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informa quc o tempo em Imjieratriz 
hojc sera pareialmenle tuiblado a 
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SoTn<%va no sabado, 20, o niuninpio com o objelivo de Imperatriz, 0 eve mo 
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Apra chega em A9ailandia 

A Apra, >entidade'que lanyando uraa sub-sede no pretende mostrar que a 
jirocura conscientizar sobre vizinho municipio de prevenyao^ o unicocaminho ; 
os riscos da Ai(Hr, estara Aeailandia.' A entidade i)ara evitar a Aids. Pagina 4A 

Madeira relata "Massacre do 100" y f 

Comissao Especial de deputados apura chacina que matou 25 pessoas no "Quilometro 100", no Para 
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Pn sidente Femnndo Henrique Cardoso condenou o Mnssncre que matou 25 pessoas no Para Deputado federal iSehstiao Madeira, PSDB-MA 
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V. o numero 
ajiroximado de facades 
que (iispulam a lideranya 
da OLP, a Organizayao 
para Libertayao da 
Palestina. 0 ehefe da OLP. 
Yasser Arafat afirma que 
acabara com lodos os 
dissidentes que sao 
conlrarios ao processo de 
paz. 

PSB realiza Goncavo 

Gongresso _ & 

Gonvexo 

Uma comissao especial de 
deputados, senadores e dois 
procuradores da Repiiblica, 
visitou ontem o antigo 
"quilometro 100", atual 
municipio de Eldourado, com 
o objetivo de apurar a chacina 
que matou 23 trabalhadores 
sem-terra e dois policiais. 

O massacre, ocorrido 
anteontem chocou o pais. 

0 deputado federal 
sebastiao Madeira foi 
escolhido para ser o relator, da 
Comissao Especial de 
Deputados que estao em 
Eldourado para levantar as 
causas e os culpados do 
"Massacre do 100". 

0 presidente Fernando 
Henriqur Cardoso condenou a 
ayao policial que terminou na 
tragedia. Ele nao anunciou 
quando repassara dinheiro 
para desapropriayoes de terra. 

Um representante da 
Anistia Internacional 
acompanha os trabalhos de 
investigayao. 
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Conor Farias comenta a 
politica regional e local e nao | 
esquece o seu bom ^lia ai 
governadora. f 
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Radio 

TlUlSlJiN'/l CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Jucelino Pereira mostra principals fatos que sao 
os bastidores da politica noticias na imprensa local, 
tocantina. Critico e ironico, o Confira. 
colunista desnuda os Pagina 2A 
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O bomem- 
forle da OLP, 
Yasser Arafat 
disse aereditar 
quo o processo 
de paz no orienle medio 
deve continuar. Apesar 
(b" alguns setores 
procurarem acabar com 
quaisquer negociaydt's 
coin os israeltMises. e ala 
moderada dos libaneses. 

Tula Almeida, presidente do Parti do Socialist a Prasileiro 

O PSB, Partido Soeialista extraordinario eoni o objetivo 
Hrasileiro reiine-se no de diseutir a sucessao 
proximo domingo em carater municipal. Pagina 4A 
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Jornal Capital 

Jussara Cerqueira 
comenta a sociedade 

imperatrizense e Soraya 
Luiza, a ayailandense 

Por Dentro da Imprensa 

Programacao da TV 

J Caderno 

Jornal Capitol 

Ondas Curtas 

Tendencia 

Esporte Local 

| US$ Com. Compra 

R$ 0,9879 (+0.01%) 

I S$ Com. Venda 

R$ 0.9881 (+0,01%) 

U5$ Black Compra 

R$0,985 (tPfeim) ' 

USS Black Venda I 

R$ 0,000 (ba Mm) 

USS Flur. Compra 

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

USS Flat. VeiK' 

Ouro (grama) 

RS 12,66 (sexta-feira); 

Poupanga 

1,3678% (04.03.96) 

CDB/RDP 
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St, editor 
Estou eecrevendo para 

este jornal por que precise 
que todos saibam o que esta 
acontecendo no bairro onde 
mora. 

Aqui no bairro Bom 
Sucesso nos temos que 
viver praticamente 
trancados dentro de casa 
seao quisermos ser 
assaltados, basta sairmos na 
rua depois das sete boras da 
noite que avistamos 
marginais formando motins 
nos escuros, para atacar as 
pessoas que passam por all. 

O meu desejo e que a 
poicia tome providencias e 
mande uma viatura para 
fazer rondapelo bairro, para 
ver se diminui o numero de 
marginais. 

Maria Fernanada 
Bairro Bonsucesso. 

Sr. editor 
Leio diariamente o 

Jornal Capital e aproveito a 
oportunidade para 
parabenizar todos que 
fazem parte deste matutino. 
Mas a o motive que me 
levou a escrever foi o fate de 
ter perecbido o descaso que 
esta havendo com rela^ao a 
educagao nas escolas 
publicas, , nao estou 
querendo dizer que seja 
culpa dos professores, mas 
o que esta acontecendo 6 
que foram retiradas do 
curriculun escolar materias 
de suma importancia como 
Aritimetica, e outras, o 
aluno termina o segundo 
grau e se dermos uma 
simples conta de multiplicar 
para ele resolver, o 
resultado e verdadeiro 
desastre. 

Mauro Araujo. 
Bairro Jussara. 

Sr, editor 
Vou direto ao assunto, 

pois sei que deve ser uma 
pessoa muito ocupada. 

Estou indignado com a 
falta de sensibilidade da 
governadora Roseana 
Sarney para com ^ nossa 
cidade, exija dela que sejam 
concluidas pelo menos as 
obras iniciadas pelo ex- 
governador JosC- de 
Rlbamar Fiquene, so isso ja 
era uma bengao. 

Antonio Barros 
Centro 

AM DE 

3EM 
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ASSUME O 
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DIARIO. 

FOME: 

723-2034 

Escola da Gidadania 

Modulo 3 

FONTES LEGAIS DOS DIREITOS DO CIDADAO 

A primeira e principal 
fonte legal dos Direitos do 
Cidadao ^ a Constitui^ao 
Federal, ja que a Cidadania 
passou a ser um dos 
fundamentos da Republica 
Federativa do Brasil. 

E o seu segundo 
fundamento. 0 primeiro e a 
soberania, isto e, o proprio 
Governo. Logo depois da 
soberania, vem a cidadania. 
E so depois da soberania e 
da cidadania, vem os outros 

fundamentos de nossa 
Republica, todos de grande 
importancia, mas, de 
qualquer modo, depois da 
cidadania. 

Para se ter a ideia da 
relevo da materia, ela e 
tratada logo no art. 1° da 
Constitui^ao do Brasil de 
1988. 

Tambem pelo fato de 
ser a cidadania um dos 
fundamentos da Republica e, 
portanto, da organizagao 

pob'tica nacional, legislar 
sobre Cidadania ^ 
competencia exclusiva da 
Uniao Federal. 

Assim, a segunda 
fonte legal sao as leis 
ordinarias federals: 
Codigos e outras leis 
extravagantes, como as leis 
relativas a a agao civil 
piiblica e a a^ao popular. 

Estas, digamos, sao 
as fontes principals. 

As fontes 
secundarias sao as 
Constitui^oes Estaduais e 
Leis Organicas Municiapis, 
que normalmente contem 
dispositivos sobre 
Cidadania, repetindo ou 
dando cumprimento ao 
estabelecido ou permilido 
pela Constitui^ao Federal. 

(O autor, Ulisses 
Braga, e presidente do. 
Forum da Sociedade 
Civil de Imperatriz) 
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Sorteio "A Cidadania da Sorte" 

CUPOM N. 3 

FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ. ESCOLA DA CIDADANIA 
MODULO 3 

FONTES LEGAIS DOS DIREITOS DO CIDADAO 
Assinale a resposta certa: 
1°) A primeira fonte legal dos dieitos do cidadao e: a) a Constitui^ao Federal ; b) as 

Constituigoes Estaduais ; 2°) A segunda fonte legal dos direitos do cidadao sao: a) as 
b) as leis ordinarias federals- leis organicas municipais- 

Nome: 
Endere^o: 
Preencha e recorte este cumpom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA 

SOCIEDADE CIVIL, ou na TV Capital. E concorra a uma casa ressidencial quitada e a outros 
premios. Os modulos da Cidadaniua serao explicados naTV Capital, de 2a. a 6a.feira, as 13,15 
boras, diariamente, no programa CIDADE CIDADA, como tambem pela Radio Capital, na 
manha do dia seguinte. Informaoes: 723-3789 e 723-2034. 
 -x  

   

Sorteio "A Cidadania da Sorte" 

CUPOM N. 3 

FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ. ESCOLA DA CIDADANIA 
MODULO 3 

FONTES LEGAIS DOS DIREITOS DO CIDADAO 
Assinale a resposta certa: 
1°) A primeira fonte legal dos dieitos do cidadao e: a) a Constitui^ao Federal ; b) as 

Constituigoes Estaduais ; 2°) A segunda fonte legal dos direitos do cidadao sao; a) as 
leis organicas municipals ; b) as leis ordinarias federals  

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

SOCIEDADE CIVIL, ou naTV Capital. E concorra a uma casa ressidencial quitada e a outros 
premios. Os modulos da Cidadaniua serao explicados naTV Capital, de 2a. a Gaieira, as 13,15 
boras, diariamente, no programa CIDADE CIDADA, como tambem pela Radio Capital, na 
manba do dia seguinte. Informaoes: 723-3789 e 723-2034. 
 x  

Assists de segunda a sabado pela TV 

Capital Canal 5, o programa O Radio na TV 

0 Jomal Capital 
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Jose Filho 
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Jornal Capital 
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TIUBIJNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Judiciario 
Encontra-se na cidade o 

desembardador Or vile de 
Almeida e Silva. Corregedor 
do Tribunal de Justiga do 
Maranhao, a autoridade 
contata com juizes tendo em 
vista os interesses da 
Comarca d<f Imperatriz. 
Acompanha o 
desembargador o dr. Jose 
Ribamar de Castro Ramos, 
juiz que ja atuou na cidade e 
que, no momento, estalotado 
na Comarca de Santa Ines. 

Garante 
Cafeteira voltou a roiterar 

em contato telefonico 
mantido com um politico da 
terra ontemn, 18, que o 
deputado Davi Alves Silva e 
seus vereadores so serao 
candidatos se conseguirem 
retornar ao nanico PMN. O 
PPB, comandado pelo 
senador no Estado, jafechou 
questao com o tucano 
Sebastiao Madeira e nao 
caira nas maos do grupo 
davisista. 

Senhor 
Cidadania 

Ulisses Braga comega a 
mobilizar a comunidade em 
torno do que classifica de 
terceiro momento da 
Rcvolugaode Janeiro. Cidade 
Cidada, programa que o 
Forum da Sociedade Civil 
veiculado pela TV Capital, vai 
se tornando no principal 
instrumento da pregagao do 
idealista que comandou a 
mudanga na historia politica 
da cidade. 

Perguntinha 
Dorian Menezes precisara 

realizar obras fisicas? 

Tem 
coisa 

Ex-presidente da 
Comissao de Licitagao do 
Municipio, o servidor 
Francisco Sena denunciou a 
ocorrencia de falcatruas na 
gestao administrativa 
anterior A Camara de 
vereadores deveria tomar 
providencias no sentido de 
apurar eventuais 
responsabilidades. Os 
imperatrizenses nao fizeram 
uma revolugao para que a 

Prefeitura continue sendo 
palco de agdes menores. 

Doce 
vida 

Dorian Menezes almogou 
ontem no restaurante Boi na 
Brasa. Acompanhado por 
uma alegre comitiva, o 
interventor degustou 
churrasco. O poder esta 
levando o ex-deputado a 
reintegrar-se rapidamente ao 
cotidiano imperatrizense. 

Intrafegabilidade 
Ruas dos diversos bairros 

continuant intrafegaveis. Por 
culpa do poder municipal, 
que nos ultimos anos nada 
fez para conserva-las. 

Organico 
Placas espalhadas pelas 

pequenas frentes de obra 
anunciam que tais 
empreendimentos sao 
bancados pela parceria entre 
Prefeitura e Governo. Dorian 
e horhem afeito aos grupos 
politicos, que obedece 
diretrizes e nao deve 
estimular qualquer 
movimento destinado a 
desgastar a imagem da 
doutora Roseana Sarney, que 
o nomeou. 

Promente 
Integrantes da CPI dos 

Emprestimos garantem que 
a comissao deve pugnar por 
punigbes rigorosas dos 
culpados pela malversagao 
dos recursos municipals, 
especialmente o presidente 
Antonio Salgado Filho. A 
palavra final cabera ao 
Plenario. 

Barril 
Ainda localizado, o 

conflito envolvendo Israel e 
o grupo fundamentalista 
Ilezbolah pode descambar 
para um confronto bblico de 
proporgoes maiores. 
Radicalismo nao faz bem a 
ninguem, definitivamente. 

Aos 
navegante 

A vida de quern resolve 
fazer politica torna-se um 
livro aberto. Onde se pode 
fazer leituras as raais 
variadas. 

(0) piantoo Hospitolor 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

19/04/96 

Hospital Santa Jsab el 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados 

SUS - hoje, dia 

19/04/96 

Hospital Santa Isabel 
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Madeira e relator do "Massacre^ 

Deputado chegou ontem a area do conflito 

por CONOR FARIAS 

Bom 
dia governadora 

475 dias. 
Kxcelencia, ("sla virando 

novela, bom diapra c a. bom 
dia pra la, bom dia pra li, 
bom dia pro outro lado e 
nada de obras para 
Impcralriz. sera (iiie cu vou 
tor que dar 1.4()() bom dia 
pra scnbora duranlc sens 4 
anos de mandalo. nao e 
possivel, francamenle 
governadora! 

Bom 
dia II 

(iovernadora, en sei que 
a scnbora lem bom senso, 
lambem sei que a senhora 
lem uma gratidao especial 
por Imperatriz, entao 
exceleneia, por que nao 
libera recursos para a 
realizacao de algumas obras 
em Imperatriz, on pelo 
menus para concluir as que 
ja foram iniciadas? 

Doutor 
Haroldo Chagas 

Imperatriz conquislou 
hoje uma das melbores 
posicdes de cidad(% do 
interior do Norte c 
Nordestp, isso g rap as ao 
trabalho de gran ties bomens 
de negdcios e do grande 
medico c empresario, 
Haroldo Chagas, 
proprietario do Hospital 
Santa Maria, que ao longo de 
suavidatrabalhou e dedicou 
lodo o sen conbecimento 
medico1 liospilalar em 
beneluio da Regiao 
Tocantina e mais 
especificamenle da cidade 
de Imperatriz. 

Ooulor Haroldo Cbagas 
ganbou dinbeiro em 
Imperatriz, mas nunca 
abandonou a cidade, o Santa 
Maria continua sendo ate 
boje o melbor cenlro 
bospilalar de loda a regiao, 
alem de ter um investimento 
boteleiro na praia de Bota 
Fogo no Rio de Janeiro com 
HI andares e, diga-se de 
passagem, sem (lever um 
tostao da edificacao. 

For isso e que eu digo, 
doutor Haroldo Cbagas e 
uma das reservas morais de 
Imperatriz, ganbou dinbeiro 
em nossa cidade, mas nunca 
abandonou o povo 
imperatrizense. 

Bom dia 
interventor 

19 dias ja se passaram e 
ainda nao saiu o projeto de 
emergencia dos 90 dias, ate 
quando senbor inlerventor 
teremos que esperar o sen 
projeto? 

Bom 
dia II 

Dorian, o cacbimbo da 
paz ja esta sendo usado nas 
reunides entre voce e Ildon 
Marfpies? Relo (pie se 
apresenta no cardapio, 
parece que ja foi lumado 
cacbimbo da paz e ate 
tornado chimarrao. Olba a 
Sofia ai gente! 

PF 
na camara 

A CP I da agiotagem 
parece que vai ter um final 
feliz, arquiva-se as 
deniincias, bota-se um pano 
quente encima do 
escandalo, firma-se um 
corporal ivismo ent re 
vereadores, e dai tudo Ufa 
azul na Amarica do Sub 
Porem, lontudo e lodavia. 
colocaram ventilador na 
farofa dos meninos. 

Por deferminacao do 
procurador da justica 
b'ederal, a Policia Federal 
vai entrar na CPI da 
Agiotagem pelo falo do 
presidente da camara, 
vereador Salgado Filbo, esta 
sendo acusado por desviar 
dinbeiro do hnposto de 
Renda e do INSS, que sao 
verbas federals, portanlo o 
crime e federal e dai o 
ingresso da Policia Federal 
no caso. 

El a esta 
de regresso 

Secretaria de Acao 
Social, aqni me tens de 
regresso e suplicando eu te 
pe^o, me aceita novamente, 
enquanlo isso, os 
funcionarios no interior da 
secretaria grilam: I, 2. 8, 4, 
5 mil, Sofia e a melbor do 
Brasil. Por essas e por 
outras Dorian retrucou, se 
e vontade do povo diga a 
Sofia queFique. 

A professora Sofia tern 
uma grande compelencia de 
trabalbo e resolveu aceilar 
o convile formulado pelo 
interventor Dorian 
meneses, ganbou Sofia, 
ganbou Dorian e ganbou a 
cidade de Imperatriz, 
Parabens. 

Contrabando 
do carcara 

() secret ario Joao Alberto 
de Sousa, do 1° escalao da 
governadora Roseana 
Sarney, esla sob fogo 
cruzado; a acusacao que 
pesa sobre ele e de desvio 
dos jirodutos 
conlrabandeados doados 
pela Receita Federal ao 
governo do Maranhao. 

O deputado Aderson 
Fago, tern em maos o 
mimero de uma senba pala 
qual o portador tern direito 
de receber e participar do 
sorteio das mercadorias 
contrabandeadas no 
aniversario de Bacabal, fesla 
que foi organizada por Jura 
Filbo, que esta tentando a 
vitdria rumo a prefeitura nas 
prdximas eleicdes. 

A moral da bistdria e a 
seguinle: joao Alberto e pai 
do deputado jura Filbo. por 
isso surgiu a demincia que o 
secretario de governo teria 
ficado com varios jirodutos 
para tentar eleger sen filbo. 

Ida poliliquinba 
senvergonba essa do 
Maranbao, ale com 
contrabando neguinbo faz 
politica. 

Valei-me Nossa Senhora! 
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Dep. Sebastiao Madeira desemharcou ontem em Maraha para 
governos paraense e federal, por J. Morada 

Jornalista 

Colaborou: Frederico Luiz 
Da Direpao de Jornalismo 

"0 Brasil e um pais muito 
injusto e essas injusliyas 
geram a violencia. no campo e 
nas cidades. E necessaria e 
urgenle uma reforma agraria 
efetiva neste pais, que venba a 
por um fim nessa siluacao, 
dando terra e condiydes 
dignas ao trabalbador rural". 
Foi o que afinnou ontem o 
deputado Sebastiao Madeira, 
PSDB, antes de viajar para 
Curiondpolis, interior do Para, 
integrando Comissao Ivspecial 
da Camara dos Deputados. Os 
parlamentares vao 
acompanliar as diligencias dos 

para apurar as 
r e spon sab ili dades pela 
cbacina que vitimou cerca de 
27 pessoas, inclusive crianyas, 
em conflito fundiario 
envolvendo trabalhadores 
sem-terra e policiais do Para. 

O deputado Domingos 
Dutra, IH", tambem faz parte 
da Comissao, integrada por 
oilo parlamentares, dois 
procuradores da Republica e 
o presidenle da Anistia 
Internacional. Antes da 
radicalizacao do conflito que 
culminou com o massacre dos 
sem-terra e de dois policiais, 
o Niicleo Agnirio da Bancada 
federal do IT, coordenado por 
Dutra, antevendo a tragedia, 
enviaradocumenlo, datado do 
dia 12 de abril, pedindo 
providencias ao governador 
jiaraense, Almir Gabriel, 

iniciar as causas dos acidentes 
PSDB, para solucionar o 
impasse, atraves do dialogo 
"como metodo democratico de 
mediayao". 

0 deputado Sebastiao 
Madeira cobrou ontem do 
governo Federal, mais 
agilidade na consolidayao de 
uma politica agraria efetiva no 
pais, como linica soluyao para 
os conflitos fundiarios e o 
estabelecimento da paz e da 
justiya no campo. Afirmando 
ter certeza da preocupayao do 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso, na soluyao 
desse problema, Madeira 
defende a colaborayao dos 
governos estaduais na 
conduyao do processo de 
reforma agraria, 
principalmente optando pela 
via do dialogo para a soluyao 
dos conflitos. 

Segundo o deputado 

Sebastiao Madeira, o custo 
internacional de um conflito 
ddsta natureza, daria para 
desapropriar todo o Estado do 
Para. Para ele, os 
desencontros e indefiniyoes 
.entre o Ministerio da Reforma 
Agraria e o Incra e que estao 
atrasando a implantayao da 
Reforma. Faltaria, segundo 
Madeira, maior determinayao 
e vontade politica na conduyao 
desse processo. 

Integram a Comissao 
Externa Especial da Camara 
Federal, os deputados 
Sebastiao Madeira, PSDB-MA; 
Domingos Dutra, IT-MA; 
Haroldo Saboia, PT-MA; Ana 
Julia, PT-PA; Paulo Rocha, IT- 
PA, Socorro Gomes, PCdoB- 
PA; Giovani Queiroz, PDT-PA; 
Elcione Carvalbo, PMDB-PA; 
Anivaldo Vale, PPB-PA; Murilo 
Domingos, 1TB-MT e Agnelo 
Queiroz, PCdoB-DF. 

No domingo, 21, o 
deputado Sebastiao Madeira 
participa em Brasilia, da 

Convenyao Nacional do PSDB 
que tratara, dentre outros 
temas, de projetos alternativos 
para a gerayao de trabalho e 
renda para os municipios. 

0 deputado Sebastiao 
Madeira foi indicado como 
relator da Comissao dos 
deputados federais. 

Quatro senadores tambem 
se deslocaram ao Estado do 
Para para procederem com 
investigayao sobre a cbacina 
de Eldourado, tambem 
chamado de Quilometro 100. 
Sao eles; Eduardo Suplicy, PT- 
SP, Coutinbo Jorge. PSDB-PA; 
Ademir Andrade, PSB-PA e 
Sebastiao Rocha, PDT. 

O senador eduardo Suplicy 
sera o relator da Comissao dos 
senadores da Republica. 

FHC afirma ser inadmissivel 

a chacina em Eldourado 

Movimento dos Sem-terra 

responsabiliza governador do Para, Almir Gabriel 

por Frederico Luiz 

() presidente Fernando 
Henrique Cardoso condenou 
ontem a chacina que culminou 
com a morte de 23 
trabalhadores sem-lerra e dois 
policiais. 

Fernando Henrique 
dispensou o porta-voz do 
Palacio do Planallo e preferiu 
mostrar pessoalmente sua 
indignayao com o masacre. 

O governador do Para, 
Almir Gabriel, PSDB, o 
mesmo partido do presidenle, 
condenou a acao da Policia 
Militar comandada pelo 
Coronel Panloja. 

De acordo com a 
constituiyao do Para, o 
governador e o comandanle 
supreino da Policia Militar. 

De acordo . com o 
governador paraense, a PM foi 
a responavel jiela- violencia de 
anleontem no municipio recem- 
emancipado de, IT Dourado, 
antigo Quilometro 100, que fica 
entre Maraba e Xinguara. 

Organizaydes de direitos 
bumanos dp lodo o mundo 
enviaram protest os ao Itamarati 
em relayao ao "Massacre de IT 
Dourado". 

O deputado federal 
Sebastiao Madeira advertiu 
para o custo internacional da 
falta de uma politica clara em 
relayao a reforma agraria. 

Diversas enlidades e 
organismos financeiros 
internacionais podem 
sus]tender fincanciamentos 
para o Brasil em virtude do 
Massacre de Fd Dourado. 
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PSB define sen futuro eleitoral 

no Congresso de domingo 

por Marinaldo Gon^alves 
Da Sucursal de Agaiiandia 

O Partido Socialista 
Brasieliro (PSB), segmento 
municipal de A^ailandia, 
define neste domingo, por 
ocasiao do seu Congresso 
Municipal Extraordinario, a 
sua direlriz com vistas as 
eleiyoes municipais do 
proximo dia 03 de outubro. 0 
evento sera no salao de jogos 
da Escola Municipal Roseana 
Sarney, e tern inicio previsto 
para as 08:00h e termino 
marcado para as 17:00h e, 
contara com a presen^a de 
representantes do Cartorio 
Eleitoral, especialmentc 
desigando para tal final idade. 

Na pauta dos trabalhos a 

serem desenvolvidos durante 
o Congresso consta a eleiyao 
do Diretorio Municipal e 
subseqiiente elei^ao da 
Comissao Executiva 
Municipal. Tambem serao 
procedidas as escolhas dos 
Conselhos de Etica e Fiscal, 
alem dos tres delegados junto 
a Justi^a Eleitoral. Na pauta 
ainda consta a discussao de 
assuntos internes da 
agremiagao e o inicio da 
discussao sobre o palel e o 
posicionamento do PSB 
diante das lelei^oes 
municipais. 

Sem defini9ao 
Em nota assinada pelos 

membros da Comissao 
Provisoria do Diretorio 
Municipal, Jose Wilson 

Pereira, Lauro Sobrinho 
Nascimento, Raimundo 
Nonato Folha, Raimundo 
Nonato Frasao e Walter 
Maxwell Abreu de Carvalho, 
o partido afirma que ainda nao 
tern posigao definida com 
rela^ao ao pleito de 03 de 
outubro vindouro e que o 
partido nao esta atrelado a 
qualquer grupo politico 
partidario. 

Segundo o informe 
distribuido, "o PSB nao esta 
ligado a nenhum partido, ou 
partidos, nem cogita 
participar desla ou daquelas 
coligaydes atualmente 
comentadas. E considera que 
so a parlir do Congresso 
Municipal Extraordinario 
inicia formalmente as 

conversa^des para as eleiydes 
de outubro". 

"Assim - prossegue a nota 
- as especula^des de que o 
Partido Socialista Brasieliro ja 
estaria 'fechado' com o grupo 
do prefeito Ildemar Gon^alves 
ou do deputado Deusdedith 
Sampaio, ou participaria da 
Frente Etica proposta pelo 
Partido dos Trabalhadores, 
nao tern o menor 
fundamento". De acordo com 
observadores politicos, a 
inclina^ao do partido sera 
dadapelo grupo que mantiver 
o maior niimero de filiados 
presentes no Congresso. 
Resta saber, entretanto, se o 
partido vai continuar unido 
depois que a decisao for 
anunciada. 

Griada a Sub-sede da Apra em A9ilandia 

por Marinaldo Gongalves 

Identijficada como 
sinonimo de morte, a Aids <?, 
na atualidade, o maior flagelo 
que atormenta a 
humanidade, ceifando 
centenas de milhares de 
vidas, a cada ano, em todos 
os quadrantes do mundo. Seu 
avan^o na sociedade tern se 
mostrado avassalador, e sua 
incursao sobre a juventude 
vem tomando proporgoes 
catastroficas. Em sua 
atividade assassina, a Aids 
nao se detem ante nenhuma 
barreira, fato que vem ser 
comprovado com o crescente 
niimero de mulheres, 
casadas e solteiras, vitimadas 
pela sindrome. 

Pouco conhecida na maior 
parcela da sociedade, a Aids 
reclama, a cada dia, maior 
esclarecimento, afim de que, 
atraves da preven^ao, a 
sociedade possa se proteger 
da contamina^ao. Com este 
objetivo, um grupo de 
abnegados decidiu criar a 
sub-sede 3 da Associayao de 
Preven^ao e Referencia a 
Aids, que ja esta funcionando 
na Avenida Bernardo Sayao, 
ao lado do escritorio regional 
da Caema. Sem fins 
lucrativos, a entidade se 
propoe a prestar 
esclarecimentos, a nivel 
comunitario, sobre adoenya, 
na tentativa de difundir 
metodos e usos que evitem o 
contagio com o virus. 

Trabalho permanete 

A Sub-sede local da Apra 
esta sendo dirigida pela 
professora Maria Nilma de 
Sousa e ja esta 
desenvolvendo trabalhos de 
orienta^ao e esclarecimento 
as comunidades, num 
trabalho conjunto com 
organismos municipais, 
entre eles a Secretaria 
Municipal de Cultura, 
levando palestras, projegao 
de filmes e slides as 
consideradas areas de risco, 
tais como a zona do 
meretricio e oulros locais de 
grande freqiiencia noturna. 

Tambem as escolas estao 
sendo objeto da campanha, 
que engloba projetos como 

DST/prostitui^ao, Projeto 
Inter Aids, Projeto Bateia, 
Projeto Canada, Projeto 
Adolaids e Projeto Empresa. 
Tais projetos estao 
abrangendo as cidades de 
Agailandia, Campestre, 
Estreito, Imperatriz, Itinga, 
Porto Franco e Sumauma, 
todos no Maranhao. 

No Para estao sendo 
atingidas as cidades de Agua 
Azul, Curiondpolis, Dom 
Elizeu, Jacunda, Maraba, 
Paragominas, Parauapebas, 
Rondon do Para, Serra 
Pelada Ulianopolis e 
Xinguara. A Apra vem 
realizando o trabalho de 
preven^ao contra a Aids 
desde 1993, data ofocial de 
sua fundagao. 

Sintonize Radio Capital, 
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A Sua Melhor Onda 

Ferro em 
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por MARINALDO GONQALVES 

Apra/A ids 
Recbo a boa noticia de 

que acaba de ser fundada, 
aqui, em A^ailandia, a Sub- 
sede 3 da Associagao de 
Prevenyao e Referencia a 
Aids, que esta funcionando 
na Avenida Bernardo 
Sayao, bem ao lado do 
escritorio regional da 
Caema, onde funcionou o 5° 
Batalhao da Policia Militar. 
A Apra e uma entidade sem 
fins lucrativos que objetiva 
a difusao de informa^oes 
que poderao ajudar no 
conhecimento e prevenyao 
da Aids, o maior flagelo da 
humanidade nos ultimos 
tempos. 

Congresso 
O Partido Socialista 

Brasieliro (PSB) esta 
ultimando todos os detalhes 
para o seu Congresso 
Municipal, que sera 
realilzado, nesta cidade, no 
proximo domingo, dia 21, 
fendo como local a Escola 
Municipal Roseana Sarney, 
no periodo das 08;()() as 
19;0()h. Aninhando em seu 
seio duas grandes 
tendencias - uma 
situacionista e a outra 
oposicionista, o partido 
forneceu informaydes a 
imprensa, onde afirma que 
o seu futuro, nas proximas 
eleiyoes ainda se encontra 
indefinido e seu 
direcionamento sera dado 
em concordancia com a 
decisao do Congresso. 

Encontro 
Em meio a fofocas 

internas, mas coeso como 
sempre, o Partido dos 
Trabalhadores (PT), 
realiza, nos dias 20 e 21 do 
corrente, o seu Congresso 
Municipal, que tera lugar 
na sede do seu Comite, a 
Rua Bom Jesus, 276, 
proximo das antigas 
instalaydes da Apil. Dentre 
os convidados, a 
participayao especial do 
militante Jomar Fernades, 
de Imperatriz. Na ocasiao, 
deverao ser homologados 
os nomes dos candidatos 
majoritarios e 
proporcionais que 
disputarao as eleiyoes 
municipais de outubro 
vindouro. Os petistas 
prometem comparecimento 
em massa. 

Financiamentos 
O nosso amigo Zerbini 

Guerra de Medeiros, 
gerente geral da agencia 
local do Banco do 
Nordeste do Brasil, nos 
informa que o BNB 
continua com sua linha de 
financiamentos para 0 
empresariado, tendo em 
vista que e o gestor de 
diversos fundos oflciais de 

investimentos, todos 
voltados para a Regiao 
Nordestina. Sempre 
diligente e operoso, ele 
vem atendendo a diversas 
solicitayoes de 
financiamentos e alguns 
projetos - com cifras 
equivalentes a milhoes de 
Reais - ja repousam em sua 
mesa, para o devido 
encaminhamento. 

Campanha 
Em reuniao com seus 

membros, a Associayao 
Comercial e Industrial de 
AyailAndia (Acia), decidiu 
que vai investir 
maciyamente na midia, 
para implantayao de uma 
campanha publicitaria 
objetivando o incremento 
de vendas para o Dia das 
Maes. Tambem ficou 
decidido que nao havera 
distribuiyao de premios 
para os consumidores,mas 
uma campanha de 
esclarecimento e 
coscientizayao do 
consumidor, mostrando a 
ele que o comercio local 
esta praticando preyos, as 
vezes, bem mais baixos que 
os cobrados em Imperatriz. 
Pelo visto, a Acia tambem 
esta cortando gastos. Sinai 
dos tempos "bicudos" que 
estamos atravessando. 

Competencia 
A dedicayao e 

competencia do medico 
Daniel dos Prazeres podem 
ser facilmente 
comprovadas com a grande 
afluencia diaria de 
ferqiiencia superior a 30 
atendimentos, absorvendo 
todo o seu tempo e 
obrigando-o a trabalhar em 
tempo integral. Profissional 
competente, ele faz questao 
de executar um 
atendimento meticuloso e 
investigative em toda a sua 
elientela. 

Arrumagao 
Depois da tormenta do 

possivel arrendamento, a 
TV Cidade esta anunciando 
uma reformulayao em sua 
programayao local. Novos 
programas serao lanyados, 
ja a partir de maio. Entre 
outros que estao sendo 
"bolados", destaca-se o 
programa Nos Bastidores 
da Polftica, que devera ser 
apresentado pelo radialista 
Paulo Lima. Pelo que estou 
sabendo, outras novidades 
serao lanyadas aos 
telespectadores, todas 
voltadas para a orientayao 
e esclarecimento a 
comunidade. Ao que 
parece, os diretores das 
emissoras estao 
acordando para a 
qualidade da programayao 
a ser mpstrada ao piiblico. 

Tucanu's Producoes 
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por MESSIAS JUNIOR 

Profissional 
0 grande Antonio Carlos 

(foto), quo trabalha no 
departamento eletronico da 
TV Capital, e mesmo um 
profissional de mao cheia. O 
"Carlao", como e mais 
conhecido pelos colegas de 
trabalho, esta sempre 
mostrando competencia na 
realiza^ao dos seus afazeres. 
Grande garoto! 

Duro 
na queda 

O programa Alvorada 
Scrtaneja, foi o prime iro com 
estilo caipira a ser 
apresentado na televisao 
local. Quando a dupla Sheik 
e Badinho comeyaram a 
apresentar o estilo sertanejo, 
muilagente comentou que o 

mesmo nao duraria um mes no. 
ar. Inclusive na epoca, o 
jornalista Marcelo Rodrigues 
que escrevia esta coluna, 
sempre fazia serias criticas ao 
programa, mas a verdade e 
que o tempo passou e o 
Alvorada Sertaneja continua 
no ar e sempre com um bom 
indice de audiencia, claro que 
tudo foi melhorando inclusive 
a produgao e alguns 
convidados do meio musical, 
que sempre estao 
abrilhantando o programa. 
Agora mais uma novidade 
acaba de ser implantada, a 
novidade e um jornal chamado 
Jornal Cao, que e apresentado 
por um personagem criado 
pelo Sheik. O jornal so tern 
noticias malucas. Vale a pena 
conferir! 
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Fora 
do ar 

Ha um mes fora do ar, a 
reporter Rita Maria, que 
estava trabalhando na Radio 
Imperatriz, esta se dedicando 
agora, a um novo projeto 
dentro do jornalismo local. A 
mo^a come^a a trabalhar com 
a produ^ao de um 
documentario sobre violencia. 
A atual contratada do 
programa Criatura, da Igreja 
Catolica, onde sera exibido 
seu trabalho. Faz pianos para 
o futuro, onde articula com 
outros colegas a funda^ao de 
uma associacao de mulheres. 
Os homens que se cuidem! 

Fora 
do radio 

0 radialista Manoel Cecflio, 
que durante muitos anos 
comandou o programa Radio 
Festa, ultimamente esta fora 
do ar da radiofonia local. Ele 
recentemente esteve na Radio 
Capital, onde estava 
comandando a audiencia no 
horario da manha, mas por 
motives de for^a maior, ele teve 
que sair da emissora , e agora 
esta aguardando um novo 

convite para voltar ao radio. 
Por enquanto, continua so na 
televisao. 

Um Concelho 
O meu amigo Otair 

Moreira e indiscutivelmente 
^fm, grande profissional que 
disjDensa qualquer tipo de 
.comentarios. So gostaria de 
dar um conselho ao meu 
querido amigo: quando 
terminar de gravar a mathria, 
por favor nao entregue tao 
rapido o microfone'para o 
cinegrafista, pois mal esta 
dando tempo dele desligar a 
camera. Falou brother! 

Qum j 
diria 

O palhaQO Tirica, quj^ 
estourou em todo o BrasirH 
com suas musicas 
engra^adas, agora acaba de 1 

ser contratado pela Radio 
Bandeirantes FM de Saoj 
Paulo. Outro que tambem ja^ 
come9a a despontar para | 
sucesso 6 o tambem 
cearense Ca^arola, que 
tambem 6 palha^o. As suas 
musicas dao de dez no 
Tiririca. Muito melhor! 

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

TV Capital 

Canal 5 

rede Record 

06:45 Bom Dia Cidade 
06:45 Reporter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:40 Note e Anote 
12:45 Forno Fogao & Cia 
13:00 Falando de Deus 
13:03 Imperatriz 24 Horas 
14:45 O Agente G 
17:00 O Mundo de 

Beakman 
17:30 Zorro 
18:00 Ora^ao das Seis 
18:05 Cidade Alerta 
19:00 Record Nos Esportes 
19:15 Jornal da Record 
20:00 25a 

21:30 Quinteto 
23:30 Chicago Hope 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da F^ 
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TV CRC 

Canal 4 

Band 
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TV DISusora TV Mlrante 

Canal 7 Canal lO 

SBT Globo 

05:58 Palavra Viva 06:10 Programa Ecumenico 
06:00 Alvorada Sertaneja 06:15 Telecurso 2000 - 
06:50 Introspec^ao Curso 
07:05 Bandeira 2 Profissionalizante 
07:30 Thompson Sem 06:30 Telecurso 2000 - 2° 

Censura Grau 
08:00 Bom Dia & Cia (com 06:45 Telecurso 2000- 1° 

Eliana) Grau 
10:00 Programa Sergio 07:00 Bom Dia Imperatriz 

Malandro 07:30 Bom Dia Brasil 
11:30 Moreira Serra 08:30 TV Colosso 

Especial 12:00 Os Trapalhoes 
12:00 Carrossel 12:30 Globo Esporte 
12:40 A Palavra de Deus 12:45 Jornal do Maranhao 
12:45 Maranhao TV I3 Edi^ao 
13:35 Cinema em Casa 13:15 Jornal Hoje 

(Dollaman) 13:40 Video Show 
15:25 Vida de Cachorro 14:10 Vale a Pena Ver de 
15:50 Uma Galera do Novo - Despedida de 

Barulho Solteiro 
16:20 TV Animal 15:40 Sessao daTarde 
16:50 Passa ou Repassa (Os Garotos 
17:20 Programa Livre Perdidos) 
18:15 Aqui Agora 17:30 Malha^ao 
18:55 TJ Maranhao 18:00 Quern e Voce 
19:15TJ Brasil 18:55 Jornal do Maranhao 
20:00 Sangue do Meu 23 Edigao 

Sangue 19:10 ViraLata 
20:45 Copa do Brasil 20:10 Jornal Nacional 

(Gremio X Atletico 20:40 Explode Coragao 
PR) 21:40 Globo Reporter 

22:45 Sangue do Meu 22:40 Intercine (Busca 
Sangue Desesperada - 

23:15 Jornal do SBT Canada Brutal - 
23:30 Jo Soares Onze e Buggy) 

Meia 00:40 Jornal da Globo 
00:45 Jornal do SBT 01:10 Campeoes de 
01:15 Programa Joyce Bilheteria (Pesadelo 

■ Pascowitch na Rua Carroll) 
01:20 Perfil 03:10 Corujao I (Errado Pra 

Cachorro) 

TV Katiya 

Canal 13 

• MANCHETE 

07:00 Telemanha 
07:30 Patrine 
08:00 Sessao Animada 
08:30 Escola Biblica da Fe 
09:00 Cozinha do Lancelotti 
09:15 Home Shopping 
09:30 Dudalegria 
10:30 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olimpico 
12:30 Edigao daTarde 
13:00 TV Alternativa 
14:30 Os Medicos 
15:40 Home Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Torneio Rio Tennis 

Classic 
19:30 Ultraman 
19:55 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
20:15 Manchete Esportiva 

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

Tentagao) 
23:40 Boletim Olimpico 
23:45 Momento Economico 
00:00 Home Shopping 
01:15 Jornal da Manchete 

23 Edi^ao 
01:45 Clip Gospel 
02:45 Espago Renascer 

NAO FORNECEU PROGRAMA9 

TV, 

o. 
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Novidades para Imperatriz 
As socialites imperatrizenses agora ja podem contar com o competente e especializado 

servifo da esteticista Edna Botelho, proprietaria da clinica La Femme em A^ailandia, que detem 
a preferencia da Hight Society. Edna esta atendendo no salao Irani Cabeleleiros, a rua Sao 
Domingos, 300, Centro, que vem apresentando enorme afluencia de piiblico feminino. 

Beleza 
0 Gigantao sediara amanha o concurso Musa Maranhao/96, onde a feminilidade da mulher 

a^ailandense sera posta a tona em urn verdadeiro achado de talento e beleza, o qual sera 
representado no dia 11 de maio na yizinha cidade de Imperatriz, no Musa Maranhao/96. Urn 
dos concursos de grande expressividade no mundo do charme e beleza. Anoite de amanha no 
Gigantao promete ser altamente delirante, com todo molejo e graciosidade da Miss Para das 
Amerias, Patricia Cardoso e Shanna Cristina, Musa Maranhao/95, em participacao 
especialissima para tirar o folego do piiblico presente. 

Curtas & Boas 

O entrevero en Ire os 
petistas Domingos Cesar 

e Alberto Sampaio 

continua rendendo muitas 
conversas da "Candinha" 

pela cidade. A ultima 
delas da conta de que o 

jornalista teria sido 
repreendido pelo partido. 

Entretanto, ele nega o 
fato e diz que tudo nao 

passa de boatos. 
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Emhelezando a coluna, o gatissimo Carlos Suleiman 
sempre marcando presenga na Pizzaria Zepellin 'e 
fazendo muita gente exercitar os olhos 

mmm 

■ 
«VSS 

SM 

m 

  m ■I 
11 

iiii 

J 

■ 
mm 

O industrial epresidente da (Ada), Rafael Carlos Galletti 
faz campanha de esdaredmento e incentivo as vendas 

O SMH tern sido um 

verdadeiro entra e sai 
com a cbegada da 

estonteante Miss Para das 
Americas, Patricia 

Cardoso, que desde 
ontem ja se encontra na 

city. A gata hoie e a 
nossa convidada do 

Gente Que Acontece, o 
programa o qual conta 

com a presenta^ao desta 
colunista, diariamente na 
TV Cidade, a partir das 

13:15 horas. 

O cl ima de festa continua 

na comunidade 
acailandense, por conta 
da colheita de arroz. E o 

dono desta festa toda e o 

prefeito lldemar 
Gon^alves, que vem 

recebendo o carinho dos 
que estao sendo 

beneficiado com o projeto 
das ro^as comunitaria. 

A ultima quarta-feira foi 

dia de beijar a 

simpatississima Edna 
Botelho, que trocou de 

idade o recebeu as 
inumeras felicita^oes de 

amigos e familiares. 

■ 

i 

I 

m 
m 

v:-:; 

iHii s- 

Miss®- : , V ■ 

SHI 

, 

  \ 

Patricia Cardoso, Miss Para das Americas, estara no Musa Afailandia, dia 20 
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A Miss Brasil das Americas, Shanna Cristina, tambem ahrilhantara o Musa A failan dia 

Conven^ao 
A mil por hora a simpatississima Gleyde Santos com a organiza^ao da Convcngao do Partido 

da Mobilizagao Nacional (PMN), que se realizara no proximo domingo, dia 21, na Camara 
Municipal, a partir das 9 horas e devera transcorrer com todas as pompas, reunindo um niimero 
expressivo de filiados e convidados. E por falar em Gleyde Santos, ela e candidatissima a 
Prefeitura Municipal de Agailandia, demostrando que a mulher atual vem a cada dia 
desenvolvendo o seu papel na sociedade, conquistando espa^os e abrindo caminhospara uma 
decisiva participacao na atividade politica partidaria. 

Expandindo 
Ainda ontem tiye o imenso prazer de um descontraido bate-papo com o medico Petronio 

Gonyalves, onde diversos assuntos foram abordados. Entre eles o seu recente investimento 
que e a implantagao de um modernissimo hospital com 60 leitos na cidade do Itinga-PA, o qual 
contara com instalayao de laboratdrio, raio X, ultrasson e equipe de medicos de plantao, aldm 
do piano Same, o qual chegou em boa hora na Cidade do Ferro. E por falar em Same, o mais 
recente lan£amento de piano de saiide para gcstante tem sido um grande sucesso pela seguranya 
e tranqiiilidade das gestantes ayailandenses. 

SAME 

Servigo de Assistencia 

Medico Empresarial 

Pianos de saiide para ^ inpresas, famflias e individuais. 

de e produto de primeinssima necessidade 

Plantao doVondas: 738-1750 (Gossilo) 

Endereco: Hospital Sao Sebastiao 

Ayailandia . Maranhao 

Ha momentos em que um gesto 

v fala mais que mil palavras. 

Prestige o comercio local. 

Dar presente e um gesto de amor. 

12 de maio - Dia das Maes. 

Associayao Comercial e Industrial de Ayailandia-MA 
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imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

AgSo 
Social 

A novcla da Promo^ao So- 
cial parece ter chegado ao fun. 
0 secretario de Comunica^ao 
Social da prefeilura, William 
Mariiiho, garantiu ontem por 
telefone que a professors Sofia 
continuara na pasta e deixara 
de ser candidata a vereadora 
pelo PMDB. 

Bom 
pagador 

0 inter vent or estadual de 
Imperatriz, Dorian Teles de 
Memoes, parece que acabou 
com a perseguiyao ao ex- 
interventor Ildon Marques. 
Dorian esta pagando as 
construtoras que executaram 
obras na administravao de 
"Ildao". Uma delas, que 
recebeu o "faz-m^rir" foi a 
Porto Belo, de propriedade do 
ritual secTetariode Obras, Fraiv 
eiseo SjiIos. 

AndrG 
Paulino 

0 medico Andr^ Paulino 
D'Albuquerque trabalha para 
unir Ddon Marques e Sebastiao 
Madeira numa mesma 
camianha "llvesse dois votos, 
um seria para Ildon, e outro 
1 )ara Madeira Mas comotenho 
apenas um, vou de "Ildao". 
Andre paulino voltou a pedir a 
Frente Etica sobre a 
possibilidade de discutir um 
programa unico de governo 
com o PMDB e tambem 
parlicijiarda chajxi majoritaria. 
0 colunista queria ter quatro 
votos. Um para Madeira, outro 
para Vetitura, mais um para a 
Frente Etica e mais um para 
Ildon Marques. Como so tenho 
um, assim como Andre 
Paulino, tento a unidade dos 
democratas de Imperatriz. 
Afinal, quando vamos eleger 
um prefeito que seja favoravel 

a reforma agrAria? 

Campanha 
Eleitoral 

E logico que a campanha 
eleitoral ja comcfou na cidade. 
So nao v6 quern nao quer. 

Comuit&rios 
e a saude 

A Fumbeart, a Federa^ao que 
congrega o myvimento 
comunitario na regiao tocantina, 
vai participar das discursoes 
sobre a municipalizayao da 
saude que acontcce no proximo 
final de semana na Cdmara Mu- 
nicipal, Domingo, as cinco da 
tarde, acontece uma reuniao da 
diretoria da entidade, no plemirio 
Ixo Franklim da Camara. 

Salgado 
e Silva 

As diferen^as politicas entre 
os vereadores Antonio Salgado 
Filho e Joao Silva estao deixando 
os bastidores. Agora ( falo 
piiblico e notorio que os dois 
estao em constante atrito. 
Salgado Filho e o presidente da 
CAmara e Joao Silva e o vice. 

Mudando 
de lado 

Pode acontecer nos proximos 
dias. Um vereador do grupo do 
deputado Davi Alves Silva estaria 
propenso a apoiar o ex- 
governnador Jose de Ribamar 
Fiquene nas elei^des para 
prefeito em 03 de outubro deste 
ano. E ver para crer. 

O "Erre" 
de quem? 

As cojrespondencias da 
prefeitura municipal estao mais 
bonitas. Com um vistoso "R". 
Sera a letra de Roseana on de 
Ribamar, o Fiquene. 

Aliados 
de Fiquene 

Alias, os aliados do ex- 
governador Jose de Ribamar 
Fiquene ficaram cegos, surdos 
e mudos de rejiente. 0 caos de 
Imperatriz, com os bairros 
esburacados e nao restindo a 
a?ao das aguas, parece que nao 
existe mais. Nem Coperfield, 
Ildon e Merlin juntos 
conseguiriam essa magica em 
taoixiucotemix), ajienas I9dias. 
0 nome desse fenomeno nao 
seria melhor classificado de 
oportunismo politico? Ou de 
demagogia? Ou ainda de santa 
hiixicrisia? 

Joao 
Matiolli 

Quem anda sumido da 
imprensa e do grande piiblico 6 
o presidente do PMDB, o 
empresdrio Joao Matiolli. 
Mesmo com seu partido por 
cima da crista da oncia, depois 
daconsulta favoravel doTSE que 
dirimiu quaquer diivida em 
rela^ao a elegibilidade do 
peemedebista Ildon Marques. 
Sera que o presidente do PMDB 
nao gostou do resultado da 
consulta? 

Wellington 
Costa 

0 vice-presidente do PMDB, 
Wellington Costa nao dcsistiu de 
enfrentar Ildon Marques na 
convenyao municipal da sigla. 
Quantos votos tera Wellington na 
convencao? 

Massacre de 
Eldourado 

O Brasil continuaa ser o pais 
do globo recordista em crimes e 
conflitos no campo. Vamos 
realmente ser o ultimo pais do 
mundo a promover a reforma 
agraria. Ja imaginou se o Brasil 
fosse do tamanho do Japao? Ou 
da Sui^a? Ou da Holanda? Num 
Iiais continental ^ essa ma- 
vontade do governo imagine 
num pais de menor sujierficie? 

Custo da 
reforma 

E muito mais caro para o 
Brasil adiar do que fazer a 
reforma agraria. Meio mundo de 
emprestimos e financiamentos 
externos estao em banho maria 
a rejxTaissao negativa da morte 
de 23 senvterras e dois ixfiiciais 
militares. Coisas de um Brasil 
administrado por FIIC. 

Ondas Curtas 

Q Reginaldo Rossi ou Amado Batista. Todas as tardes na Radio Capital AM. 

Qj Se Rubinho soubesse ... Plantaria outro Jardim. 

□ Vem ai, uma super-equipe de esportes na Radio Capital. Aguardem. 

Q Porque 6 da natureza matar quem morre de medo, de Katia de Franga. 

□ O dia exato do governo itinerante, sera divulgado quando? 

Q Haja cautela na cidade. Nesses dias o nosso prato regional sera caldo de galinha. 

Ql E se a moda pega. A CPI da agiotagem pode terminar em caldo de galinha. 

Q PMDB e PSB sao os partidos que mais crescem em Imperatriz. 

Q Pesquisa em cima de pesquisa e so da Jackson Lago em Sao Luis. 

Q O "titico" leva no primeiro turno o Palacio de la Ravardiere. 

Q Hoje 6 o dia do indio. 19 de abril. 

Ql Tamb6m e o dia do Exercito. O 50° faz solenidade alusiva a data. As 8 da matina. 

Q E amanha e o dia do Bingao do Conor Farias. 

F] O Jornal Capital d^ uma casa quitada para voce. Confira na pagina dois. 

Qj Sabado tern Cidade Cidad§ especial, com duas horas de duragao. As 10 hs. 

Q Ulisses Braga, o senhor cidadania esta arrenbentando de segunda a sexta. 

□ Tenho um convite especial para sabado. Provar um bom papo com Valter Rocha. 

Q Politica e cultura num bate-papo animado. Para imperatrizense ver. 

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

Q E de casa ... E da gente. 

Quando sera o 

Governo itinerante? 

Antes de 03 

de outubro 
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Supermercados Irmaos Teixeira 

nossa gente 
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As utilidades da secretaria eletronica 

lima combinagao de telefone e gravador permite que uma 

pessoa ausente transmita mensagens e as receba do autor da chamada 
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um feixe luminoso, permite 
que a luz ative uma celula 
foteletrica. Esta, por sua vez, 
controla um circuito 
interrupter do motor, que 
pde a fita em movimento. 

Outra t^cnica consiste em 
colocar a pequena faixa de 
metal condutor no anel da 
fita. Quando esta passa 
sobre dois contatos 
adjacentes, fecha-se o 
circuito de um comutador 
eletronico, ou reld, que 
detain o motor. Algumas 
maquinas detectam um 
espessamento da fita 
localizada na posi^ao de 
parada. 

Assim que se desliga o 
motor, a in^rcia do sistema 
leva a fita a vangar mais um 
pouco antes de parar de todo 
( deixar o aparelho pronto 
para ser acionado pela a 
chamada seguinte. 

Se o aparelhb incluir a 
grava^ao de mensagens 
recebidas da pessoa que liga 
o telefone, a mensagem 

transmitida e reproduzida 
uma unica vez. Ao paralizar 
a fita no fim de um ciclo, © 
mesmo circuito inicia a 
opera^ao de grava^ao da 
mensagem do interlocutor. 
As mensagens recebidas sao 
comumente gravadas numa 
fita separada, que pode ser 
simples cassete. Se, no 
entanto, for necessario 
gravar muitas mensagens, 
usa-se um rolo de fita. 

A fim de assegurar que 
uma linica chamada nao 
venha, por acaso, a gastar 
toda a fita disponivel, ccrlas 
maquinas possuem um 
interrupter de tempo, que 
limita a extensao de cada 
mensagem recebida. Mas 
tambem e possi'vel 
proporcionar maior 
liberdade ao interlocutor. Os 
sinais de sua fala sao 
monitorados na maquina e 
uma pausa superior a 15 
segundos paralisa a 
gravagao. Tal sistema e 
denominadao controle por 
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voz (voice-control), islo e, 
a fita para se a interrup^ao 
for maior do que a 
encontrada entre palavras 
numa enuncia^ao normal 
(cerca de 1 segundo). 

Ja foram projetados 
sistemas que combinam 
numa so fita as fungoes de 
transmissao de mensagem 
e grava^ao da mensagem 
recebida. Para isso, usam- 
se ate 30 pistas num unico 
anel de fita, cuja largura 
atinge 35 mm (contra 6,4 
mm nas maquinas 
corauns). Uma pista 
contera a mensagem pre- 
gravada e as restantes 
ficarao disponiveis para 
gravar as mensagens 
recebidas. 

por Mauro Qeiroz 
Jornalista 

Sucede, com freqiiencia, 
que uma pessoa espera um 
chamado tdefonico numa 
bora em que nao havera 
ninguem para atender. O 
problema pode ser resolvido 
com o uso de uma maquina 
de resposta telefonica 
automatica. Ao ser feita a 
liga^ao, uma mensagem pre- 
gravada e transmitida a 
quern ligou e a resposta e 
gravada para posteroir 
audi^ao pelo ausente. Ambas 
as mensagens sao gravadas 
em fita magnetica. 

Os varios aparelhos 
comercializados para essas 
funqoes operam com a base 
em tecnicas semelhantes. O 
aparelho de resposta fica 
ligado a corrente eletrica 
comum e aos fios, que 
normalmente conduzem a 
um telefone convencional. A 
corrente alternada, que 
aciona a campainha do 
tdlefone, e relirada, 
resullando uma corrente 
continua. Esta carrega um 

capacitor por uns dez 
segundos, ate que a tensao 
em tal dispositive dispare 
um comutador eletronico 
que ativa o aparelho. 

A mensagem a ser 
transmitida e pre-gravada 
num anel fechado de fita 
segundo as tecnicas 
convencionais, incluindo 
uma cabeya de apagar para 
elimina^ao de mensagens 
anteriormente gravadas. 
Quando o aparelho e 
acionado por uma chamada, 
a mensagem se reproduz e a 
fita para automaticamente ao 
completar um ciclo. 
Entretanto, em algumas 
maquinas, especialmente 
aquelas com mensagens 
pre-gravadas de curta 
durapao (entre 15 e 30 
segundo), conslitui pratica 
comum permitir dois ciclos 
da fita. Em conseqiiencia, a 
mensagem repete-se antes 
da parada automatica. 

Existem tecnicas variadas 
para determinar quando a 
fita completou um ciclo. 
Num dos sistemas, um 
orificio na fita. ao passar por 
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Foto 1- A mensagem pre-gravada esta no anel 
fechado de fita (embaixo a esquerda). Quando os 
orificios passam por um dispositivo foteletrico, 

este detem a fita e aciona o gravador de rolo para 
receber a mensagem do interlocutor. 

Foto 2 - Anel de fita para gravar chamadas em 
maquina de resposta telefonica automatica. 

Assemelha-se ao cartucho usado nos gravadores 
comuns, sendo a fita removida do centro e 

enrolada na periferia do envoltorio. 

Foto 3 ■ Maquina de atendimento telefdnico com 
anel de fita para mensagens pre-gravadas. As 

mensagens recebidas sao gravadas a parte, num 
rolo de fita. O aparelho trans mite a p re-gra va fao e 

grava a resposta 

Assista todos os 

jtn sua participagdo 

ie[o telefone. Um ( 

orograma mieratwo 

dias, pela TV Capital, a partir das 13h00 

Imperatriz 24 Horas 

I 
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Nacional 

Saida de Loyola do BG e iminentr 

Setores do Planalto preveem demissao, depois do 

recuo no reajuste aos funcionarios do Banco Central, por determinaQao do presidente 

ii* 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Edificio doentes 
Segundo a Organiza^ao 

Mundial de Saude (OMS), 
cerca de 30% dos predios 
novos on reformados, em 
todo o mundo, sofrem da 
si'ndrome dos edificios 
doentes. 

Essa si'ndrome 
caracteriza-se pela alta 
concentra^ao de 
substancias quimicas 
toxicas no ar, como o 
monoxido de carbono, 
compostos volateis 
organicos (provenientes de 
material de limpexa on de 
solventes de tintas e colas 
de pisos, carpetes e 
divisdrias), o ozonio 
(liberado por impressoras a 
laser e copiadoras), 
particulas de poeira e 
aerossdis. 

0 funcionamento 
continuo do sistema de 
refrigerayao, principalmente 
em escritdrios e 
restanrantes, faz com que as 
janelas permane^am 
fechadas por longo tempo, 
impedindo a libera^ao dessas 
substancias nocivas para o 
lado de fora dos predios. 
Nesse caso, o ar do interior 
do edificio apresenta-se mais 
poluido (ate cem vezes 
mais) que o do exterior. 

Os sintomas sentidos 
pelos empregados e clicntes 
sao olhos e gargantas 
irritados, dores de cabe^a e 
alergias respiratdrias e de 
pele, incdmodos raramente 
atribuidos a sua verdadeira 
causa. 

Privilegio como 
obstaculo 

0 relator do projeto de 
reforma administrativa, 
deputado Moreira Franco, 
colocou como teto maximo 
de remunera^ao pelo setor 
publico o valor de R$ 10 mil 
e 800. Nao obstante pareya 
generosa essa faixa, ja se 
constata que na verdade sera 
um obstaculo a aprova^ao do 
projeto tal qual o relator 
esboya. E que nada menos 
do que cerca de de 150 
parlamentares, mediante o 
expediente de acumulayao 

de vantagens, ganha acima 
do teto fixado pelo relator 
como limite. Isso quer dizer 
que havera resistencia por 
parte deles, interessados 
diretamente que sao no 
rompimento do teto. 
Reeleigao e discutida 

0 embaixador do Brasil 
em Portugal, ex-presidente 
Itamar Franco, se reuniu na 
ultima terga-feira com o 
presidente do Senado, Jose 
Sarney (PMDB-AP). Os 
dois sao contraries a 
emenda da reeleigao e a 
privatiza^ao da Companhia 
Vale do Rio Doce e deverad- 
ratificar essas posi^oes 
durante o encontro. Itamar, 
que chegou a Brasilia no 
sabado pela manlia, tern 
uma agenda lotada para esta 
semana. Alem da reuniao 
com Sarney, o ex-presidente 
foi homenageado pelo PL 
com um coquetel.ontem. 
Moje ele almoya com o 
ministro da Agricultura, 
Andrade Vieira. Durante a 
semana Itamar participara 
de varios eventos 
preparados pelo governo 
brasileiro para a recep^ao 
do primeiro-ministro 
portugues, Antonio 
Guterres. 

Rejeigao 
A tres dias da conven^ao 

nacional e sem nenhuma 
defini^ao sobre quern 
assumira a presidencia do 
PSDB num momento 
estratdgico para o partido, 
um grupo de tucanos esta 
trabalhando para convencer 
o senador Teotonio Vilela 
Silva (AL) de que o seu 
nome e a alternativa mais 
viavel para resolver o 
impasse do. partido. Nome 
da preferencia do 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso para 
substituir o senador Artur 
daTavola (RJ),Teotonio foi 
procurado nos ultimos dias 
pelo governador cearense 
Tasso Jereissati, o ministro 
das Comunica^oes, Sergio 
Motta e outras lidcrangas no 
Congress©, mas resiste a 
ideia. 

GASTROCLINICA 

Dr. Nailton J. F. Lyra ! 
Dra. Maria do Carmo S. Ljfra 
Dr. J. Edson M. Araujo 

•Dr. Milko Abrantes 

Rua Sergipe, 601 - Centre - Fone; (098) 721-3746 
Fax (098) 721-7248 - Imperatriz-MA 
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Gustavo Loyola, do BC 

porVenilson Ferreira 
Da Agencia Estado 

O desgaste do presidente 
do Banco Central, Gustavo 
Loyola, aumentou ao ponto de 
sua saida ser condiderada 
iminente em varios setores do 
governo. Ix)yola, apesar das 
demonstragoes de 
normalidade transmitidas esta 
semana pelo Palacio do 
Planalto e por ele proprio, 
estaria "ferido de morte" 
depois do recuo do presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
em conceder o reajuste 

salarial aos funcionarios do 
BC, que chegou a ser 
aprovado pelo Conselho 
Monetario Nacional (CMN). 

Todas as indica^oes eram 
de que Loyola, apesar de 
consciente de seu nivel de 
desgaste, resiste a ideia de 
retirar-se do BC neste 
momento para nao carregar a 
marca do corporativism© dos 
servidores do banco. A 
ejgDectativa de demissao de 
Loyola cresceu no inicio da 
noite de segunda-feira, com as 
informa^oes de que o 
presidente do Banco Nacional 
de Desenvolvimento 
Economic© Social (BNDES), 
Luis Carlos Mendon^a de 
Barros, um dos nomes 
cotados para assumir a 
presidencia do BC, foi 
convocado a Brasilia pelo 
Planalto. 

Alem de seu envolvimento 
com as reivindica^des de 
carater corporativo do BC, 
Loyola tambem teve o seu 
comportamento contestado 
cm setores do governo por 
causa do atrito com a imprensa 

no final da ultima semana em 
Sao Paulo. "Ele revelou um 
desequilibrio preocupante", 
comentou uma fonte ligada ao 
governo. Loyola ainda d 
acusado de inabilidade no 
relacionamento com politicos 
estrategicamente importantes 
para o governo consolidar as 
reformas no Congress©. 

Desta vez, diferente das 
varias oportunidades 
anteriores em que Loyola 
esteve no centro de um 
process© de "fritura", ha 
informa^oes de que o governo 
ja discute os provaveis nomes 
para sucede-lo. O presidente 
do BNDES, um dos mais 
citados, tern contra a sua 
escolha, o fato de ter uma 
ligagao proxima com os 
ministros do Planejamento, 
Josd Serra, e das 
Comunicagoes, Sergio Motta, 
notorios adversaries da 
politica monetaria e cambial 
conduzida ate agora pelo BC. 

Outros nomes lembrados 
em Brasilia para o cargo eram 
o do secretario de Politica' 
Economica do Ministerio da 

Fazenda, Jos^ Roberto 
Mendon^a de Barros, e do 
secretario-executivo, tambem 
da Fazenda, Pedro Parente. 

No BC, o recuo do governo 
no aumento de salario para os 
seus funcionarios foi 
considerdo como "uma fritura 
vergonhosa" de Loyola e da 
diretoria do banco. T^cnicos 
do primeiro escalao do BC 
classificaram de "horroroso o 
clima dentro do banco durante 
todo o dia 16. "O des^nimo 6 
geral", constatou um alto 
assessor. 

Na avalia^ao desses 
frcnicos a decisao de Loyola, 
de permanecer no cargo 
agora, 6 muito mais corajosa. 
"Seria muito mais facil ele 
sair", argumentaram. Todos os 
assessores do presidente 
passaram o fim de semana e 
parte da segunda-feira 
envolvidos em reunioes para 
analisar o expisodio de sexta- 
feira ultima quando, depois das 
repercussoes negativas, o 

t, governo voltou atras no 
aumento salarial aprovado 
pelo CMN. 

Excel tera contrato assinado 

por Roberto Camargo 
Da Agencia Estado 

A diretoria do Bnco Central 
nao assinara o contrato de 
transferencia de ativos e 
passives do Banco Economico 
para o Excel Banco. O 
document© que preve cessao 
de ativos, assun^ao de 
passives e transferencia de 
agendas e atividade bancaria 
de uma institui^ao para outra 
sera assinado pelo interventor 
Flavio Cunha, como 
representante do Economico, 
e pelo controlador do Excel, 
Ezequiel Nasser. 

A decisao foi tomada 
depois que a equipe juridica 
do BC avaliou que nao havia 
necessidadc da diretoria 
participar diretamente do 
contrato. Isso nao significa, 

por6m, que a dire^ao do BC 
esta deixando de assumir 
responsabilidades pela 
operagao de transferencia, 
explicaram tecnicos da 
instituigao. Em vez de assinar 
o contrato, os diretores do BC 
estao concedendo ao 
interventor uma autorizagao 
formal e especifica para que 
ele proprio assine o 
document© com o Excel e 
para que a opera^ao seja 
realizada. 

O contrato entre o banco 
sob intervengao e o banco que 
assumira as atividades 
bancarias do Economico nao 
preve emprestimo do 
Programa de Estimulo a 
Reestruturayao e 
Fortalecimento do Sistema 
Financeiro Nacional (Proer). 
A operayao como um todo 

envolvera recursos do Proer. 
Mas, para isso, sera feito um 
contrato a parte, entre o BC 
e o Economico, na condigao 
de tomador de dinheiro. 

De acordo com o que foi 
revelado semana passada 
pelo presidente do BC, 
Gustavo Loyola, liquidamente 
sera© liberados do Proer R$ 
750 milhoes. Ainda segundo 
Loyola, o dinheiro serausado 
para equilibrar ativos e 
passives a serem transferidos 
para o Excel. Em outras 
palavras, quern tomara os 
recursos junto ao BC sera o 
Economico. O destino final 
do dinheiro, no entanto, e o 
Excel. 

Os recursos do Proer 
permitirao equilibrar ativos e 
passivos na "largada", ou 
seja, na transferencia, mas 

nao necessariamente 
garantem a manuten^ao do 
equilibrio ao longo do tempo. 
Como existe descasamento 
de rentabilidade, para evitar 
o desequilibrio posterior o 
contrato entre Excel e 
Economico a ser assinado 
pelo interventor contOn uma 
clausula de garantia contra 
eventuais prejuizos era 
fun^ao da diferen^a 'L' 
remuneragao. 

A clausula preve 
havendo descasaim 
durante um determi 
tempo o Economico tera que 
transferir ativos adicionais ao 
Excel. O Excel pretendia que 
tal garantia fosse dada po 4 
meses. Os tecnicos n o 
revelam o mimero, mas 
afirmam que o prazo 
acordado ficou bem menor. 

Donos do IDR podem ser presos 

por Roberto Carmargo 

O secretario de Seguranga 
Piiblica de Pernambuco, 
Antonio de Moraes, disse que 
o inquerito policial sobre a 
tragedia da hemodialise em 
Caruaru esta na fase final e 
adiantou que devera pedir a 
prisao preventiva dos donos do 
Instituto de Doen^as Renais de 
Caruaru (IDR), Braulio 

•Coelho e Antonio Bezerra. 
'Moraes disse tambem que a 
policia fez a exumagao de 16 
corpos de pacientes da clinica, 
cujos atestados de obito 
indicavam insuficiencia renal 
cronica. A policia suspeita que 
as mortes por intoxicagao 
hepatica vinham ocorrendo ha 

tempos. Apesar disso, Braulio 
Coelho aproveitou a visita de 
oito deputados federals da 
comissao especial da Camara 
dos Deputados para anunciar 
que vai pedir autorizagao a 
Secretaria de Saude para que 
sua clinica volte a funcionar 
normalmente apartir de maio. 
Caso a resposta seja negativa, 
pedira a interven^ao do 
Minist^rio da Saude na 
Secretaria de Saiide do Estado. 

"Nao tenho medo do 
estigma criado pelas 40 
mortes. A clinica so precisa de 
uma pintura externa para que 
as sessoes de hemodialise 
sejam retomadas", disse 
Coelho, garantindo aos 
deputados federals que ate 

agora ninguem descobriu 
nada que comprove sua 
responsabilidade. Mas se 
depender do secretario de 
Saiide, Jarbas Barbosa, o IDR 
jamais voltara a atender 
pacientes com problemas 
renais. Eles podem pedir o 
que bem entenderem, mas 
houve uma quebra na relagao 
de confian^a quando, em 
fevereiro, a clinica nao 
comunicou as 12 mortes que 
jatinham acontecido. Em Sao 
Paulo, o ministro da Saiide, 
Adib Jatene telefonou para o 
presidente da Conferencia 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), dom Lucas Moreira 
Neves, para responder as 
criticas do arcebispo a 

atua^po do Minist^rio da 
Saiide na tragedia de 
Caruraru, onde ja morreram 
40 pessoas intoxicados na 
hemodialise. 

Para Jatene, o Governo 
Federal tomoji todas as 
providencias para apurar as 
causas das mortes; "Venho 
denunciando as prec&rias 
condi^oes da saiide no Brasil 
ha um ano e meio e nao 
consigo a libera^ao das verbas 
necessarias junto ao 
Ministerio da Fazenda. Depois 
de uma tragedia ja acontecida 
e facil. ficar fazendo criticas. 
O importante 6 trabalhar para 
evitar que outras Caruaru 
aconte^am e 6 isso que est i 
fazendo", finalizou. 

Grafica Jardim 

O MELHOR SERYICO EM OFF SET DA REGIAO. TRABALHAMOS COM COMRUTACAO GRAFICA OUE RESIP 

OS MELHORES IMRRESSOS. a Luis Domingues, rr 1206 fone 721-1077 
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JV e Laminadora decidem master 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

O Campeonato de Master 
sera decidido amanha as 16:00 
hs no Estidio Municipal Frei 
Epifanio D'Abadia. JY Lideral 
e Laminadora Parana fizeram 
a melhor campanha da 
competigao. A competi^ao 
organizada pela LID - Liga 
Imperatrizense de desporto 
levou o nome de Campeonato 
de Inverno Futebol Master. 
Forara mais de dois meses de 
bola rolando, com jogos no 
Xurupitao, Laminadora 
Parana, DNER, Gameleira e 
no Frei Epifanio D'Abadia. A 
Liga, que ja esta trabalhando 
em torno do Campeonato 
Amador da primeira divisao, 
nao descarta a possibilidade 
de elaborar em breve um novo 
Campeonato de Master. 0 
Bangu, Uniao Sport, DNER, 
Uniao Cascavel, Gameleira e 
outros clubes de veteranos 
aguardam com expectativa o 
aniincio da LID, no sentido de 
mais uma promo^ao da 
categoric. Para o presidente 
Toinho Bareta, a competi^ao 
foi um sucesso. A disciplina 
dos jogadores foi excelente. "A 
participa^ao do publico foi 
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400 mil de premio 

por Francisco do Vale 

Jogo 01 - Con'nthians-SP x Santos-SP, no Pacaembu 

Corinthians x Santos, tradicional classico do Campeonato 
Paulista, promete ser dos mais disputados. As duas equipes 
lutara pelas duas vagas nafase final. Eks t^m de impedir que 
o Palmeiras ganhe o returno, jwis se isto acontecer, nao 
havera quadrangular decisivo. Enlao, Corinthians e Santos 
devem brigar pela vitoria para que possam sonhar com a 

Laminadora Parana: for^a maxima em husca do tri-campeonato de Inverno 

melhor ainda. Isso significa 
que o nosso trabalho esta 
sendo respaldado pelo 
torcedor", disparou Toinho. 
Laminadora e JV Lideral 
entram em campo com for^a 
maxima para decidirem o 
titulo. Ak o fechamento desta 

mat^ria o presidente do 
quadro de arbitro, Jurandir 
Gomes, ainda nao tinha 
defmido quern vai trabalhar na 
partida. Jucclino Miranda e 
Reinaldo Martins sao os mais 
cotados para dirigir a partida. 
Os portoes serao aberlos ao 

torcedor. 
JV Lideral x Laminadora 

Parana 
Data: 20 de abril de 96 
Hordrio: 16:00 hs 
Local: Estadio Municipal 

Frej Epifanio D'Abadia. 
Arbitragem: Nao definida. 

classifica^aar. 
Eis os demais jogos do concurso 120 

Jogo 02- Juventus-SP X Palraeiras-SP 
Jogo 03- S. Paulo-SP X America-SP 
Jogo 04- P. Desporto-SP X Guarany-SP 
Jogo 05- Caldense-MG X CruzeiroMG 
Jogo 06- AlclicivMG X Guarani-MG 
Jogo 07- Caxias-RS X Pelotas-RS 
Jogo OH- Vitoria-ES X Desporliva-ES 
Jogo 09- Sergipe-SE X Cotinguiba-SE 
Jogo 10- Gama-DF X Guara-DF 
Jogo 11- Olaria-RJ X Botafogo-RJ 
Jogo 12- America-Id X Americano-RJ 
Jogo 13- Bangu-RJ X VascoRJ 

Todos os jogos, a prindpio, serao realizados nos dias 20 e 
21 de abril de 96. 

Vila Nova faz mais um 

teste dificil contra o Goias 

por Francisco do Vale 

Vitoria no classico com o 
Goias no proximo domingo 6 
a melhor solu^ao para resolver 
a crise que se abateu sobre o 
Vila Nova depois da derrota de 
2 a 1 para o Itumbiara, no 
ultimo domingo. Esta crise foi 
tao s^ria que culminou com a 
demissao do diretor de 
futebol, Marcone Carvalho, 
logo depois do jogo. No 
sentido de motivar este 
classico, a diretoria quer 
colocar a disposigao do tecnico 
Paulinho, de hoje at6 amanha, 
os refor^os solicita^os nor ele 
- um volante e um atacante. O 
presidente Paulino Vilela, 
contando com a colabora^ao 
Co ex-presidente Wilson 
Balzacchi, estd negociando 
com tres volantes: Ramos, do 
Operario de Camp' Grande; 
Geovani, do Itaperuna/RJ e 
Bor^ato, do Bangu, tamb^m 
do Rio. De acordo com Paulino 
Vilela, as negociagoes com os 
tres estao adiantadas e, um 
deles devera estar em Goiania 
o mais rapido possivel. Em 
Rela^ao ao atacante, o 
presidente explicou que esta 
esperando a chegada de Tuta, 
jogador que se destacou no 
Crac de Catalao no 
campeonato passado. Esta 

tudo acertado. Falta no 
entanto, ele rescindir o 
contrato que tern em vigor 
com o Marflia/SP. Tuta ^ dono 
do passe. "Caso este jogador 
nao se apresente dentro do 
prazo previsto, nos estamos 
trabalhando com outras 
alternativas", ressaltou o 
presidente do Vila Nova. 

Time completo 
Akm dos reforms que a 

diretoria esta tentando trazer, 
o kcnico contara com a equipe 
completa para enfrentar o 
Goias no proximo domingo. 
Tosim, que cumpriu 
suspensao pelo terceiro cartao 
amarelo no ultimo jogo esta 
pronto para jogar. Atualmente 
no elenco do Vila, o Unico 
jogador que esta entregue ao 
departamento medico, ^ o 
lateral direita Eduardo 
Almeida, que esU se 
recuperando de uma grave 
lesao no tornozelo. 

Alguns jogadores que 
desfalcaram o time com 
contusoes graves, estao sendo 
submetidos a treinamento 
especifico de fortalecimento 
da musculatura para poder 
jogar normalmente. Exemplos 
do zagueiro Paulo Roberto, 
que ficou muito tempo 
afastado do time, com uma 
contusao no tornozelo; lateral 
Edvaldo Souza, recuperado de 
uma atrofia na canela, esta 
fazendo trabalho de 
fortalecimento muscular. 
Ainda os jogadores Gilvan e 
Leonardo, que renovaiam 
contratatos com o clube e 
estao a disposi9ao do t£cnico. 

Refor9o para o Goias 
O lateral direita Henrique, 

novo refor^o do Goias. 
chegou na ultima segunda- 
feira, fez exames medicos e 
comefou a treinar ter^a-feira. 
Henrique, de 26 anos de 
idade, 1.75 m de altura e 72 
quilos, foi contralado por 
empr^stimo, junto ao 
Flamengo/RJ, atd o final do 
ano. Este jogador ja atuou no 
futebol goiano, defendendo o 
Mineiros, de 90 a 93. 

Para quern estava sem 
jogar no Flamengo, o lateral 
v^ no Goias uma nova 
oportunidade, sobretudo por 
tratar-se de uma equipe do 
Campeonato Brasileiro. Quer 
no entanto, mostrar suas 
qualidades ainda no 
Campeonato Goiano. A 
principal caracterfstica deste 
jogador, conforme ele proprio 
define, ^ o apoio ao ataque. 
Por isso, se preocupa com a 
forma fisica, pois entende que 
a resist£ncia ^ de fundamental 
importincia para atuar nesta 
posi^ao. 

Classico 
O Goias fez terfa-feira o 

apronto para o classico de 
domingo com o Vila Nova, no 
Serra Dourada. Os titulares 
Marcio, Tulio e Dill, que 
cumpriram suspensao 
automatica, ficam . a 
disposi^ao do treinador. Com 
a vitoria de domingo sobre o 
Santa Helena por 2 a 0, o 
Goias, com 10 pontos, divide 
a primeira coloca^ao do 
segundo turno, com Jataiense 
e Andpolis. O time e lider na 
classifica^ao geral com 32 
pontos e, por ter sido 
campeao do primeiro turno, ja 
tern vaga garantida na final. 

QUANDO VOCE 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

caminhAo 

FORD 

PESSOA FISICA 

■ 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATE 24 MESES 

- PESSOA 

JURIDICA - 20% 

DE ENTRADAE 

SALDO 

FINACIADOATE 

36 MESES, OU 

LEASING DE 24, 

36 E 42 MESES. 
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DIRETO DT 

EABRICA. 

FORT1NHO ASSIM PORQUE VIVE 
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Nao e voce que queria um camlnhao 

born pra chuchu e a prego de banana? 

m 

Automoveis e Pegas Capri Ltda. 

REVENDED0R AUT0RIZAD0 

Direto, objetivo e conqjoso. Rsslm e Orlando Menezes, que 

come a de segundo a sextofeiro, o progroma Cldade 

/ lerta, dos 13h00 os 15h30, pelo TV Cldade. 

A *rdade nua e crua, doa a quem doer. 
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Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Knos dourados 

A empresaria Teka Veloso foi homenageada ontem com uma belissima 

cerimonia religiosa na Igreja Santa Tereza D'Avila, celebrada pelo pe. Raimundo 

Pinto, em comemoragao a seu aniversario. A cerimonia, que foi organizada pelas 

amigas, contou com um numero expressivo de convidados, que levou a 

aniversariante as lagrimas. 

Emocionada Teka Veloso recepcionou a todos com um delicioso jantar com 

um cardapio bem regional Parabens! Parabens! 

Pagues UTenos 

0 supermercado que vem sendo o frisson das donas-de-casa, com as promoqoes 

de tirar o folego. 
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A sensuahdade da bailariana Islene Cristina, dia 11 de maio no Musa Maranhao 
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O gadssimo ator global Lugui Palhares, sera o colirio no Musa Maranhao 

Por falar em Pague Menos, o supercado esta agora com nova administra^ao, 

pois o novo propritario trata-se do jovem empresariojoaquim Mariano (Armazem 

Comercial Mariano - Aqailandia). 

Uma "Roite na Bahia 33 

0 Musa Maranhao ja tern a presenqa confirmada do ator global Lugui 

Palhares, ele que fez o papel de Adriano na novela "A Proxima Vitima". 0 evento . 

que acontece em grande estilo no proximo dia 11 de maio no Juqara Clube, para 

esquentar o "Dia das Maes". 

Entre os convidados especiais, a noite vai ser aquecida com a bailairna e atriz 

Islene Cristina, que apresentara a "Danqa Cigana", alem da beleza estoteante de 

Shanna Cristina, Musa Maranhao e Miss Brasil das Americas. 

Pollyanna 

Ja esta com tudo pronto para estrear com seu programa infantil naTV Difusc 

dia 27. Um dos quadros que sera sucesso no programa e o "Ecolobichos". 

ftterrisou 

Na city o majestoso Circo Gronner, com uma variedades de animais selvager 

e muitas novidades espetaculares. 0 circo tern estreia marcada para hoje. Yak 

apena conferirl 
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A simpatia de Pollyanna, que estreia programa infantil na TV Difusora 

i II CIDADE CIDADA 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum da Sociedade Civil. 

TV CAPUAL diariamente, das 13 as 13:15 hs, e Mesa Redonda, todo sabado, as 10:00 bora 

CIDADANIA JA 
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Dia do Exercito Brasileiro 

Linha 

Direta 

■v 

por JOSE FILHO 

CP/ 
As declara^oes do 

presidente da Comissao 
Permanete de Licita^ao da 
Prefeitura, Francisco Sena 
Leal, em audiencia publica na 
Camara Municipal, podem 
apressar a insta^ao de uma 
CPI para investigar o ja 
rumoroso caso da merenda 
escolar. 

Oposigao 
Valmir Izidio, considerado 

como um dos vereadores 
mais atuantes e responsaveis 
do periodo legislative, 
continua levantando 
documentos para requerer a 
cria^ao da CPI da Merenda 
Escolar. Ela pode inclusive 
ensejar investiga^oes em 
outros setores da 
administra^ao Ildon 
Marques, sobretudo sobre a 
aquisi^ao de bens moveis e 
de consume sem licita^ao. 

Indefinigao 
A governadora Roseana 

Sarney esta vivendo a sua 
maior indefinigao polftica em 
relagao a Imperatriz. 0 
candidate dela a prefeito era 
o deputado federal Sebastiao 
Madeira. Com a inclusao do 
ex-interventor Ildon 
Marques no pareo, como 
candidate preferencial do 
supersecretario Joao Aberto, 
a situagao da governadora, 
alem de incomoda, vai exigir 
telento para admistrar uma 
possivel crise politica na 
regiao. 

Campanha 
Pode acontecer de tudo na 

Camara Municipal em 
relagao as contas do 
presidente ^ Antonio 
Rodrigues Salgado Filho, 
andamento de CPIs e tudo 
que for possivel pra mudar a 
imagem do Legislativo 
perante opiniao publica. 
Vereadores da oposigao que 
vao disputar a reeleigao 
acreditam que so com a 
punigao de vereadores 
"faltosos" a imagem da 
Camara, como um todo, pode 
ser resgatada. 

Buraco 
A nova diretoria da 

Cooperativa de Leite de 
Imperatriz - Coooerleite - 
tern a dificil ssao de 
administrar u .ia divida 
superior a tres milhoes de 

reais e ainda conseguir 
recursos para fazer novos 
investimentos na empresa. 

Pergunta 
Os grandes jornais do sul 

do Pais, como empresa, 
lutam para acabar com os 
cursos de comunicagao 
social sob o prisma de que as 
faculdades nao formam 
verdadeiros profissionais, 
inclusive admitindo em seus 
quadros, jornalistas forjados 
apenas nas redagoes. 
Pergunta-se: por que Fiquene 
insiste em tfazer para 
Imperatriz uma faculdade de 
comunicagao. 

Mercado 
O mercado de trabalho na 

area de comunicagao ate 
mesmo no Estado esta 
complex amente 
estrangulado, inclusive com 
uma procura de servigo 
maior do que a oferta. Uma 
faculdade de comunicagao 
em Imperatriz seria no 
minimo um contrasenso. 

Risco 
Dorian Menezes, 

interventor de Imperatriz, 
quer demitir todos os 
funcionarios da Prefeitura 
que nao gozam de 
estabilidade, para depois 
rcalizar um concurso para 
novas admissoes. Nesse 
periodo de campanha 
eleitoral um risco quo se 
corre, principalmente em 
relagao aos professores. O 
ato pode prejudicar todo o 
ano letivo. 

Irregularidade 
Verdade e que um grande 

numero de servidores da 
Prefeitura foram contratados 
irregularmente, sem 
con'curso publico como 
man da a lei. O momento 6 
inoportuno e a corregao de 
um erro pode significar 
novos erros. 

Salarios 
Como vao ficar os 

servidores municipais que 
prestam servigos nos 
distritos e povoados que 
serao emancipados em 
relagao a salarios. Hoje eles 
ganham acima de um 
minimo. Com a emancipagao 
os novos municipios teriam 
condigoes de continuar 
pagar j os mesmos 
salAios? 

Para medita^ao 

''Exorta aos ricos do presente seculo que « sejom 

orgulhosos, nem depositem a sua esperariyj ..a 

instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos 

proporciona ricamente para nosso aprazimenlo/'IMt 

1,6-17) 

por Diogenes Dantas 
Comandante do 50 BIS 

Ordem do dia 
Meus comandados. 
Comemoramos nesta data 

um significativo momento de 
nossa historia, que assinala o 
despertar do sentimento da 
nacionalidade e o surgimento 
do embriao do Exercito 
Brasileiro: a vitoria sobre o 
invasor holandes na I3 Batalha 
de Guararapes, ocorridaem 19 
de abril de 1648, em solo 
pernambucano. 

Pouco tempo apos seu 
dcscobrimento, a colonia 
portuguesa na America ja 
despertava o interesse de 
aventureiros do alem-mar. Em 

meados do seculo XVII, a 
riqueza do nordeste brasileiro 
estimulou a cobiga de potencia 
comercial estrangeira, que 
enviou rumo as nossas costas 
esquadra de consideravel valor. 

Para enfrentar o invasor, 
considerado uma das mais 
eficientes forgas combatentes 
da Europa, os luso-brasileiros, 
desamparados pela metrbpole 
e despreparados militarmente, 
improvisaram sua defesa. 
Utilizando taticas nativas, 
fundamentadas no emprego de 
pequenos efetivos e no 
judicioso aproveitamento do 
terreno, organizaram as 
companhias de emboscadas. 
Surgia, assim, a "Guerra 
Brasilica", solugao brasileira, 

Gomplicador 

desnecessario 

por Pedro Celio Borges 
Professor de Ciencias 

Socials da UFG 

Nao ha objegocs 
consistentes a tese da 
reeleigao para cargos 
executivos. Um tranqiiilo 
consenso em torno do tema b 
rompido quando se chega ao 
segundo instante da discussao, 
indissociavel da proposigao 
teorica, sobre a possibilidade 
de os atuais prefeitos, 
governadores c presidente da 
Repiiblica pleitearem sua 
recondugao aos cargos. Passa- 
se a lidar, ai, no reino da 
politica como ela e. Os 
parlamentares responsaveis 
pela decisao da materia ja 
sinalizam que eventuais 
definigbes e criterios, 
considerados melhores para a 
vida coletiva, e o 
aprimoramento institucional 
do Pais pesam pouco diante 
dos calculos de vanlagens para 
suas carreiras e interesses de 
seus grupos. 

Nas polemicas anteriores 
aos plebiscite de 1993, o ex- 
deputado e entao vice- 
governador gaiicho Joao 
Gilbcrto Coelho Lucas frisava 
com brilhantismo analiticos (e 
convicta desaprovagao etica) o 
quanto o imediatismo e o 
fisiologismo, grudados nos 
costumes politicos de nossas 
elites, desde muito pervertem 
as expectativas de democracia 
e pureza republicana no Brasil. 
Nem mesmo Ulisses 
Guimaraes e Lula resistiram ao 
calice das opgoes casuisticas e 
abriram hiatos de ridiculo em 
suas biografias veneraveis, com 
posicionamentos sobre 
parlamentarismo e 
presidencialismo alternando 
em fungao de presumidas 
chances na disputa 
presidencial. 

Considero desajeitado 
defender a reeleigao dos atuais 
mandatarios com base no exito 
da estabilidade economica e na 
popularidade do presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 
Muitos o fazem sem se dar ao 

trabalho de lembrar que o 
direito de participagao em 
eleigoes e irrestrito, extensive 
a todos, incluindo a quern 
ocupa o cargo. Indices de 
pesquisa de opiniao tanto 
sobem como podem 
rapidamente declinar, mas nao 
b o que interessa no momento. 
Argui-se, no caso, se prefeitos 
e governadores com baixa 
aprovagao popular desfazem a 
logica do argumento. 

O PFL se mostra confuso na 
questao (um fato inedito!), em 
grande medida por nao 
conseguir visualizar seu papel 
no futuro das aliangas 
governistas, caso scja possivel 
ao presidente disputar novo 
mandate. Maluf e seu PPB 
postam-se a favor somente com 
garantias de ele prbprio 
concorrer em Sao Paulo, ainda 
este ano. PMDB e demais 
siglas congeneres, de fraco 
perfil programatico e sem 
candidate "natural" a 
Presidencia, se colocam 
disponiveis para barganhar 
apoios e votos a reeleigao 
agora, para todos ou somente 
para alguns, ga depend. E 
evidente que a sensibilidade de 
seus deputados esta 
condicionadapelas marchas de 
prefeitos a Brasilia, os quais, 
candidamente, aceitam atuar 
como massa-de-manobra dos 
estrategistas federals. 

Ante o visto sobram pelo 
menos tres conclusoes dificeis 
de serem desmentidas: a) albm 
de nao-prioritaria na lisla das 
rcformas exigidas, a reeleigao 
e variavel tulmutuadora do 
momento politico, por isso a 
forma dissimulada de o 
governo inseri-la no cenario; b) 
uma vez incluida, ela nao sera 
apreciada como tese ou ideal 
tebrico, mas como objeto de 
interesse e barganhas; e c) 
apesar de integrar-se ao 
arcabougo da moderna 
democracia, pode ocorrer de a 
reeleigao violar outro 
componente bem mais 
importante, o da existencia de 
regras prbvias na competigao 
politica. 

simples, criativa e inteligente, 
que tanto surpreendeu os 
europeus pela argucia com que 
era aplicada. 

Na la Batalha de 
Guararapes (encontro decisive 
que selaria o destino do 
invasor) brancos, negros e 
indios, inconformados com a 
ocupagao de sua terra, uniram- 
se na defesa de seus valores e 
de seus ideais de liberdade, e 
deram origem as raizes da 
nossa sociedade. 

Com a expulsao defmitiva 
dos holandeses, obtida poucos 
anos depois, encerrava-se um 
dos mais belos capitulos da 
historia civico-militar de nosso 
povo, escrito com heroismo, 
sacrificio e demonstragoes de 

amor a terra, esses 
sentimentos, mais tarde, 
influenciaramdecisivamente os 
episodios que culminaram com 
a independenda do Brasil. 

0 Exbrcito Brasileiro, hoje 
como sempre, segue vigilante 
na defesa da soberania e da 
integridade nacionais, 
participando ativamente do 
desenvolvimento de nossa 
patria, com a mesma 
determinagao e coragem dos 
herbis de Guararapes. 

Gen. Ex ZENILDO DE 
LUCENA —^inistro do 
Exercito 

Confere com a original: 
Gen Bda ROMULO BINI 

PEREIRA - Chefe do 
CCOMSEX 

Hoie e dia de 

Proposta estrutural 

por Tasso Assungao 
Jornalista 

i 

Por mais que o termo 
tenha sc desgastado, por 
conta da epidemia de 
desonestidade que grassa 
no meio da respectiva 
classe, ano de eleigao b 
tempo de refletir sobre 
politica. Derivada do 
grego, atravbs do latim 
polis, a palavra significa, 
literalmente, cidade (o 
lugar onde vive um 
agrupamento humano). 

Politica se refere, 
portanto, de modo geral, ao 
planejamento e a execugao 
de programas de governo 
que fundamentem e 
organizem adequadamente 
a gerencia do interesse 
coletivo. Ha, no entanto, 
algo a ressalvar: ao cidadao 
comum, da politica so 
interesse os seus efeitos 
praticos. 

Redefinindo o termo, 
politica se refere, entao, a 
pavimentagao, escolas, 
viadutos, pragas. Sim, sao 
servigos piiblicos 
necessaries e atraentes — 
mas quase sempre de 
carater conjuntural 
(circunstancial) e limitados 
a qualidade estrutural do 
projeto administrativo em 
que se inclui. 

Ou seja, a pavimentagao 
deve anteceder, por forga do 
bom senso, o saneamento: 
agua tratada e esgotos pluvial 
e sanitario, limpeza publica e 
outras medidas sanitarias, 
complementadas, 
necessariamente, por um 
sistema de saude eficiente e 
o adequado programa 
educacional. 

Mas sem a devida 
reciclagem e a justa 
remuneragao dos 
professores, material didatico 
e pedagogia apropriados, 
escolas sao, por sua vez, 
inoperantes, fato que 
compromete fatalmente as 
demais esferas da 
administragao publica, que 
nao se restringe aos 

governos. 
Pontes, viadutos, 

pragas, sinalizagao 
luminosa, prbdios bonitos 
so fazem sentido quando 
sao atendidos 
prioritariamente os 
requisites basicos da 
sobrevivencia digna. Do 
contrario, sao meros 
disfarces a decorar uma 
cidade doente, sem 
educagao, sem saude, sem 
seguranga. 

Policiamento ostensivo, 
da mesma forma, se 
executado por contingente 
incorporado sem a 
observancia de rigorosos 
critbrios e desprovido da 
indispensavel formagao 
humana, juridica e tbcnica 
— b mbtodo que leva ao 
contrario daquilo que se 
almeja, ou scja, ao 
desrespeito e a violencia. 

Candidate quo nao se 
posiciona claramente a 
respeito dessas questoes, 
de forma objetiva e pratica, 
esta mal preparado para a 
fungao que se propoe, 
quando nao mal 
intencionado, mesmo, 
agindo em fungao de um 
projeto que nao ultrapassa 
os limites do pessoal. 

Sera que este ou aquele 
candidate, dentre os atuais, 

se sentom realmente 
responsavel pela cidade 
que pretendem 
administrar? Que atitude 
assumem ante os 
indecentes salarios pagos 
no Pais, os abusos de 
autoridade ou ante as 
falcatruas maquinadas para 
subtrair verbas? 

Sem as respostas a essas 
perguntas, nao so atravbs de 
palavras, mas 
principalmente de atitudes 
que as concretizem, a 
eleigao se torna um jogo, 
em geral dominado por 
seres moralmente doentes, 
e a polis — a cidade — 
continua doente, infestada 
de atraso e misbria, 
embora os semaforos 
funcionem. 

Jornal Capital 
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Ligue 732-1345 e 

iaqa a assinatura do Seu 

Lider Diario. 



Imp era friz, 19 de abril de 1996 Cidade 
so- 

5A 

Secretaria de Saude promove conferenci j 

O encontro tera como objetivo promover a igualdade de direito a saude aos carentes 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Evidencias 
Nao adianla querer tapar 

o sol com a peneira, e 
publico e notorio o 
escandalo do desvio de 
dinheiro publico nas contas 
da camara municipal, sob a 
admin istra^ao do presidente 
Antonio Salgado Filho. 

De ordem 
social 

A professora Sofia 
Oliveira, reassumiu na 
manha de ontem a 
Secretaria de Promo^ao 
Social, a convite do 
interventor Dorian 
Meneses. 

Com a finalidade de dar 
continuidade aos trabalhos 
de ordem estritamenle 

J/social, Sofia Oliveira 
reafirmou sen propdsito de 
trabalbar em prol da 
comunidade carente, 
oferecendo oportunidade 
para os discriminados pela 
sociedade. 

. Preferencia 
Ja se aproximando o 

periodo eleitoral, a maratona 
dos candidataveis comeya a 
esquentar e, percebe-se que 
ainda tern muito neguinho 
acreditando naquela do ja 
ganhou. 

De acordo com 
levantamento feito por 
analistas poh'ticos, os 
j)refeituraveis que estao na 

^berlinda, ate o presente 
"momento disputam de igual 

pra igual, ou seja, o publico 
ainda nao demonstra total 
preferencia por um ou outro 
candidato. 

Informatizando 
Apesar das estimativas 

revelarem que Imperatriz e 
possuidora de um pouco 
mais de quatrocentos mil 
habitantes, a quantidade de 
eleitores ainda nao 
conseguiu atingiu o patamar 
dos duzentos mil votos. Isto 

significa dizcr, que para as 
elei^oes deste proximo dia 
3 de outubro, o volo do 
imperatrizense ainda nao 
sera informatizado. 

Lotagao 
Com lotagao excessiva, o 

calor, a pcssima 
conservagao da malha viaria 
e a lentidao nos transportes 
que faz linha para o vizinho 
estado do Tocantins, 
principalmente para o bico 
do papagaio, tern si do os 
principals fatores que tern 
muito contribuido para a 
formagao de uma grande 
insatisfagao por parte de:- 
muitos passageiros. 

Mais 
um 

Com a certeza da criagao 
dos novos municipios e, em 
meio a tantas informaybes, 
contraditorias ou nao, 
constatamos que o deputado 
federal Davi Alves Silva, 
alem do municipio de 
Imperatriz, ja e possuidor de 
mais um curral eleitoral 
para as prbximas eleiybes. 

A vila que tambem leva 
sen nome, esta sendo 
considerada pelos 
oposicionistas como o mais 
novo curral eleitoral do 
prefeituravel, de onde 
devera ser viabilizada sua 
provavel candidatura. 

Piano de 
governo 

0 deputado tucano 
Sebastiao Madeira, ja se 
encontra em Brasilia e, mas 
seus assessores continuam 
trabalhando no sentido de 
mostrar para o publico 
eleitoral imperatrizense o 
seu piano de governo. 

E, com esse pensamento 
o deputado ja comeyou uma 
verdadeira maratona pelos 
bairros em busca dos votos 
de eleitores ainda 
considerados indecisos. 

Jornal Capital 

O Seu Lider Didrio 

Fone: 723-2034 

X-v.; 

sis? 
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por Elenice Leonel 
Da Diretoria de Redayao 

A Secretaria Municipal de 
Saude promovera no periodo 
de 20 a 21 de abril, a III 
Conferencia Municipal de 
Saude, no plenario da Camara 
Municipal. 

O secretario de Saude do 

Municipio, medico Carlos 
Gomes Amorim informou que 
os preparatives estao sendo 
ultimados num trabalho 
minucioso desenvolvido por 
sua assessoria e coordenado 
por um tecnico da Secretaria 
de Estado da Saiide, Dr. 
Benedito Lyra Pessoa - diretor 
do Niicleo de Planejamento da 

SES. 
0 tema da III Conferencia 

Municipal de Saude sera: 
"Saiide para todos e por 
todos", eleito pela 
Organizayao Pan-Americana 
de Saiide, como meta para 
reduyao da iniquidade social e 
que devera ser alvo de debate 
entre todos os conferencistas 
e participantes do evento 
bastante significative para o 
Municipio que esta 
procurando adotar uma 
politica de Saiide Piiblica que 
atenda as expectativas da 
comunidade. 

Finalidade: 
1 - Contribuiyao para 

reavaliayao do Piano 
Municipal de Saiide e 
redefmiyao de estrategias; 

II - Eleiyao do Conselho 
Municipal de Saiide; 

III - Eleger a Delegayao 
Municipal para autoridades do 
setor da Saiide Piiblica na 
Regiao Tocantina e de outras 
localidades do Estado, para 
uma maior integrayao e troca 
de experiencias entre 
secretaries, demais tbcnicos 
da area de Saiide e lideranyas 
comunitarias. 

Na oportunidade sera 

escolhido o novo Conselho 
Municipal de Saude do 
Municipio, que tera como 
presidente, Dr. Carlos Gomes 
Amorim - Secretario Municipal 
de Saiide, vice-presidente, Dr. 
Vitorio Alves de Carvalho 
Neto - secretario adjunto e os 
demais membros/ 
conselheiros serao indicados 
por entidades comunitarias. 

0 tema central, "Saiide para 
todos e por todos" se 
subdividira em: 

1 -Situayao sanitaria - perfil 
epidermiolbgico no Municipio 
de Imperatriz; 

II - Process© de 
municipalizayao - relato de 
experiencias; 

III - Controle, avaliayao e 
auditoria do SUS (quantitativa 
e qualitativa). 

A HI Conferencia Municipal 
de Saiide sera aberta 
oficialmente pelo interventor 
Dorian R. Teles de Menezes, 
as 14:00h no dia 20 (amanha), 
no auditbrio da Camara e 
presidida pelo secreta?io de 
Saiide do Municipio, Dr. 
Carlos Gomes de Amorim. 

Informagdes cedidas em 
Boletim Informative), pela 
Secretaria de Afao Social. 

Tuco- 

nu's 

Produ- 

ces, Q 

produ- 

tora 

de 

audio 

e 

video 

mais 

com- 

pleta 

do 

regiao 

Produtos Quimicos Ltda 

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

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

peneiras, escovas e etc. 
* Acidos, soda caustica (liquida e escama), agua sanitaria" KIBONA", breu, soluy.ao de 

bateria, essencias, barrilha, cloros, adubos, etc. 
* Xampu para auto, super ativo "MARASIL", desinfetantes, detergentes, tambores de ferro 

e bombas plasdcas, etc. 
* Produtos de fibra de vidro: manta, resina, catalizador, etc. 

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

Promo^oes; 
* Cloro granulado (balde 10 i 

kg) R$ 60,00 - a vista ou cheque 
p/ 8 dias 

* Algidda manutenyao (01 It) 
R$ 3,HO - a vista 

* Barrilha (kg) R$ 0,90 - a 
vista 

* Sulfato de Aluminio (kg) R$ 
0,90 - a vista 

^A-tenfao! Atmcanl Atcucan' 

URGENTE 

Ligue 721-8593 e fa(:a 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 

(.AUTORAMA 

PMEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 - Fone 721-8593 

# 

Segunda a Sabado - 

TV - Capital - Canal 5 

Apn<ienta$ao: Cl do Silveira 
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Arrecada9ao cresce no Norte e Nordeste 

Tecnicos da Receita analisam que o crescimento da arrecadagao deveu-se muito ao combate a sonegagao 

Arreca^ao nas regioes brasileiras 

Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

— Ola, bom dia! 
Assegurando recursos 

O diretor financeiro e de 
relaydes com o mercado do 
Banco do Brasil, Carlos 
Gilberto Caetano, dissc que 
se o preyo de subscrigao das 
aqdes do BB estiver ate 10% 
superior ao mercado no 
prazo final da opera^ao, o 
banco vai obter R$ 1,6 
bilboes de recursos, R$ 400 
milhdes de fundos de ptuisao 
e de R$ 1,2 bilhao de 
investidores (pessoas fisicas 
e jun'dicas). Ou seja, o banco 
jagarantiu R$ 1,6 bilhao para 
sen aumento de capital ate o 
final da subscriyao, 7 de 
maid,' mesmo que a cotaqao 
das agoes do BB esteja 10% 
mais baixa no mercado. 

0 Tesouro garantira todas 
as a^oes que nao forem 
subscritas ate o vencimento 
do prazo. O pre^o da a^ao, 
afirma Caetano, deve 
melhorar ate a conclusao da 
subscri^ao. Ele previu uma 
maior remunera^ao ao 
acionista com a distribuigao 
de mais 25% do lucro h'quido. 

Para o diretor, a analisc^ do 
mercado que esta fazendo 
com que as ayoes estejam cm 
baixa esta equivocada. Ele 
afirmou tambem que o 
rebaixamento da 
classifica^ao do BB pela 
agencia norte-americana 
Moody's nao causara 
qualquer impacto negativo 
nos negdcios do banco, seja 
no mercado inter no ou 
externo. 

No que se refere a 
liquidez do BB, ele lembrou 
que a instituigao aumentou a 
capta^ao de recursos nos 
undos de investimento que 

anunciou seu piano de 
reestruturapao. 

Um aid legal 
Para o Expedite (e nao 

expedido) da Cerpa, que 
esteve aniversariando no 
ultimo domingo. O rapaz 6 
gente fina. 

Radialista Paulo Negrao, 
da Difusora EM. 

Adalbert© Franklin, da 
Etica Editora. 

Jose Carlos, da Nossa 
Banca. 

Ivan Santos, gerente de 
vendas daTocauto. 

R^gis Fialbo, da 
Churrascaria "Boi na Brasa", 
que atende a todos com 
especial atengao. 

Evento de sucesso 
O Service Brasileiro de 

Apoio as Micro e Pequenas 
tmpresas realizou, no 
Vlaranhao, ate o ultimo dia 14 
(domingo), a le Promoda — 
Eeira de Promoyao de Moda. 

0 evento aconteceu no 
Espayo Cultural, em Sao 

Luis, e conseguiu atingir os 
seus objetivos. Teve entrada 
franca. 

Piano de expansao 
E grande a procura por 

informayoes, na Telma de 
Imperatriz, sobre o seu novo 
piano de expansao. 

Relator do projeto 
O relator do projeto de 

reforma administrativa, 
dejjutado Moreira Franco, 
colocou como teto maximo 
de remunerayao, deputado 
Moreira Franco, colocou 
como teto maximo de 
remunerayao pelo setor 
publico o valor de R$ 10 mil 
e 800. Nao obslante jjan^ya 
generosa essa faixa, ja S(> 

constata que na verdade sera 
um obstaculo a aprovayao do 
projeto tal qual o relator 
esboya. ER que nada menos 
do cerca de 150 
parlamentares, mediante o 
expediente de acumulayao de 
vantagens, ganha acima do 
teto fiaxado pelo relator 
como limite. Isso quer dizer 
que havera resistencia por 
parte deles, interessados 
diretamente que sao no 
rompimento do teto. 

Em expos!gao 
Mais de 90 caes 

participaram da 6° Exposiyao 
do Cao Fila Brasileiro que 
aconteceu esta semana no 
Batalhao Anhanguera. Com 
um instinto aguyado para a 
guarda — nem precisa de 
adestramento — e ao mesmo 
tempo extremamente docil 
com o dono, tern aumenlado 
o numero de pessoas que 
optam pelo fila, unico 
cachorro brasileiro a ser 
reconhecido como raya pela 
Federayao Cenofilica 
Internacional (FXI). 

Na exposiyao foram 
avaliados quesitos a 
aparencia geral do cao, sua 
moderdura, angulaybes 
traseiras e dianteiras e 
tambem o temperamento. A 
avaliayao dos animais foi feita 
pelo presidente nacional do 
Canfibe, Luiz Fernando 
Coeli. 0 macho mais 
complete foi Arua da Barra, 
do Canil Amparo. de 
Amaparo (SP). A melhor 
femeae de Goiania: Amora II, 
do Canil Pilar do Brasil. 

Erase do dia 
"Insistir na natureza 

passional do homem e 
fundamental para resgatar 
aquilo que e sua idenlidade: 
razao e paixao, paixao e 
razao. Ao longo da historia, 
a razao tern si do um 
instrumento da paixao. F] 
vice-versa". 

(Isaias Pessotti, 
psicologo e escrilor 
paulista) 

por Gerson Freitas 
Economista 

O resultado da arrecadayao 
fiscal nos j)rimeiros meses 
deslc ano cresceu 
surpreendentemente nas 
regioes Norte e Nordeste do 
Pais. Ao informar o resultado 
global de maryo — R$ 10,2:5 
bilhoes, a maior arrecadayao 
da historia, a Secretaria da 
Receita Federal divulgou 
tambem os resultados parciais 
por regioes fiscais. 

A terceira regiao fiscal, por 
exemplo, que abrange o 
Ceara, Maranhao e Piaui, 
registou um crescimento de 
21,19% na sua arrecadayao no 
primeiro trimestre deste ano, 
comparando com a do mesmo 
pen'odo de 1995. A quarla 
regiao — Pernambuco, 
Alagoas, Paraiba e Rio Grande 
do Norte — apresentou 
crescimento de 15,44% no 

mesmo periodo, enquanto a 
regiao Norte, a segunda fiscal, 
mostrou crescimento de 
20,48%. 

Os tecnicos da Receita 
Federal analisam que o 
crescimento da arrecadayao 
deveu-se muito ao esforyo de 
combate a sonegayao 
implementado por cada 
superintendencia da Receita. 
"E claro que os fatores 
nacionais nao podem ser 
esquecidos, mas a fiscalizayao 
foi o fator principal", lembrou 
um tecnico. 

Segundo o secretario 
FAeraldo Maciel, o pagamento 
em cota linica de R$ 3,5 
bilhoes dadeclarayao de ajusle 
do Imposto de Renda de 
Pessoas Jun'dicas (IRPJ) v da 
Contribuiyao Social sobre 
Lucro Liquido (CS1L) foram 
importantes para o aumento 
recorde da arrecadayao no 
Pais como um lodo. 
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Cresce uso do Gartao de Credito 

Aumento do 

uso de cartoes 
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Emunidades 

por Gerson Freitas 

0 numero de cartoes de 
credito em circulayao cresceu 
19,82% no primeiro trimestre 
deste ano em comparayao ao 
mesmo pen'odo de 95. Com 
este resultado, o numero total 
de cartoes de credit© em 
circulayao no Pais soma 
14.517.794 unidades, contra 
12.116.168 no primeiro 
trimeste de 95. 

Os dados sao da ultima 
pesquisa divulgada pela 
Associayao Brasileira das 
Empresas de Cartoes de 
Credito e Serviyos — ABECS, 
que tambem aponta neste 
periodo um crescimento de 
23,40% no numero de 
transaydes com cartoes, que 
passa de 71.893.447 para 
88.715.988. 

0 volume de transayoes no 
primeiro trimestre do ano foi 
da ordem de 118$ 
5.784.011.640,00, que e 16,32% 
maior que o apontado no 
mesmo periodo do ano 

passado; US$ 
4.972.397.182,00. 

Maryo deste ano tambem 
apresentou um crescimento da 
base de cartoes de 0,35% ei 
relayao ao mes anterior. No 
mesmo periodo aconteceram 
29.224.005 transaydes com 
cartoes de credit©, numero 
0,48% superior ao de fevereiro. 
No mes de maryo as 
transaydes sofreram uma 
queda de 0,41% a quando 
comparadas com fevereiro, 
num total em volume de 
despesas da ordem de 1)8$ 
1.821.560.622,00 contra U8$ 
1.829.143.278,00. 

Para a ABFXS, os ultimos 
mimeros refletem a 
estabilizayao do setor, com 
uma pequena queda (5,14%) 
apresentada nas transaydes 
efetuadas no Fbcterior, fato 
normal na opiniao d 
associayao para um me*, 
subsequente ao jieriodo de 
ferias. No mes de maryo as 
transaydes no mercado 
intern© cresceram 0,16%. 

Industria evita novas contrataydes 

Embora otimistas com os rumos da economia, os 

empresarios paulistas preferem buscar o aumento da produtiyidade 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agencia Estado 

0 crescimento daproduyao 
industrial no Brasil nao deve 
resultar em aumento de 
emprego, mostrou uma 
pesquisa realizada pela 
Federayao da Industria do 
Estado de 8ao Paulo (FJesp), 
junto a 232 empresarios. Entre 
os consultados, 51% 
responderam que a estrategia 
para este ano sera aumentar a 
produtividade sem novas 
contrataydes. Outros 19% 
disseram que aumentarao a 
produtividade com demissdes 
de 6% vao cor tar empregos 
para se ajustar ao nivel da 

demanda. 
"Ficou claro que o 

crescimento da atividade 
econdmica esta descolada do 
nivel de emprego", diz o 
diretor do Departamento de 
FAonomia da Ficsp, Iloracio 
Lafer Piva. A maioria dos 
entrevistados (54%) acredita 
que os negdcios este ano sera© 
bons. Para 10%, este ano deve 
ser dtimo. Outros 39% 
acreditam em resultados 
regulares e apenas 1% espera 
um ano ruim. O crescimento 
do Produto Intern© Bruto 
(PIB) deve crescer entre 3% e 
quatro por cento para 40% dos 
empresarios. Uma taxa 
superior ji 4% foi indicada por 

4% dos pesquisados e, entre 2% 
e 3%, por 39%. 

0 otimismo em relayao ao 
controle da inflayao cresceu 
nessa pesquisa. A maioria 
(56%) espera um indice anual 
entre 10%e 15%, taxa superior 
a verificada na ultima 
pesquisa, quando 41% dos 
entrevistados apostaram nesse 
indice. O indice deve 
acumular inflayao anual entre 
15% e 20% para 33% dos 
empresarios. 

Apesar de acreditar no 
crescimento da economia e na 
estabilidade da inflayao, a 
pesquisa constatou que houye 
uma reduyao no numero de 
empresarios que apostam na 

consolidayao do Piano Real. 
Foram 90% os que acreditam 
no sucesso do programa de 
estabilidade - 81% acreditam 
que o piano deve se consolidar 
e 9% dizem que esta 
consolidado. F5m dezembro do 
ano passado, esse indice era 
de 95%. 

Mais 4.191 trabalhadores 
da industria paulista foram 
demitidos na primeira semana 
de abril, segundo pesquisas 
realizadas pela (Fiesp). O 
indice de emprego caiu, 
portanto, 0,20%. O resultado 
confirma a curva descendente 
do emprego, iniciada em maio 
do ano passado. Desde entao, 
ja foram demitidos 292.264. 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social mu. nportante nas relapoes entre empregados e empregadores. Mm. 

TCI 
TBMWWIS* LTiw- 

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

desejam fornecer Vale Transporte aos r-^us funcionarios. ' 

TCI - BR- 010 - Km ^0 - iranhao Novo - Imperatrlz-MA - Fone: 723-3444 
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Dia 20 de abril, nao perca!!! 
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1 M0T0 Honda Dream 
100 cc 

1 M0T0 Honda Dream 
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1 M0T0 Honda TKan 
125 cc 

i Compre ja i 

| a sua 1 

| cartela } 

! carimbada 

1 M0T0 Honda Titan 
125 cc 

1 AUTOMOVEL1000 
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ganhar 

Esse voce 

conhece, 
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confia. 

Ede 

imperatriz 
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Nome I I I I 

Esse voce conhece. E de casa. 

E da gente 

Endere901 

Bairro I L 

l l I I I I I I I I I I 

Fone 

Cidade I I I I I Estado 

Cartela n0 

Va aos nosso postos de venda e adquira sua 

cartela. Aproveite a sorte e ganhe varies premios 

. i OA GENTE 



QA mU 
Police Imperatriz, t96 

Agencia dos correios e denunciada 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Furto de bicicleta 
Raimundo Lima, casado, 

maranhense, 51 anos, 
residente a rua Monte 
Castelo, 70, Centre, esteve 
na DRF para comunicar que 
na madruga de quinta-feira, 
um elemento desconhecido 
entrou em sua residencia 
apos pular o muro que da 
acesso a mesma e furtou da 
area 4 cadeiras de ferro, cor 
branca. 0 caso foi levado ao 
conhecimento do delegado 
Arlindo Assun^ao. 

Furto de TV 
Ana Claudia de Farias, 

brasileira, maranhense, 
casada, 29 anos de idade, 
residente a rua Joao Lisboa, 
234, teve sua casa visitada 
pelos larapios, de onde 
levaram um iV preto e 
branco, 12 polegadas. Aldm de 
levar o televisor danificaram a 
geladeirae o colchao. Segundo 
a quebcosa, o caso ocorreu por 
volta das 15:00 hs de ontem. 

Arrombamento 
Jos^ Fernandes da 

Concei^ao, tocantinense, 
casado, com 29 anos de 
idade, comerciante, 
residente a rua Piaui, 176, 
Nova Imperatriz, esteve no 
Primeiro DP, para 
comunicar que elementos 
desconhecidos arrombaram 
o seu veiculo que estava 
estacionado na garagem de 
sua residencia e do interior 
do mesmo furtaram o toca- 

fitas, uma pasta tipo 
escoteira, todos os 
documentos pessoais e um 
talao de cheques do Banco 
do Brasil, agencia 
A^ailandia, conta 90749-1 e o 
documento do Fiat Uno 
Muller EP, ano 95/96 
vermelho, placas HOU 5571, 
Imperatriz. Ele confirmou 
que para entrarem no 
veiculo, arrembentaram a 
borracha lateral do vidro 
traseiro. 

Arrombamento II 
Carlos Santana de Souza, 

paraibano, 46 anos de idade, 
casado, residente na Leoncio 
Pires Dourado, Bacuri, teve 
sua mercearia arrombada, de 
onde levaram varios fardos 
de arroz, entre outros 
generos alimenticios. 
Levaram ainda um TV a cores 
14 polegadas. 0 fato ocorreu 
por volta das 02:30 hs da 
madruga da ultima quarta- 
feira. 

Desaparecimento 
Maria do Socorro Silva 

Araiijo, brasileira, piauiense, 
residente a rua Niteroi, 206, 
Beira-Rio, comunicou no 
Primeiro Distrito, que sua 
filha menor das iniciais 
K.A.E, esta desaparecida 
desde a manha de quarta- 
feira, quando saiu para o 
col£gio, nao retornando 
mais. Segundo dona Maria 
do Socorro, sua filha estava 
uniformizada. 

Programagao 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 

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

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

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

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

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

Comunicar-se com os 
parentes atravds de cartas, 
enviar dinheiro e objetos pelos 
correios hoje, se torna mais 
dificil. O posto da agencia dos 
correios que funciona tamb&n 
como deposito e recebimento 
das correspondencias 
destinadas a Imperatriz, esta 
sendo denunciado pela sra 

Maria das Neves, brasileira, 
maranhense, casada, 37 anos 
de idade, residente e 
domiciliada a rua Sao Pedro, 
220, bairro Nova Imperatriz. A 
mesma esteve na nossa 

reda^ao para comunicar que 
foi lesada pelos correios. 
Segundo a denunciante, a 
mesma teria entrado em 
contato com o seu cunhado de 
nome Francisco Vanderlei, 
residente a rua Jose Lins de 
Rego, 64 A. ID. Tupa, Barueri- 
SP Conforme relato feito no 
programa Imperatriz 24 
Horas, apresentado pelo 
jornalista Conor Farias, dona 
Maria pediu ao cunhado que 
comprasse um relogio de 50 
memdrias e o enviasse pelos 
correios, pois a mesma queria 
dar um presente ao filho e am 
relogio seria ideal. Conforme 
o pedido solicilado, Francisco 

comprou o relogio, sendo que 
comprou dia 09 e enviou dia 
11 de mar^o, pois dia 09 era 
um sabado e as agendas ja 
haviam encerrado o 
expediente. Para chegar a 
Imperatriz, ou melhor, para 
chegar as maos de dona Maria 
das Neves, ^egundo ela, a 
encomenda durou um mes e 
3 dias, e so recebeu porque 
fez reclama^oes ao carteiro 
do setor. No ultimo dia 14 
dona Maria foi aos correios 
pegar a encomenda que havia. 
chegado, e para sua supresa 
o relogio que recebera pelos 
correios nao era o mesmo que 
o cunhado tinha enviado, pois 

o mesmo, al6m de enviar o 
relogio mandou tamb^m uma 
carta com a garantia do 
mesmo. O relogio que o 
cunhado comprou foi, 
segundo a queixosa, um 
Cassio modelo 676 e o que 
recebeu foi um Cassio 593 
usado. A comunicante disse 
ter feito varias reclama^oes, 
mas o que Ihe disseram foi 
que uma encomenda para 
chegar a Imperatriz passa por 
varios locais. Dona Maria ja 
solicitou do seu cunhado a 
Nota Fiscal do relogio para 
que possa registrar uma 
ocorrencia policial contra a 
agencia dos correios local. 

Sumigo de revolver para na polfeia 

por Francisco do Vale 

Um caso de 
desaparecimento de um 
revolver calibre 38 foi parar na 
Delegaciade Policia. Francisco 
Neivas Claudino, paraibano, 
casado, 53 anos de idade, com 
residencia fixa na av. Dorgival 
Pinheiro de Sousa, 1302, bairro 
Jugara, compareceu no 

Primeiro Distrito para 
comunicar o desaparecimento 
da referida arma. Segundo 
Francisco Neivas Claudino, o 
revolver calibre 38 sob o 
mimero 1.698. 987 RG 112 
677S, Estado de Sao Paulo, 
estava confiado ao vigilante da 
empresa Nobre Arma^oes 
Ltda, Jos£ Batista Leal. O 
delegado titular George 
Miranda ja tomqu 
conhecimento do fato. 

Ame9a de morte 
Paulo de Souza Santos, 

brasileiro, goiano, 26 anos de 
idade, residente e domiciliado 
a rua A, nQ 456, Parque Sao 
Jos^, procurou a nossa 
reportagem para informar que 
esta sendo amea^ado de morte 
pelo elemento conhecido pelo 
apelido de Passaro Preto. O 
motivo, segundo o 
comunicante, e devido uma 
divida que Passaro Preto ainda 
nao quitou com o mesmo e 
nesta ultima quinta-feira 

quando foi cobra-lo, o acusado 
ameagou de que se vollasse a 
Ihe cobrar iria mata-lo. Diante 
dessas amefas resolveu 
procurar as autoridades para 
comunicar d caso. A divida foi 
contraida pela venda de uma 
bicicleta feita pelo comunicante 
ao acusado e que o mesmo so 
pagou a primeira parcela. "A 
bicicleta.foi vendida por R$ 
100.00 (cem reais) e Passaro 
Preto so pagou R$ 50,00 
(cinquentareais)", disse Paulo. 

Roubo 
Maria do Socorro Andrade, 

brasileira, maranhense, 
solteira, 24 anos de idade, 
residente a rua Joao Faustino, 
na Vila Davi, procurou a 
Delegacia de Roubos e Furtos 
para comunicar que elementos 
desconhecidos estiveram em 
sua residencia e levaram os 
seguintes objetos: um fogao de 
mesa, com botyao de 13 quilos, 
uma TV preto e branco e uma 
bolsa contendo todos os sens 

documentos pessoais. O fato, 
segundo dona Maria do 
Socorro, aconteceu na tarde da 
ultima quarta-feira, quando a 
mesma estava para o trabalho 
em Imperatriz. Afirmou ainda, 
nao conhecer os elementos que 
invadiram a sua residencia 0 
caso foi levado ao 
conhecimento do sr. delegado 
para que tome as devidas 
providencias. Na Cafeteira, 
logo apds um assalto a mao 
amarda, um ho men 
desconhecido depois de 
praticar <> assalto no nual Ihe 
rendeu um relogio Modaine e 
uma Bicicleta Monark, Barra 
Circular. O elemento ainda 
tentou contra a vida de 
Sebastiao de Souza e Silva, que 
foi socorrido i)or populares. 0 
elemento aplicou ydrias 
facadas, mas Sebastiao se 
esquivou, ferindo apenas as 
maos. O fato aconteceu por 
volta das 5:30 hs da madrugada 
da ultima quinta-feira. 
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O Jornal Capital - Sucursal de A^ailandia aguarda sua visita. 
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