Marques 
conseguiu conquistar de 
fato o seu reduto eleitoral 
em tao pouco tempo de 
administra^ao para as 
elei^oes que se avizinham. 

Com esse visao e que 
Ildon Marques confirma, a 
popula^ao mais carente nao 
necessita de grandes obras, 
necessita sim, e de 
pequenos gestos. 

A vida, 
imita a arte 

Os moradores e 
condutores que trafegam 
pela estrada da Vila Davi, 
tiveram antes o desprazer 
de ver o final da 
administra^ao Ildon 
Marques de Sousa, e em 
seu lugar tomar posse 
Dorian Meneses, que para 
muitos nada faria para 
beneficiar a populagao. 

Contudo, diz-se um 
adagio popular que, quando 
Deus fecha uma porta, ele 
trata logo de abrir uma 
janela. O povao que ja nao 
acreditava mais em 
milagres, observa agora a 

recupera^ao da estrada de 
acesso aquele logradouro, 
contradizendo o que se 
imaginava. 

Drogas 
Apesar das constantes 

campanhas educativas por 
parte do governo federal, 
veiculada em varios orgaos 
da imprensa nacional, uma 
recente pesquisa revela 
mimeros alarmantes com 
relagao ao alto indice de 
adolescentes que consomen 
diariamente todos os tipos 
de drogas e calmantes. 

Ainda de acordo com 
dados obtidos junto as 
pesquisas, as drogas mais 
usadas al6m da maconha,; 

tern sido a cocaina, o craque 
alem de oufras drogas de 
facil acesso encontradas em 
farmacias e drogarias. 

Progressista 
E o que podemos dizer 

de Imperatriz, segunda 
maior cidade do Estado, 
aproximadamente 
quatrocentos mil habitantes, 
alem de um povo humilde e 
hospitaleiro. Imperatriz, 
cidade maravilhosa e muitas 
vezes confundida como 
cidade interiorana e 
violenta, onde o crime 
origanizado prevalece sobre 
todas as coisas. 

Ainda esta na bora do 
governo novo tempo, fazer 
alguma coisa no sentido de 
reverter a situayao caotica 
que vive o imperatriznse. 

Ja ganhou 
A preferencia eleitoral 

Ildonista ja come^a a 
preocupar correligionarios 
davisistas e 
consequentemente os 
fiquenistas, mostrando 
claramente que desta vez, 
nao tern mesmo pra 
ningu^m, ou seja 6 Ildon na 
cabeya e nas urnas no 
proximo dia 3 de outubro. 

Jornal Capital 

Seu Lider Didrio 

Fone: 723-2034 

Leria e assine 

I 

porSusana Matimarchi 
Jornalista 

Dirigido a profissionais 
que atuam direta e 
indiretamente em Campanhas 
Eleitorais, assessores, 
coordenadores de 
campanhas, publicitarios, 
jornalistas e, principalmente, 
candidates, o III Congresso 
Brasileiro de Estrategias 
Eleitorais e Marketin Politico, 
promovido pela Manhanelli & 
Associados e Editora Guia de 
Fornecedores, trara pela 
primeira vez no Brasil, 

profissionais que atuam em 
campanhas internacionais 
(EUA e America Latina) para 
um confronto de tecnicas 
especializadas, na realiza^ao 
simuMnea do I Semindrio 
Pan-Americano de 
Campanhas Eleitorais. 

Esta sera uma 
oportunidade impar de trocar 
ideias e debater temas das 
mais relevantes, importancia 
para aqueles que almejam um 
unico objetivo: veneer as 
proximas elei^oes. 

O Congresso abordara 
temas como; 

- A evolu^ao dos sistemas 
e das campanhas politicas nas 
democracias pan-americanas. 

- O novo format© da 
propaganda eleitoral destas 
elei^oes municipais. 

- 0 marketing politico 
eleitoral. 

- Os ingredientes para uma 
campanha vitoriosa. 

Profissionais do quilate de 
Chico Santa Rita, Geraldo 
Walter, Sergio Arapua, Gary 
Nordlinger, Juan Carlos Pizzi, 
Ricardo Carvalho e o proprio 
ministro do TSE, Torquato 
Jardim, entre outros, estarao 

reunidos entre os dias 17 c „ 
de maio, no Hotel Melia, ejn 
Sao Paulo, para levar aos 
profissionais brasileiros, o 
que ha de mais moderno em 
termos de marketing 
estrat6gico e campanhas 
eleitorais, visando a vitoria 
nas urnas. 

Os interessados poderao 
inscrever-se na Secretaria do 
Evento, a av. Dr. Adolfo Pinto, 
109 - 4° andar, CEP 01156-050 
- Sao Paulo - SP, telefone (011) 
824.9655 ou ainda pelo fax 
(011) 826.9789, com Srta. 
Luciana Pavan. 

Telma confirma piano de expansao 

Vende- 

se 

por Bruno Mendes 
Da Editoria de Cidade 

A Telecomunicagoes do 
Maranhao (Telma) estara 
iniciando, no dia 3 de maio 
deste ano, o seu piano de 
expansao na cidade de 
Imperatriz, visando 
atender aos varios pedidos 
feitos pela comunidade 
local ao longo dos liltimos 
meses. 

A informa9ao foi 

passada ao Jornal Capital 
por Francisci da Chaga 
Matos, gerente da Divisao 
Administrativa da Telma 
em Imperatriz. 

Segundo ele, a empresa 
adotara um sistema de pr^- 
inscri^oes, com 
distribui^ao dos 
formularies em toda rede 
bancaria, com devolu^ao a 
Telma devidamente 
preenchido em quarenta e 
oito apos o recebimento. 

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

Um 

ponto de 

taxi, 

com 

taximetro 

Tratar 

com o 

senhor 

Carlos 

de 

Castro 

pelos 

Sones: 

723-3444 

ou 977- 

2408 

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

de refrigerate, caldeiras, latidnios, couros, sabao e etc. 
Equipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos, 

escats, luminarias, peneiras, escovas e etc. 
* Addos, soda caustica (Hquida e escama), dgua sanitaria" KIBONA", 

breu, solufao de bateria, essendas, barrilha, cloros, adubos, etc. 
* Xampupara auto, super ativo "MARASIL", desinfetantes, detergentes, 

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

Promo^oes: 
* Cloro granufado (balde 10 kg) R$ 

60,00 - i vista ou cheque p/ 8 dias 
* Algiclda tnaodent) (01 It) R$ 

330-Avista 
* Barrilha (kg) R$ 0,90-4 vista 
* SuHato de Alunusta (kg) R$ 0,90 

-ivista 

Ahnican! Atrnnuil At mean' 

URGENTE 

Ligue 721-8593 e faga o melhor neg6cio para o seu 

caminhao. 

Autorama Pneus, oferece pneus de carga, cSmara e 

protetores com descontos especiais. 

E o mais importante da compra: 

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

Aproveite esta super promocao, enquanto durar o 

estoque 

A 

% 

AUTORANA 

PKEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 - Fone 721-8593 

# w 

Segunda a Sabado -12 hs 

TV - Capital - Canal 5 

Apresentagao: Clelio Silveira 
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Rodoviaria foi abandonada 

Reclamagao por melhores condigoes no local vem de varias partes da comunidade imperatrizense 

~ por Marta Leal —       -—~ ■ 11 —— 

Homens & 

Empres 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

— Ola, bom dia! 
Ma/or 
rigor 

O senador Valmir 
Campelo (PTB-DF) pediu 
maior rigor do DAC na 
fiscaliza^ao das aeronaves e 
companhias a^ras. 

Para o senador quern viaja 
de aviao pelo Brasil se 
defronta com uma s^rie de 
problemas, a come^ar pelo 
pre^o das passagens a^reas, 
que sao as mais caras do 
mu~do. 

Para ele, os avioes sao 
muito antigos e a manuten^ao 
^ precaria. 

No 
batente 

O amigo Eulavio, gerente 
regional da Distribuidora 
Maranhao-Piaui (Dimapi), 
que trabalha no sentido de 
fazer crescer os negdcios de 
sua empresa, al£m, claro, de 
Imperatriz e municipios 
vizinhos. 

Um 
toque legal 

PROCURE dar exemplos 
de paciencia e 
desprendimento, servindo ao 
todos com bondade e 
dedicagao. 

A verdadeira vida 6 a vida 
do amor e do servi^o. 

Derrame seu amor sobre 
todas as coisas criadas, desde 
a tenra plantina at^ as 
constelagoes que gravitam 
nos espa^os sid^reos. 

Mas, sobretudo, seja 
paciente e desprendido com 
as criaturas humanas, que, 
vivem a seu lado, com seus 
companheiros de Jornada. 

SEJAforte nos embates da 
vida e nao desanime se o 
sofrimento o visitar, em sua 
pessoa ou nas pe^soas que Ihe 

sao caras. 
O sofrimento, al^m de 

purificar-nos realiza o 
aprimoramento de nossa 
for^a interna. 

Ninguem consegue passar 
de ano sem prestar exame. 

Ninguem consegue 
progredir, sem sofrer o 
exame da natureza, que 
verifica se realmente 
sabemos ser fortes, 
suportando as dores. 

O mal nao merece 
comentarios, pois so traz 
resultados desagradaveis. 

Qualquer palavra produz 
vibrates, que atraem as 
vibra^oes semelhantes. 

Portanto, o comentario 
sobre o mal atrai vibra^oes 
pesadas e nocivas. 

Fale apenas a respeito de 
coisas belas e boas, comente 
o bem e as a^oes nobres, e 
permanecera envolvido por 
uma onde de paz, de alegria, 
bem-estar. 

Um 
aid legal 

Para o pessoal do Banco 
do Brasil, em Imperatriz. 

Armaz^m das Tintas, na 
av. Getiilio Vargas, centro. 

William Marinho, 
colunista social de "0 
Progresso". 

Carlos Brandao, da 
Cemar. 

0 amigo Neto, da El&rica 
Ampere. 

Frase 
do dia 

"Vestir um uniforme ^ 
abandonar o direito de agir 
individualmente, e em termos 
de linguagem € estar parcial 
ou completamente 
censurado". 

(Constanza Pascolato, 
empresaria) 

Destaqi .» 
A coluna destaca, boje, o ex-mterventor estadual do 
municipio Ildon Marques e sua esposa, dona Shirley, 
em encontro social. Um flagrante que mostra a 
verdadeira uniao do casal. 

Da Editoria de Cidade 

0 Terminal Rodoviario de 
Imperatriz nao consegue 
mais atingir aos principios do 
seu projeto de construgao. 

Com espa^o fisico 
considerado incapaz, hoje, de 
atender ao acentuado 
mimero de pessoas que 
circulam pelo local todos os 
dias, diretores de empresas 
de onibus, bilheteiros e a 
comunidade solicitam a 
rapida construgao de uma 
nova rodoviaria. Nao 
esquecendo, naturalmente, 
os padroes da moderna 
engenharia civil. 

A forma como a 
Rodoviaria vem sendo 
administrada, desde a sua 
inauguragao, tamb£m e outro 
fator negativo e que motiva 
frequentes reclama^oes. 
Todas vindas por parte de 
usutirios e trabalhadores do 
local, que ate um certo tempo 
conseguiu receber melhor 
aten^a por parte de seus 
adminustradores. "Nao 
consigo entender o motivo de 
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tamanho desinteresse. Tenho 
a informa^ao de que todas as 
pessoas que trabalham aqui 
pagam alguma taxa. Mesmo 

pior Terminal Rodoviario Pais 

assim, a 
permanece 

rodoviaria 
nessas 

condigoes", desabafou o 
vendedor Marcos Farias. 

Os denunciantes exigem 
maior organizagao. Algumas 
pessoas afirmaram que 
sf mpre que vao ate ao local, 

seu interior esta sujo e 
exalando um odor 
desagradavel. "E de mudar o 
quadro. Todos somos seres 
humanos", assinalou a dona- 
de-casa Anton ia Fagundes 

Novos municipios 

Proposta do governo deve ser alterada pelo redator 

por Simon Widman 
Jornalista 

0 relator da proposta de 
emenda constitucional 297, 
deputado Jos^ Luiz Clerot 
(PMDB-PB) deve vetar parte 
do projeto do Governo Federal 
que disciplina a criagao dos 
novos municipios no Pais. 
Apesar de ser favoravel a 
existencia de uma lei mais 
rigida em relagao a criagao de 
novos municipios, o deputado 
acredita que o artigo 2° da 
PEC 297 d inconstitucional. 

Clerot explicou que a 
questao nao d politica, mas 
constitucional mesmo. 
Segundo ele, as assembleias 
legislativas de todo o Pais 

seguiram uma norma 
constitucional para solicitarem 
a emancipagao dos distritos. 

O deputado entende que 
onde ja foi realizado o 
plebiscito de emancipagao 
deve haver eleigao este ano. 
"Essa questai envolve a 
autonomia dos Estados e, 
portanto, e inconstitucional", 
disse. 

0 deputado nao discute o 
merito da questao. 0 relatdrio 
na Comissao de Justiga da 
Camara e apenas com relagao 
a constitucionalidade ou nao 
do projeto. Quanto aos demais 
itens, o deputado disse que 
quer apenas ser cauteloso para 
nao ferir os principios 
constitucionais. 

i 
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UF MA encerra seminario 

Encontro conseguiu atingir os seus objetivos 

contou com a presenga do reitor da instituigao 

a UFMAna RemaoTocantina". Campus, a qualificacao e, universi por Andre Cunha 
Da Editoria de Cidade 

0 reitor da Universidade 
Federal do Maranhao 
(UFMA), Aldir Mello de 
Araujo, visitou Imperatriz esta 
semana. 

Na oportunidade, ele 
! residiu o I Seminario que a 
instituigao promoveu na 
cidade. O evento, que foi 
concluido ontem, dia 12, teve 
como tema "A atuagao da 

UFMA na Regiao Tocantina". 
Os participantes gostaram 

dos temas abordados. Teve, 
ainda, como palestrantes 
professor Jose Agenor 
Dourado, diretor do Campus 
de Imperatriz, Vito Milesi, 
presidente da Comissao 
Organizadora, Sergio Pivotto, 
e do bispo Dom Afonso Felipe 
Gregory. 

Durante dois dias, 
participantes e palestrantes 
discutiram o espago fisico do 

Campus, a qualificagao e, 
tamb^m, o aumento do 
mimero de professores e 
servidores, hoje considerado 
pequeno. 

A criagao de cursos que 
visem a especializagao do 
corpo docente e de recursos 
e condigoes para que os 
alunos se envolvam em 
projetos com o proposito de 
melhorar seus 
conhecimentos, promovendo 
maior integragao entre a 

universidade e a 
comunidade. A 
autonomia administrativa e 
financeira' tarab^m nao foi 
esquecida. 0 assunto foi 
longamente discutido. 

Os estudantes estao 
pedindo, de todas as formas, 
o aumento do mimero de 
professores. Entendem que 
assim o Campus II da UFMA 
em Imperatriz melhorara de 
forma sensivel sua 
metodologia de ensino. 

O Jornd Capital - Sucursal de A^ailandia aguarda sua visita. 
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Dia 20 de abril, nao perca!!! 
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Rocalli volta a ser ouvido 

O 

por FRANCISCO DO VALE 

Arrombamento 
Os ladroes estao 

aterrorizando o Parque das 
Estrelas. Dona Raimunda 
Oliveira Pereira, maranhense, 
viuva, 39 anos de idade, do lar, 
residente a rua Jabaguara, nQ 

08, no Parque das Estrelas, 
esteve no Primeiro Distrito 
para comunicar que 
elementos desconhecidos 
arrombaram sua residencia, 
entrando pela porta dos 
fundos, de onde levaram os 
seguintes objetos: um 
televisor preto e branco 
Phillips e um aparelho de som 
3 em I, CCE, sendo que o 
primeiro objeto citado ja foi 
recuperado pela policia e 
entregue a comunicante. 

Arrombamento II 
Joao Paulo de Souza Lima, 

residente da 13 de Maio, Nova 
Imperatriz, teve sua casa 
arrombada. Segundo o 
comunicante, os ladroes 
entraram pelo telhado. O caso 
se deu entre 21:00 e 23:00 
horas da ultima quinta-feira. 
Os elementos levaram varias 
pe^as de roupa, um revolver 
calibre 38, que estava dentro 
do guarda-roupas e mais um 
reldgio de parede. Joao Paulo 
informou a nossa reportagem, 
que 6 a segunda vez que 
arrombam a sua residencia. 

Furto de bicicleta 
Maria do Socorro Colares, 

residente a rua Beta, 2324, 

teve a sua bicicleta Monark, 
cor vinho, modelo 96, 
roubada da porta do Salao 
de Beleza Odaliza. A mesma 
afirmou que o elemento 
montou na bicicleta e tomou 
rumo ignorado. A 
comunicante disse que o 
elemento estava trajando 
cal^a jeans e camisa de 
malha branca. 

Furto de TV 
Henrique dos Santos 

Vieira, residente napracinha 
do bairro Alvorada II, 
procurou a nossa 
reportagem para denunciar 
o roubo de um televisor a 
cores, 14 polegadas. O fato 
se deu quando a esposa do 
mesmo estava lavando roupa 
na casa da vizinha. Henrique 
nao tern pistas de quern 
levou o seu televisor. 

Furto de toca-fitas 
Jose Antonio de Souza e 

Silva, paraense, solteiro, 25 
anos, comerciante, 
residente na Coriolando 
Milhomem, 278, esteve no 
Primeiro DP para comunicar 
que seu veiculo, marca VW, 
Saveiro, foi arrombado por 
elementos desconhecidos, 
de onde levaram um toca- 
fitas Bosch, novinho e mais 
uma maquina de escrever 
Ollivett. O fato ocorreu na 
noite de quinta-feira, quando 
o mesmo estava no Espeto 
Esperto. 

Programagio da Radio Capital 

AM Joao lisboa- MA 

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

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

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

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

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

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

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

Deis 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 i:00 - 
Eu, voce e a noite - etulio Costa 

Das 22:00 as )0:00 - 
Igreja Universal do Reino de Deus 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

A Delegacia da Mulher 
volta a movimentar o caso 
Rocalli. A Drs Radige Barbosa, 
que esteve em Brasilia 
participando da campanha 
contra a violencia a mulher, 
apressou a Justiya para que o 
inqudrito seja concluido. 
Rocalli Bendego Caxias da 
Silva, brasileiro, comerciante, 
residente e domiciliado em 
Sao Luis, a Seroa da Mota, 231 
bairro Apiadoro, podendo 
tambem ser encontrado na av. 
Joao Pessoa, 209, bairro Joao 
Paulo (Equipa Escritorio). 
Roncalli esta respondendo 
processo pelos seguintes fatos 
e fundamentos de direito para 
instaurayao do competente 
inquerito do ilicito penal, em 
20 de abril de 95; a vitima 
(representante), ingressou 
com reclamatoria trabalhista 
contra a firma Hannah 
Utilidades Empresariais Ltda, 
da qual, embora nao figure 
expressamente o nome do 
representado como socio nos 
altos cosntitutivos da empresa 
demandada, mas a 
administrayao sempre foi 
exercida pelo entao 
representado acima 
qualificado. A reclamayao esta 
ja em fase executoria e com 
carta precatoria com mandate 
de citayao, penhora e 
praceamento em curso na 
MM. JCJ de Imperatriz, sob o 
n0 066/95. Apos o 

penhoramento dos bens, o 
representado e tambem a 
reclamante na ayao trabalhista, 
marcaram encontro para 
composiyao amigavel no 
escritorio do DrQ Jose Ricardo 
Santos Aquino, advogado 
militante na Comarca de 
Imperatriz. Novos fatos 
aconteceram no dia 25 de 
maryo de 96, entre 11:00 e 
11:20 horas, conforme 
apurado pela nossa 
reportagem na Delegacia 
Especial da Mulher. Se nao 
bastasse as agressoes fisicas 
praticadas contra a vitima, 
Kelma Socorro Costa Sales, 
ora representante, o 
representado, sengundo foi 
apurado, nao se conteve, pois 
na ansia revoltantc e desejo de 
vinganya, as atitudes ilicitas 
nao pararam por ai. Segundo 
a vitima, Rocalli, dia 25 de 
maryo, por volta das 15:30 hs 
e 16:00 hs, fez varias ligaydes 
para que retirasse as queixas. 
Como a vitima nao aceitou, 
Rocalli Ihe fizera, segundo ela, 
varias ameyas, inclusive de 
morte. Conforme o 
fornecimento de peya do 
processo, o exame de Corpo 
de Delito solicitado pela 
delegada Radige Barbosa, 
confirmou as demincias de 
agressao contra a vitima, 
feitas pelo acusado. A 
senhora Kelma, 25 anos de 
idade, residente a rua Rio 
Grande do Norte, 64, Centro, 
filha de Maria da Paz e 
Vicente Dias, se submeteu ao 
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Dm. Radige aguarda Rocalli ser ouvido para enviarcasoaJustiqa 

exame de Corpo de Delito e 
no exame foi constatado 
contusao com hematoma 
localizado na regiao orbitaria 
esquerda, com 
comprometimento e 
rompimento vascular da 
conjutiva do olho esquerdo, 
vitima de agressao fisica. 
Segundo a delegada Radige 

Barbosa, ate no niaximo 
quarta-feira, Roncalli sera^ 
ouvido pela Dr3 Maria de 
Jesus, do 2e Distrito de Sao 
Luis. A Dr3 Maria de Jesus 
garantiu a nossa reportagem, 
que ja recebeu a precatoria 
enviada pela Delegacia 
especial da Mulher, de 
Imperatriz. 

Despachante denuncia furto 

por Francisco do Vale 

Foi registrado ontem, por 
volta das 10:00 horas da 
manha, o desaparecimento de 
jdias, gravador e outros 
objetos do despachante Jose 
Alan de Oliveira Viana, 
maranhense, casado, 46 anos 
de idade, residente a rua Dom 
Pedro H, 607, Centro. 

Segundo o comunicante, os 
objetos foram furtados na 
tarde do ultimo dia 11 e a 
esposa do mesmo so se deu 
conta do desaparecimento das 
joias, ontem pela manha. Para 
Alam, o desaparecimento dos 
objetos ainda e um misterio. 
Policiais da Roubos e Furtos 
ja tomaram conhecimento do 
fato e o caso esta sob 

investigayao. O queixoso nao 
tern pista de quern levou as 
joias, a qual esta avaliada em 
torno de R$ 1.500.00 (um mil 
e quinhentos reais). Junto com 
as joias foi levado um gravador 
marca Dako (importado). 
Acredita Alam, que quern 
levou as joias e os objetos nao 
estava sozinho, pois o caso 
aconteceu entre 14:00 e 17:00 

horas, horario gm que o 
mesmo estava no trabalho, 
que fica a poucos metros de 
sua residencia. O 
despachante comunicou 
ainda, que nao e a primeira 
vez que elementos tentarar 
arrombar sua residencia. Os 
policiais da Roubos e Furtos 
estiveram no local e estao 
apurando o caso. 

Aumenta furto de bicicleta 

O 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

Nos liltimos dias 
; mentaram as ocorrencias na 
Delegacia de Roubos e Furtos. 
A maioria das ocorrencias 
registradas sao de furto de 
bicicleta. Segundo os policiais 

do Primeiro Distrito, este mes 
de abril devera bater o recorde, 
pois so na primeira quinzena ja 
foram mais de 80% dos roubos 
do mes de maryo. A maioria das 
bicicletas nao sao recu{x?radas 
e os proprietarios ficam no 
prejufzo. Aldm das pessoas 
adultas, os ladroes de bicicleta 

estao atacando tambem as 
crianyas. O menor das iniciais 
A.N.P., residente do bairro 
Juyara, a rua Bom Futuro, foi 
uma das vitimas dos larapios. 
Suamae, adomestica Antonieta 
Nascimento, confirmou a 
reiKwtagem do Jornal Capital, 
que o menor vinha do col6gio, 
por volta das 17:40 hs, nas 
proximidades do 
Supermercado Timbira, pela 
rua Piaui. Foi quando o 
elemento, desconhecido, 
montado em outra bicicleta, o 
atacou e em poucos segundos 
tomou a bicicleta do garoto e 
desapareceu. A policia informou 
ainda, que se torna dificil a 
captura dos ladrdes, pois na 
maioria dos casos as vitimas nao 
reconhecem os ladroes. Os 
bairros Bacuri e Nova 
Imperatriz tern sido os de maior 
indice de furto de bicicleta. Ja 

o Parque Anhanguerra e a Vila 
Davi lideram com o maior 
indice de arrombamento. A 
Policia Militar e a Civil, vem 
fazendo um excelente trabalho 
de parceria a caya dos 
arrombadores e ladros de 
bicicleta. Ontem a VPO 
comandada pelo PM cabo Vale 
Filho, apresentou a dupla de 
menores das iniciais, AH.E., 17 
anos e J.A.B., de 16. Os dois 
elementos furtaram um 
televisor a cores, do pedreiro 
Mario Jose de Araiijo, residente 
a rua Antonio Maia, 17, Vila 
Joao Castelo e uma espingarda 
e um televior de Eliane Martins 
de Oliveira, residente na Vila 
Lobao. A PM estava ha mais de 
dois meses a procura desses 
elementos, para captura-los. O 
cabo PM Vale Filho, teve que 
montar uma campana (Tocaia) 
e ontem foi o dia "D" deles. 

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

Ligue 738-1345 

Divulgue sua empresa. 

Mo esquega que a propaganda e a alma do ncgocio 


