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O Inst. Nac. de Meteorologia 
I informa que o tempo em Imperatriz 

hoje sera parcialmente nublado a 
moderado com pancadas de chuvas 

| esparsas e visibilidade boa. 

Jornai Capital 

Acontece 

hoje 

A133 Feira Nacional de Brinquedos, 
no Expo Center Norte (SP). Estarad 
expostos brinquedos em geral e artigos 
de festa. _ 
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Dorian anuncia secretariado 

Luis Brasilia e afastado da Assesoria de Imprensa 

Interventor deixou de confirmar nomes para secretarias da A^ao Socicd, Plcmejamento e Imprensa 
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0 interventor Dorian 
Meneses anunciou ontem, as 
17:30 hs, parte de seu 
secretariado. 

Nao foram anunciados os 
nomes dos titulares das 
secretarias do Planejamento, 
Agao Social e Comtmica^ao. 

Duas surpresas marcaram a 
entrevista coletiva. Luis 
Brasilia, jornalista e publicitario 
foi afastado de suas funyoes. 
Brasilia d amigo pessoal da 
governadora Roseana Sarney e 
convicto defensor de seu 
governo. Aoutra surpresaficou 
por conta da familia Sales, que 
emplacou tres nomes nos 
escaloes da administracao. 
Francisco Sales, secretario de 
Obras. Vitorio Sales, irmao de 
Francisco, secretario-adjunto 
da Saiide e Freitas Filho, 
parente em segundo grau, que 
6 o novo secretario-adjunto da 
Administragao. 

Antes de fazer o amincio, 

Dorian Meneses foi a Camara 
Municipal para uma visita de 
cortesia aos parlamentares. Na 
Casa de Dorgival Pinheiro de 
Sousa, o interventor nao 
conversou com os reporteres 
que se dirigiram a sede do 
Poder Legislative. Na 
entrevista, Dorian Meneses 
disse que vai apresentar em 
breve, um piano de emergencia 
para 90 dias. Ele nao precisou 
quando anuncia este piano. 
Esperava-se tambem que o 
interventor apresentasse o 
lider do governo na Camara 
Municipal. O virtual secretario 
de Imprensa, William Marinho, 
disse que o nome de Carlinhos 

Amorim, PSDB, afilhado de 
Dorian, era o nome mais cotado 
para o cargo. Carlinhos 
Amorim e filho do ex-prefeito 
Carlos Gomes de Amorim, 
indicado ontem para a 
Secretaria de Saiide. 
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Jornai Capital 

Jussara Cerqueira 
comenta a sociedade 

imperatrizense e Soraya 
Luiza, a agailandense 

Por Dentro da Imprensa 

Programacao da TV 
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Jornai Capital 
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USS Com. Compra 

R$ 0,9879 (+0.01%) 

US$ Corn. Venda 

R$0,9«3I (+0,01%) | 

l^S$ Black Compra 

R$W5(68leira) 

US$ Black Venda 

liS$ Flut Compra 

Ondas Curtas 

Tendencia 

Esporte Local 

liS$ Flut Venda 

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

Ouro (grama) 

RS 12,66 (sexla-fcira) i 

Poupan^a 

1,3678% (04.03.96) 

CDB/RDB 

25,10% (01.04.96) 

por Ulisses Braga 
Presidente do Forum da 

Sociedade Civil de 
Imperatriz 

A partir de 10 de margo de 
1994, quando aconteceu em 
nossa entao muito sofrida, e 
humilhada, e desesperada 
cidade, a la. ASSEMBEIA 
GERALDA CIDADANIA, quo 
Imperatriz deu um importante 
passo para mudar 
definitivamente seu destino. 

Essa Assembleia 
democratica, realizada na sede 
da Associagao Comercial e 
Industrial, coordenada pelos 
seus entao presidente e vice- 
presidente Jairo Pinto de 
Oliveira e Francisco Araujo, e 
presidida pelo Bispo da 
Diocese de Imperatriz, D. 
Afonso Felippe Gregory, 
instaurou a Resistencia em 
Imperatriz. 

Resistencia esssa que teve 
o seu primeiro ato piiblico na 
historica data de 23 de junho 
de 1994, quando o FORUM DA 
SOCIEDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ, a frente de uma 
passeata de milhares de 
cidadaos, acima de partidos, 
aprovou em praga piiblica a 
Resolugao Comunitaria n. 1, 
que declarou a cidade em 
"estado de legitima defesa da 
vida, da honra e do 

patrimonio" e, em seguida, 
promoveu o enterro simbolico 
do Prefeito Municipal Salvador 
Rodrigues e da Camara de 
Vereadores que oferecia total 
sustentagao aos seus 
desmandos. 

Nessa oportunidade, o 
presidente da entidade 
afirmou que, a partir de entao, 
ela assumia nao o poder legal, 
mas o poder moral da cidade, 
em virtude da total falta de 
creaiDilidade dos Poderes 
Piiblicos Municipais de entao. 

Pois bem, esse ato civico 
encerrou o que 
convencionamos chamar de 
"primeiro tempo" da Histdria 
da Cidadania nestas terras 
abengoadas e promissoras de 
Frei Manoel Procdpio do 
Coragao de Maria: o tempo da 
Resistencia. 

O "segundo tempo" se 
efetivou com a Revolugao de 
Janeiro, ocorrida no dia 18 de 
Janeiro de 1995, que, dando 
sequencia aquele enterro 
simbolico de 23 de junho, desta 
feita ocupou literalmente a 
Prefeitura Municipal e a 
Camara de Vereadores que a 
sustentava e exigiu a imediata 
nomeagao de um Interventor 
para a cidade, tendo sido 
indicado para o cargo o 
empresario Ildon Marques 
pela Governadora do Estado 

Roseana Sarney, o qual tomou 
posse em festa popular no dia 
21 do mesmo mes. 

E agora?. 
O FORUM DA 

SOCIEDADE CIVIL tera sido 
fundado apenas para trocar um 
mau Prefeito por um bom 
Interventor? Todos sabemos 
que a poh'tica 6 incerta: hoje o 
c^u esta azul e amanha o ceu 
esta escuro, esta negro. 
Porque o que geralmente 
predomina nela 6 a ambigao do 
poder, a cupidez da riqueza 
desonesta, os conchavos 
inconfessaveis. 

Por isso, entendo que 
temos que dar inicio agora, 
precisamente neste ano de 
eleigoes municipais, a um 
projeto que nos fara dignos de 
nos mesmos, do 
reconhecimento de nossos 
filhos e da gratidao da 
Historia: fazer de Imperatriz 
a primeira Cidade Cidada do 
Brasil e talvez do Planeta. 

O clima esta favoravel. Os 
ventos do Bem estao soprando 
em Imperatriz. Temos 
liderangas novas, modernas e 
competentes; as chamas da 
Revolugao de Janeiro ainda 
estao crepitando na cidade e 
ardendo no coragao do povo; 
no proprio Pals, a Cidadania 
organizada se faz cada vez 
mais presente nas decisoes da 

sociedade e do Governo 
Uma utopia? Nao. Um 

projeto ambicioso? Sim. Para 
esta epop^ia estao convidados 
e convocados todos os homens 
que tenham espirito piiblico de 
nossa cidade, que nao 
queiram viver so para si e os 
seus seus, que saibam pensar 
e sonhar grande. 

So com a criagao do Poder 
da Cidadania, para, em clima 
de respeito, cooperagao e 
independencia, controlar os 
abusos e desvios dos Poderes 
Oficiais, cooperar com as 
autoridades bem 
intencionadas em beneffcio do 
interesse piiblico, por^m se 
transforma em realidade o 
desejado Estado Democratico 
de Direito preconizado pela 
Constituigao Federal. 

Este e o 'terceiro tempo'da 
Historia da Cidadania em 
Imperatriz. Um tempo nao 
mais voltado para o passado, 
mas para o futuro. 

Na proxima segunda-feira, 
dia 16 de abril de 1996, 
estaremos dando inicio 
efetivamente a construgao 
desse terceiro tempo, que tera 
como centro de operagoes um 
programa de televisao de 15 
minutos, todo dia, as 13 horas, 
na TV Capital intitulado 
exatamente CIDADE 
CIDADA 

Leia os assuntos sobre a 

economia regional na coluna 

Homens & Empresas 

Edmar Nuvem 

mostra "Anjo Bonif 
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Podem se preparar 
que vem surpresas ho 
livro Imperatriz Capital. 
0 livro vai ajudar na 
conscientizagao do 
eleitorado. 

Andre Paulino 
Centro 

Dorian Meneses jd 
come^ou errado. Porque 
suspender os cheques do 
interventor Ildon 
Marques? Sinceramenta 
nao entendi. 

Paulo Alencar 
Jugara 

Tem vereador em 
Imperatriz que deveria 
estar na cadeia. 

Joao Silva 
. Bacuri 

Os' vereadores de 
Imperatriz precisam 
tomar vergonha na cara e 
pelos menos fazer uma 
CPI de vergonha que de 
algum resultado. 

Pedro Paulo 
Santa Rita 

Essa CPI da 
agiotagem nao vai dar em 
nada. Os vereadores vao 
enrolar e no final tudo 
acaba em panelada. Na 
Cimara, sao poucos os 
que serao reeleitos. 

Maria Auxiliadora 
En trocam en to 

0 proximo pagamento 
dos servidores do 
municipio deve ser mais 
organizado. Nunca vi 
tanta gente no Banco do 
Estado do Maranhao 
como na ultima quarta- 
eira. E so colocar mais 

bancos a disposi^ao dos 
funcionarios 

Solange Pimentel 
Parque Alvorada 

Eu espero que hoje, 
sexta-feira da paixao, as 
pessoas pensem mais um 
pouco nas comunidades 
da periferia que estao 
passando por todo o tipo 
de dificuldade. 

Carla Soraya 
Centro 

Quero parabenizar a 
TV Capital pela nova 
programa^ao. Ficou bem 
melhor e com mais 
atra^oes. Parabens ao 
diretor de programa^ao 
da emissora. 

Juventino Cardoso 
Bacuri 

Queria cumprimentar 
o Jornal Capital pela 
s^rie de mat^rias sobre a 
Aids. A informagao 6 
precisa e sem 
preconceito. 0 50° Bis 
que ^ responsavel pela 
mat^ria tamb^m esta de 
jarabens. 

Ana Flavia 
Centro Velho 

Imperatriz, 12 de abril de 1996 

"Sermao" Gorretivo 

porClementino Moura 

ODr. Paulo Martins de 
Sousa Ramos 

governou o Maranhao como 
Interventor Federal nomeado 
por Getulio Vargas, durante 
varies anos. Fez uma 
administragao honesta e 
dinamica, cheia de realiza^oes 
em beneficio dh povo 
maranhense. Administrate 
das melhores que o Estado 
tem tido. Fez um governo 
modelar e saiu pobre como 
entrou. Fayo esta afirmativa 
exclusivamente por um dever 
de justi^a. So na area da 
Saiidem construiu os pr^dios 
e deixou funcionando a 
Coldnia Nina Rodrigues, o 
Centro de Saiide, o Pronto 
Socorro Getulio Vargas, a 
Maternidade Benedito Leite e 

livido e gaguejava. Todos 
ficam admirados com a 
benevolencia de Paulo Ramos, 
ele que era considerado duro 
nas puni^oes. Limitou-se a 
passar-lhe um especial 
"sermao". Mas, valeu, o 
mddico nunca mais chegou 
atrasado. 

E de inteira justi^a, 
tamb^m, dizer que muito 
contribuiu para o exito do 
governo Paulo Ramos a leal 
cooperate de excelentes 
auxiliares que soube escolher. 
Teve, como esteios de sua 
administrato, entre outros, 
tres homens probos e 
atuantes, Jose de 
Albuquerque Alencar, como 
Secretario Geral, Pedro Neiva 
de Santana, como Prefeito de 
S. Luis e Clodoaldo Cardoso, 
como Secretario da Fazenda. 

o Hospital Infantil Juvencio 
Mattos. No setor de 
Educate, construiu o novo 
predio do Liceu Maranhense 
e varios grupos escolares. 

Era exigente no service 
publico e, no fim do 
expediente, procurava se 
inteirar de todo o movimento 
do dia, Sabedor pelo Diretor 
de Saiide do comportamento 
de um medico que so chegava 
ao service depois das 09 horas 
quando o horario a ser 
cumprido era das 07 as 12 
horas, certo dia, antes das 
nove horas, Paulo Ramos, de 
surpresa, foi ao Centro de 
Saude-se no 

lugar do colega ainda nao 
havia chegado. Qual nao foi a 
surpresa do mddico ao 
encontrar o Interventor 
sentado em sua cadeira. Ficou 

Mulher 

porRaimundo Primeiro 

Mulher 
Como e doce ter alguem com quern dividir suas 

emotes 

Alegrias 

Tristezas. 

Mulher 

Inspiraqao 

Amizade 

sensacao. 

Mulher 

Complemento 

Frazer 

Forqa 

Motivo maior do nosso viver. 

Mulher 

Fecado? 

Sim. 

Todavia, 

Energia 

Magia 

Espontaneidade 

Pulsaqao 

Uniao que alivia 

Mulher 

Sexo 

Dois corpos se entrelaqando sem frescuras numa 

cama cercada por um campo de forqa arrebatador 

Paraiso encontrado 

Razao maior de tudo que o homem faz. 

Sfoicma Tucamr* dc Coiuuiiica^ao 

Conor Farias Jose Filho Frederico Luiz 
Diretor Presidente 

K:V 

Diretor Comeroial 

Jornal Capital 

Diretor de Jornalismo 
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por JUCELINO PEREIRA 

Foguetorio 
A noticia da suposta 

elegibilidade de Ildon 
Marques nao poderia ter sido 
mais festejada. Aliados do ex- 
interventor amanheceram 
comemorando o resultado da 
consulta que teria sido feita ao 
Tribunla Superior Eleitoral 
pela governadora Roseana 
Sarney. Os ildonistas acham 
que, liberado pela Justi^a, o 
candidatavel do PMDB tem 
tudo para fazer a campanha em 
deflagrate como franco farito, 
ja que estaria a frente dos 
concorrentes em pesquisas 
que levantaram a intento he 
voto do eleitorado nos ultimos 
dias. 

Devagar 
Ao contrario do que se 

chegou a afirmar, a consulta 
que teria liberado Ddon para a 
campanha majoritaria nao e a 
ultima palavra sobre o assunto. 
Lima simples consulta nao e e 
nem poderia ser uma "decisao 
irrecorrivel". OTSE ainda nao 
deliberou sobre a materia, ah1 

porque, para tanto, seria 
necessario uma candidatura 
que ainda nao existe e, por 
conseguinte, uma impugnapao 
a mesma. De outro passo, 
como se trataria de materia 
constitucional, nessahipdtese 
o Supremo - Que ja deu 
parecer contrario a 
candidatura de interventor 
anteriormente - seria a 
instancia final para apreciayao 
da materia. 

Interesse 
0 Palacio La Roque 

acompanha com aten^ao as 
articulaydes em torno da 
sucessaoimperatrizense. Foi a 
governadora Roseana Sarney 
quern deu a noticia da 
liberagao de Ildon para a 
campanha a outro interessado 
no assunto, o deputado 
Sebastiao Madeira. Roseana 
fez questao de dizer que, como 
Madeira recusara-se a aderir a 
seu grupo, a mandataria vai 
investir pesado na camapanha 
do ex-interventor, sublinhando 
.que o mesmo sera seu 
principal candidato a prefeito 
no Municipio. 

Recuperagao 
0 parecer favoravel a 

candidatura ildonista foi o tema 
dominante nos foruns de 
debates populares da cidade 
ontem. Analistas concluem 
que a nova e provavel 

candidatura pode mudar 
vertiginosamente a 
conjuntura sucessdria. Esses 
expert's em politica acham 
que Fiquene e Madeira terao 
que reavalizar suas 
disposi^oes diante da chegada 
do novo concorrente ao 
Palacio Branco. 

Quern perde 
Madeira, a primeira vista, 

figura como a primeira vitima 
do prefeituravel novo. Ildon 
tem o mesmo discurso 
madeirista, praticamente as 
mesmas propostas, os 
mesmos aliados, e trabalha 
para cabalar os mesmos 
eleitores. Cabos-eleitorais e 
financiadores de campanhas 
anteriores trocaram Madeira 
por Ildon, motivados 
principalmente por sua 
ascent<> ao ixxler municipal 
como interventor. Para 
complicar, na tentativa de ser 
simpatico e conseguir apoio 
futuro, Madeira elogou 
bastante o interventor em sua 
gestao, ajudando a construir 
a imagem positiva que o 
prefeituravel deve tentar 
exibir para conquistar os votos 
que precisara para eleger-se a 
3 de outubro. 

Quem ganha 
Por incrivel que parepa, o 

desafeto Fiquene pode lucrar 
com a candidatura 
peemedebista. Ildon e 
Madeira vao brigar por votos 
no mesmo campo, 
reivindicando o apoio dos 
votos "bons", dos votos eticos, 
dos votos com perfil 
oposicionista. O grupo Sarney, 
por seu turno, sai ganhando 
porque Ddon, apesar da dureza 
e do conteudo aparentemente 
renovador do discurso, e 
homem ligado ao esquema 
dominante e lidera uma 
esp^cie de sublegenda do 
situacionismo. Por meio do 
vanguardista Ddon Marques os 
Sarney tentam ou trazem de 
volta ao antigo redil filhos 
prodigos ou lideran^as 
rebeldes que, nao fora a 
maquiavelica mexida no 
tabuleiro eleitoral local, 
fatalmente estariam fazendo 
companhia a Cafeteira no 
palanque madeirista. asfixiar 
seu projeto. 

Perguntinha 
E se o furacao Davi lambem 

colocar seu time 
campeonalo? 

nesse 

plontQO HospitolQf 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

12/04/96 

Hospital Santa Maria 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

12/04/96 

Mater Cliniea 



Imp era fr/z, 12 de abril de 1996 Politica 

Dorian Meneses anuncia secretariadr 

Ainda existem 

m 

■ 

por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

468 dias. 
Governadora, e as obras, 

vai ficar assim ou vai ficar 
assado? 

Bom dia II 
Governadora, como fica 

agora a sua posi^ao em 
Imperatriz? Fiquene 
candidate a prefeito 
endossado pelo sen pai, o 
senador Jose Sarney, Ildon 
Marques candidate a 
prefeito endossado pela 
governadora Roseana 
Sarney, a familia tera dois 
candidates, ou sera aquela 
velha historia, na conveneao 
quem tiver mais bem cotado 
na pesquisa assume a 
candidatura oficial da famflia 
Sarney em Imperatriz? 

Bom dia III 
Governadora, como fica a 

posiyao dc Dorian Meneses, 
acende uma vela pra Deus 
outra pro diabo, assuvia ou 
chupa cana, ou e Fiquene ou 
6 Ildon, ou e Ildon ou e 
Fiquene. Eu so queria saber, 
nao pr,ecisa explicar. 

Ildao arrebentou 
a boca do balao 

0 deputado federal Cesar 
Bandeira formulou uma 
pesquisa junto ao Supremo 
Tribunal Federal para saber 
a atual situa^ao do 
interventor Ildon Marques 
era ou nao elegivel nas 
elei^oes de 96 em 
Imperatriz, para surpresa 
geral de Fiquene, Davi, 
Ventura e Madeira, o TSE 
decidiu por unanimidade 
que o interventor Ildon 
Marques e elegivel, e agora 
Jose, como e que fica? Se 
correr o bicho pega, se ficar 
o bicho come. 

Ildao arrebentou a boca 
do balao nas pesquisas de 
inten^ao de voto junto ao 
povao e agora com o TSE 
confirmando a sua 
candidatura e so correr pro 
abra90. 

Panelodromo 
A Estagao Rodoviaria de 

Imperatriz ganhou um novo 
visual com os boxes do 
panelodromo, construidos 
na era Ildon Marques e 
gerenciados por Dorian. 

A fase mais dificil do 
panelodromo nao foi a 
constru^ao dos boxes, e sim 
a educa^ao do usuario, que 
quer transfer mar o local em 
residencia, restaurante, 
hotel, etc. 

Interventor 
recupera estrada 

A equipe do interventor 
Dorian Meneses do 
departamento de obras, ja 
comeya a dar sinal de um 
bom servi^o, a frente de 
trabalho iniciada na estrada 
de vila Davi deixou clara a 
inten^ao do interventor de 
trabalhar firme na malha 
viaria da cidade de 
Imperatriz. 

Alem da estrada de vila 
davi, o interventor tera 
trabalho na via de acesso 
aos bairros Santa Rita, Vila 
Nova, Cafeteira e bairro da 
Caema. Buraco e trabalho 6 
o que nao faltam, so 
depende de tempo, dinheiro 
e disposi^ao do novo 
interventor. 

Bom dia 
interventor 

Sr. interventor ate que 
enfim o senhor desencantou 
seu governo heim? 
Anunciando o jiovo 
secretariado. A bem da 
verdade nao houve essa 
mudan^a toda, alterou 
apenas alguns nomes no 1° 
escalao, no 2° vamos 
aguardar mais uns 20 dias 
para saber como a coisa fica. 

Bom dia II 
Ontem nao ficou claro no 

topico da nossa coluna com 
relagao a sua candidatura, 
hoje corrigimos a nossa 
errata e confirmamos, sera 
candidate a deputado 
estadual nas eleigoes de 98, 
nao ^ senhor 
interventor?me corrija se eu 
estiver errado. 

Madeira 
na berlinda 

A TV Capital leva ao ar 
neste sabado o primeiro 
debate dos candidataveis a 
prefeitura dc Imperatriz, e 
para come«par a festa, o 
primeiro nome a entrar no 
jogo, vai ser o do deputado 
federal Sebastao Madeira. 

Os convidados especiais 
para o debate sao arimateia 
Jiinior/Nativa-FM, dr. Oziel 
Vieira/advogado, Josd 
antonio/UEMA, dr. Itamar 
fernandes/Associa^ao 
Medica, Francisco almeida/ 
associayao dos 
Comerciantes do Cal^adao, 
Wilson Maia/ Associagao 
Ccomercial e Industrial de 
Imperatriz e os jornalistas 
Conor Farias e Frederico 
Luiz irao abordar programa 
e meta de governo do future 
prefeito. 

cargos vagos nos escaloes do govemo municipal 

por Frederico Luiz 

O interventor Dorian 
Meneses anunciou ontem as 
17:30 hs a sua equipe de 
governo. As pastas do 
Planejamento, A^ao Social e 
Imprensa ainda nao foram 
anunciadas em carater oficial. 

Dorian Meneses alegou que 
a entrevista coletiva de ontem 
foi para satisfazer a sociedade 
imperatrizense. O Jornal Capital 
divulga a rela^ao de nomes 
confirmados para os primeiros 
e segundos escaloes, perceba 
que no segundo escalao, ainda 
ha muitos cargos vagos. 

Secretario de Obras: 
Francisco Sales de Alencar; 

Secretario-adjunto: Adson 
Barbosa Amorim. Secretario da 
Adminsitragao: Vandir 
Bernardino Fialho; Secretario- 
adjunto: Francisco Alves de 
Freitas Filho. Secretario da 
Educagao: Agostinho Scares 
Noleto; Secretario-adjunto: 
Lourengo Pereira. Secretariada 
Agricultura: Marcos Rodrigues 
de Sousa; Secretario-adjunto: 
Advando Junior. Secretario da 
Saiide: Carlos Gomes de 
Amorim; Secretario-adjunto: 
Vitorio Sales Neto. Secretario- 
adjunto do Planejamento: Vieira 
Brito. Chefe de gabinete: Luis 
Henrique Veras. Procurador- 
Geral do Municipio: Raimundo 
Jurive Pereira de Macedo. 

■ 

■ 

Dorian Meneses anunciou ontem, parte de sua equipe de 
secretariado seu 

Luiz Brasilia recebe presente de grego 

por Frederico Luiz 

O jornalista, publicitario e 
profissional de marketing, Luis 
Brasilia, nao faz mais parte da 
administra^ao do municipio. 
Em seu lugar, William 
Marinho deve assumir a 
assessoria de imprensa e 
coordenagao de marketing. 

Quem tambem perdeu o 

cargo foi a jornalista Zeze 
Marconcine. Em seu lugar, 
deve entra Marilene Almeida, 
ex-assessora na administra^ao 
Salvador Rodrigues. 

Ontem, Luis Brasilia 
completou 38 anos, e seus 
amigos de Imperatriz fizeram 
uma pequena homenagem no 
Caneleiro's Bar. 

Alegre, Brasilia nao deixou 

transparecer que estava 
magoado com a decisao de 
Dorian Meneses que deixou 
de prestigia-lo. "0 importante 
6 manter a unidade em torno 
da governadora Roseana 
Sarney, que esta mudando o 
Maranhao", disse. 

Dois dias antes de ser 
empossado, o interventor 
Dorian Meneses declarou que 

Luis Brasilia participaria do 
governo municipal, "o cargo a 
gente ve depois, mais ele 
participa", assegurou o 
interventor. 

Ate o fechamento desta 
edigao, o interventor na.. tinha 
comunicado oficialmente o 
motivo do afastamento dos 
jornalistas Luis Brasilia e Zez^ 
Marconcine. 

Vende- 

se 

/ m A 

Produtos Quimicos Ltda 
l^Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 knperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 - Fax: (098) 721-3296^ 

Temos completa linha do: 
* I'rodulos quimicos {)ara tratamcnto do £gua om goral, piscinas, torro 

de rofrigcracao, caldoiras. laticinios, couros, sabao c etc. 
* Equipamontos para piscinas, filtros "DAKKA", saunas, rodos, 

escadas, lumin&ias, peneiras, cscovas c etc. 
* Acidos, soda c^ustica (liquida e escama). agua sanitaria ' Kl BON A", 

brou, solucao do batoria, essendas, barrilha, cloros, adubos, etc. 
* Xampu [araauto, super ativo "MARASIL", dosinfotanlos, detergentos, 

tarn bores do forro e bombas plasticas, etc. 
* Produtos de fibra de vidro; manta, resina, catalizador, etc. 

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

60.00 • k vista ou cheque p/ 8 dias 
* Algicida raamiten«^io (01 U) 

3,80 • k vista 
* BarriSia (feg) R$0.90-Avista 
* Sulfato de AJumioio (kg) RS 0,90 

-a vista 

URGENTE 

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

caminhao. 

Autorama Pneus, oferece pneus de carga, camara e 

protetores com descontos especiais. 

£ o mais importante da compra: 

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

Aproveite esta super promogao, enquanto durar o 

estoque 

# 

, ATllMiiOIA 

PKEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 - Fone 721-8593 

VALE TRANSRORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. _ _ 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhao Novo - Imperatriz-MA-Fone: 723-3 i 
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Poh'tica Imperatriz, 12 de abril de 1996 

Prefeito arrenda TV Cidade 

Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

Retificando 
Por lamentavel equivoco, 

noticiamos, em nossa edigao 
de ontem, que o Partido 
Liberal (PL), que tem como 
presidente do diretorio 
municipal o candidate a 
vereador Vicente Gomes de 
Oliveira, iria se juntar ao PFL 
e ao PTE nas proximas 
elei^oes de outubro. A 
realidade, entretanto, e outra, 
conforme me assegurou urn 
destacado membro do 
diretorio local. A tendencia 
do partido e agrupar-se a 
coligacao "A Forca do 
Progresso", que apresentara 
o deputado estadual 
DeusV/edith Sampaio 
(PMDB) como candidalo a 
prefeito. 

Mais outro 
Provando que nao esta 

para brincadeiras, o grupo 
politico do prefeito Ildemar 
Gon^alves esta arrendando o 
canal 5 — TV Cidade. 
Segundo se informa serao 
gastos 110 mil reais na 
transagao, o que, diga-se de 
passagem, e muito dinheiro 
por um equipamento que esta 
totalmente sucateado e 
penhorado pela Justi^a do 
Trabalho. Com o 
arrendamento, o grupo 
situacionista fica proprietario 
de tres canais de televisao, 
dos quatro em 
funcionamento na cidade. A 
linica exce^ao fica por conta 
da TV Difusora, em maos do 
Grupo Galletti. 

Arborizagao 
Funcionarios da 

Sccretaria Municipal de 
Meio Ambiente estao 
procedendo a um processo 
de arborizagao no Centro 
Comercial Galdino, no centro 
da Cidade do Ferro. Trata-se 
de uma boa iniciativa, tendo 
em vista que o local ja 
requeria este beneficio ha 
algum tempo. Pelo que se 
sabe o service de arborizagao 
sera levado a todos o» cantos 
da cidade, segundo 
informagoes do secretario 
municipal de Meio Ambiente, 
\61cio Pereira Duarte. O 
momento da ado^ao da 
medida e mais apropriado, 
tendo em vista as chuvas 
intermitentes que caem 
sobre a cidade. 

Atendimento 
E inegavel que A^ailandia 

e bem servida de agencias 
bancarias, todas procurando 
dar o melhor atendimento 
possivel a seus correntistas 
e usuarios. Entretanto, a 
agencia local do Banco Itaii 
tem aquele "algo mais" que 

somente o seu gerente de 
agencia, Dalvo Vieira de 
Sousa, e seu gerente 
operacional, Elmer Trindade 
de Matos, sabem oferecer. 
Da gosto poder desfrutar do 
atendimento personalizado 
que eles dispensam a 
clientela. 

Solidariedade 
Ainda no episodic do 

arrendamento da TV Cidade: 
segundo informayoes nao 
oficiais, o deputado federal 
Davi Alves Silva, proprietario 
da emissora, teria oferecido 
o arrendamento da mesma 
ao deputado estadual 
Deusdedith Sampaio, 
impondo-lhe, entretanto, 
uma condicao. Pelo acordo, 
Deusdedith deveria apoia-lo 
politicamente na regiao. 
Como apoiar Davi Alves 
Silva significa, no momento. 
romper com a governadora 
Roseana Sarney, Deusdedith 
Sampaio preferiu ficar ao 
lado da governadora. Outro 
fator decisive para a recusa, 
foi o alto preyo solicitado. 

Constatagao 
Varias figuras notaveis da 

cidade conversavam, na 
tarde de ontem, em uma das 
lanchonetes no centro da 
cidade, enquanto faziam um 
reforyo alimentar. A 
conversa girava em torno do 
provavel arrendamento da 
TV Cidade pelo grupo do 
prefeito municipal. Papo-vai- 
papo-vem, uma velha raposa 
politica que se encontrava no 
local acertou bem namosca, 
quando declarou; "o bixinho 
pode ser o que for, mas que 
e muito perigoso, disso 
ningudm pode duvidar". E 
todos concordaram 
unanimamente. 

Camelds 
Quern se der ao trabalho 

de percorrer as ruas do 
centro da cidade vai 
observar que, em todo 
quarteirao, toda esquina, 
existe uma banca de camelo, 
oferecendo bugigangas ou 
produtos trazidos do 
Paraguai. 0 assustador 
aumento do numero de 
camelos na Cidade do Ferro 
6 um reflexo do desemprego 
em massa que atinge a 
classe trabalhadora, fazendo 
com que pais de familia 
busquem alternativas de 
subsistencia junto ao 
mercado informal. Sem 
diivida, trata-se de uma 
sarla honrosa, mas nem 
sempre compensadora, 
diante de uma situayao 
economica extremamente 
delicada. 

por Marinajdo Gongalves 
Da Sucursal de Ayailandia 

. A noticia caiu como bomba, 
sobre a cidade: o grupo 
politicos do prefeito Ildemar 

. Gonyalves estaria arrendando 
mais um canal de televisao 
dentro do municipio. Desta 
feita, trata-se do canal 5 — TV 
Cidade, de propriedade do 
deputado federal Davi Alves 
Silva. De acordo com 
informayoes colhidas junto a 
fonte autorizada pela direyao 
local da emissora, os 
entendimentos ja se 
encontram bastante 
adiantados, devendo os 
arrendatarios entrarem na 
direyao da emissora ja a partir 
do proximo dia 20 do corrente, 
quando, enlao, sera posta em 
pratica uma verdadeira 
revoluyao na atual 
programayao oferecida ao 
piiblico. 

De acordo com as 
informayoes colhidas juntoa a 
emissora em qnestao, as 
dificuldades financeiras pelas 
quais atravessa sao enormes, 
possuindo divida que chegam 
a atingir cifra superior a R$ 
38.000,00 (trinta e oito mil 
reais) — divididas entre 
d^bitos trabalhistas e dfvidas 
administralivas Com 
equipamentos sucateados e em 
precario estado de 
funcionamento, alguns deles se 
encontram penhorados junto a 
Justiya do Trabalho, como 6 o 
caso do transmissor em uso e 
de uma mesa de operayoes 
thcnicas, levadas em juizo para 
a garantia de uma divida 
trabalhista para o radialista Ray 
Gonyalves, que vem se 
arrastando desde a antiga 
administrayao do executive 
Paulo Humberto Sobreira. 
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Prefeito Ildemar Gongalves e seu grupo politico arrenda mais um canal de televisao 

Arrendamento caro 
Em conformidade com as 

informayoes obtidas junto a 
fonte credenciada da TV 
Cidade, o valor do 
arrendamento atinge um total 
de R$ 110.000,00 (cento e dez 
mil reais), a serem pagos em 
duas parcelas. A primeira delas 
sera paga no ato da assinatura 
do contrato de arrendamento e 
implicara no valor de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais). 
A segunda parcela — que 

integralizara o valor total do 
arrendamento, devera ser pago 
no proximo mes de setembro 
e tera o valor de R$ 70.000,00 
(setenta mil reais). 

Segundo as informayoes 
colhidas, as negociayoes 
teriam tido inlcio alraves do 
contato mantido entre o 
prefeito municipal e o 
deputado federal Davi Alves 
Silva, os quais desenvolveram- 
se para atingirem o atual 
estagio de negociayoes, que, ao 

que tudo indica sera 
irreverssivel. Como nao 
poderia deixar de ser, a noticia 
do arrendamento causou um 
profundo mal estar entre os 
poucos funcionarios da 
empresa, tendo em vista que 
todos estao com os seus 
salaries com enorme atraso e, 
segundo o que se anuncia nos 
corredores da emissora, os tais 
arrendararios nao se 
responsabilizaram pelos 
debitos do pessoal. 

Arrendamento tem varias versoes 

por Marinaldo Gonyalves 

Para confundir ainda mais 
o julgamento dos empregados 
da TV Cidade, que estao fora 
dos entendimentos e nem 
sequer foram oficialmente 
comunicados sobre o que esta, 
de fato, ocorrendo, diversas 
versoes foram dadas a 
conhecer. Segundo alguns, 
trata-se de uma manobra dos 
novos arrendatarios, a fim de 
que nenhum deles tome 
alguma medida mais concreta 
em defesa de seus direitos. 
"Estamos sabendo que a 
televisao foi arrendada, mas 
nao estamos sabendo como e 
que nos vamos ficar em tudo 
isso", desabafou um deles, 
muito preocupado com o 
futuro de incertezas. 

Uma das versoes que 
chegou a circular pelos 
corredores da TV Cidade dava 
conta de quo o executive Paulo 
Humberto Sobreira - que, a 
exemplo da TV Amazonia, 
lambem vai assumir a direyao 
da TV Cidade, tendo em visla 
que goza da absoluta confianya 
do prefeito - havia participado 
das negociayoes e entrado 
como sdcio da TV Cidade, 
dando como garantia ayoes da 
propria empresa, das quais 6 
possuidor. 

No penhor 
Mas esta versao e 

prontamente descartada por 
um alto funcionario da TV 
Cidade, que afirma: "o Paulo 
Sobreira nao pode oferecer as 
suas ayoes da 'IV Cidade para 
garantia de qualquer negocio, 

tendo em vista que elas estao 
penhoradas pelo Banco Itaii e, 
consequentemente 
indisponiveis para qualquer 
negocio". Entretanto, o 
mesmo funcionario afirma 
que o executivo Paulo 
Humberto Sobreira e a liniea 
pessoa vislvel nas 
negociayoes. 

Conforme o mesmo 
informante, "ele e quern esta 
intermediando as 
negociayoes e para ele foi 
entregue o levantamento 
sobre todas as pendencias e 
debitos da empresa". Mesmo 
bastante apreensivos, todos 
se dao conta de que o 
processo de arrendamento ja 
atingiu um estagio de 
irreversibilidade, estando 
todos na expectativa do que os 

novos dirigentes irao decidir 
quanto a permanencia ou nao 
no emprego. 

Enquanto isso, os 
observadores politicos 
con fir mam que o 
arrendamento foi um 
magistral golpe politico - 
mesmo com seu elevado 
preyo -, tendo em vista que o 
grupo politico liderado pelo 
prefeito passa a ser detentor 
de tres canais de televisao 
dentro do municipio, podendo 
utiliza-los para uma maciya 
propaganda em favor de seu 
candidate a sucessao 
municipal, numa tentativa de 
reverter a preferencia do 
eleitorado, que se manifesta 
claramente em favor do seu 
mais ferrenho adversario 
politico. 

Eu, vote e a noite 

Getulio Costa as noites a 

Capital AM 

o 
Tucanu's Producdes 

A mais completa prodiitora de audio e video do meio norte brasileiro 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz ■ MA - Telefax (098) 723 - 2034 
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por Messias Junior 

De 
molho 

0 cinegrafista Maqueno 
Filho (TV Capital) ja esta ha 
quase urn mes fora do 
"trampo". 0 Moreno foi 
obrigado a tirar ferias 
forgadas em conseqiiencia de 
um problema no pe, sendo 
necessaria uma cirurgia. 
Maqueno enquanto se 
recupera esta em casa 
recebendo os cuidados da 
mulher. 

Vem 
ai 

Em uma recente conversa 
no jornal 0 Progresso, o Dr. 
Wlisses Braga me confirmou 
que ira comandar um 

programa na TV Capital que 
ira se chamar "Cidade 
Cidada". Segundo ele, o 
programa tera a duragao de 
apenas 15 minutos, mais serao 
bem aproveitados e 
recheados de informagoes. E 
so aguardar para assistir um 
homem que € uma reserva 
moral e um pogo de 
inteligencia. 

Voando 
alto 

Ja chegou o novo 
transmissor com 10 mil watt's 
de potencia, que sera instalado 
brevemente na Radio Mirante 
AM. Os funcionarios, 
principal men te os locutores, 
estao euforicos e aguardando 
com muita cxpectaliva a 

instalagao do novo emissor. A 
Mirante agora sera totalmente 
stereo e ira chegar ate outras 
cidades do Maranhao, 
Tocantins e Para. A toda a 
Mirante AM, parab^ns! 

Acredite 
se quiser 

Sese Silva que ja trabalhou 
por aqui na XV Capital, esta 
agora em Agilandia, e acabou 
virando apresentador de 
televisao. Em um recente 
encontro no Terminal 
Rodoviario, ele me informou 
que esta apresentando o 
programa "Cate da Manha", 
que e levado ao ar de segunda 
a sexta das 7:00 as 8:00 hs, pela 
TV Amazonia (CNT) de 
Agailandia. Quern diria, hein! 

Fazendo 
falta 

A apresentadora lara Paiva 
abandonou mesmo a carreira 
jornalistica. Ela durante muito 
tempo foi apresentadora dos 
tele-jornais da TV Mirante, e 
sempre mqstrou competencia. 
lara atualmente esti se 

dedicando a trabalhar com 
criangas, ela e proprietaria da 
Escola Monteiro Lobato. Seria 
bom se voltasse. Ta fazendo 
falta! 

Febre. 
das bolas 

Os famosos bingos 
eletronicos se transformaram 
mesmo na grande febre do 
momento, depois de tantos 
bingos na cidade e fora dela, 
agora ate o CMlio Silveira entrou 
na jogada. Tern at^ foto na 
cartela. Atransmissao serafeita 
para todo o Maranhao. Haja 
Real! 

Grande 
figura 

Zez£ Marconcine foi mantida 
na assessoria de Imprensa da 
Prefeitura Municipal. Com 
certeza, foi uma feliz decisao do 
interventor Dorian Meneses 
mante-la no cargo, pois a Zeze 
e sem diivida alguma, muito 
talentosa e de muita 
simplicidade. Durante o 
governo de Ddon Marques, ela 
estava sempre na cola do 

homem, fazendo a cobertura dos 
trabalhos, e agora com certeza 
nao sera diferente. Bom 
trabalho! 

Tern um tempinho ai, seu 
Clelio? 

A jornalista Sebastiana 
Vicentina, mas conhecida no 
setor jornalistico como dona 
Neneca Motta Melo, atualmente 
esta sumida do video. Ela qiie 
sempre estava no Radio na TV, 
apresentando o quadro Mulher 
& Cia, de repente desapareceu 
deixando seus telespectadores 
sentindo falta dos seus 
comentarios. Dona Neneca £ 
indiscutivelmente uma grnade 
jornalista e merece um maior 
espago na Televisao. Ta dito! 

Saindo 
fora 

O radialista Roberto Oliveira, 
atualmente esta na Rddio 
Imperatriz, onde esta redigindo 
o grande Jornal 890. 0 Roberto 
tamb&n ja trabalhou nas radios 
Mirante, Nativa e TV CRC. 
Atualmente na RI, ele diz que 
esta bem, pois continua fazendo 
o que gosta, mas que no meio 

do ano pretende sair do Brasil, 
e o pais escolhido sera a 
Bolivia. BoaSorte! 

Duple 
dinamica 

Cairinho Terra e Alfredo 
Varella nao sao mais 
funcionarios da TV Difusora. 
Segundo informagdes, a dupla 
de radialistas agora arrendou 
a emissora e promete muitas 
novidades. Eles que eram 
empregados, agoia sao 
chefoes. Sucesso! 

Fraco 

Um dia desses, ao 
sintonizar a Radio Difusora 
FM, encontrei um programa 
chamado "Curto Circuito"1, o 
locutor (que nao conhego), d 
tao ruim que deveria ser 
eletrocutado. 

Enlatado 

O programa do Moreira 
Serra, que esta sendo 
transmitido aqui pela TV 
Difusora, e muito bom, pena 
que d enlatado. 

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 0 Agente G 
17:00 O Mundo de 

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

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

EOUIfE 

PHOENIX. 

SOM E LU2. 

MAIS UM 

EMP&EEN- 

DIMEMTO DO 

SISTEMA 

TUCAMU'S DE 

COMUNIOV^AO 

PHOGRAMA9AO DE HOJE PARA AS TVS VHS/UHF - IMPERATRIZ 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

nAo forneceu programaqAo 

TV 

Capital 

Canal 

5, a 

vGpdaclG 

dos 

fatos na 

tpiLuna 

do povo 

TV Di£usora 

Canal 7 

SBT 

05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
06:50 Introspecgao 
07:05 Bandeira 2 
07:30 Thompson Sem 

Censura 
08:00 Bom Dia & Cia (com 

Eliane) 
10:00 Programa Sergio 

Malandro 
11:30 Moreira Serra 

Especial 
12:00 Carrossel 
12:40 A Palavra de Deus 
12:45 Maranhao TV 
13:35 Cinema em Casa 

(Fogo Cruzado) 
15:25 Uma Galera do 

Barulho 
15:50 Punky, A Levada da 

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

Sangue 
20:35 O Grande Pai 
21:30 Sangue do Meu 

Sangue 
22:00 Sexta no Cinema (Os 

Filhos da AIDS) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jo Scares Onze e 

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

Pascowitch 
01:50 Perfil 

TV Mirante 

06:15 Telecurso 2000 - 
Curso 
Profissionalizante 

06:30 Telecurso 2000 - 2° 
Grau 

06:45 Telecurso 2000 - 1° 
Grau 

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

la Edigao 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Video Show 
14:10 Vale a Pena Ver de 

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:40 Sessao daTarde (De 
Volta a Lagoa Azul) 

17:30 Malhagao 
18:00 Quern ^ Voce 
18:55 Jornal do Maranhao 

2a Edigao 
19:10 ViraLata 
20:10 Jornal Nacional 
20:40 Explode Coraga 
21:40 Plantao Medico 
22:40 Intercine (Nos 

Limites da Violencia 
- Um Lobo na 
Familia - 
Conduzindo Miss 
Daisy) 

00:40 Jornal da Globo 
01:10 Campeoes de 

Bilheteria (Morte no 
Inverno) 

02; 10 Corujao I (Saudades 
de um Pracinha) 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

07:00 Telemanha 
07:30 Patrine 
08:00 Sessao Animada 
08:30 Escola Biblica da F6 
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 Sessao Animada 
17:45 RX 
18:15 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
19:00 Super Human 

Samurai 
19:30 Ultraman 
19:55 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
20:15 Manchete Esportiva 

2a Edigao 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:40 Boletim Olimpico 
22:45 Sexta Maxima (Zona 

de Perigo) 
23:45 Momento Economico 
00:00 Home Shopping 
01:15 Jornal da Manchete 

2a Edigao 
01:45 Clip Gospel 
02:45 Espago Renascer 

TV CNT 

Canal 23 

CNT/Gazeta 

NAo FORNECEU PROGRAMAgAO 

TV, 

A WaA. 
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por SORAYA LUIZA 

Erllene Gomes anda mais agifada que noiva em vespera de 

casamento. Em uma noite americana ela prefende reunir a juvenfude 

florida para a badaladissima "Noite do Cracha, que acontece dia 13 

no Ipe Clube. E ainda encontra tempo para se preparar para sua 

estreia dia 15 na TV Amazonia. 

O prefeito lldemar Gongalves tern hoje, a partir das 9 horas, uma 

impotantissima reuniao, com uma comissao formada por 

representantes empresariais, Poder Publico local e institui^oes 

finaceiras, para apreciar a apresentagao de um projeto de 

fruticultura/ que podera ser implantado no municipio, abrindo 

expectativas futuras para implanta^ao de sucos para o mercado. 
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A Pizzaria Zepellin sera transformada, no proximo domingo, em um 

ambienfe brasileirissimo. Tudo pot conta da movimentada feijoada 

que ira rolar, com muito pagode e gente de charme, a partir das 10 

horas. A procura de camisetas para a badala^ao foi muito grande e 

nao deu pra quern quis. Felicissima da vida, Luiza ja pensa em 

aumentar o numero de cam/sefas, a fim de atender as adesdes dos 

degustadores do feijao. 

Retornando a esta coluna o casal20, que faz acontecer, Merines e Silvano Bongiovanni, 
acompanhado das amigas Leidy Saraiva, Elenice e Concita (B. Brasil) 
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Jane Vasconcelos clicada pelo fotografo Samuel, quando a mesma dava uma canja no 
Marinheirus Lanche. Alias sendo muito aplaudida em razao da bela voz 

CwitM % 

Oseias, que estaraorevemente na Cidade do Ferro, Carlos Brandao cAdaihcrto Rocba 

Cejjuctel 

O coordenador do Windows/95/ Valmir Junior, me enviou um 

honroso convite para participar, hoje, as 20 horas, da entrega de 

certificados aos alunos do do curso Windows/95, tendo como local a 

Camara Municipal de A^ailandia. A entrega sera seguida de um fino 

coquetel, que ira oferecer aos convidados especiais da nossa 

sociedade, a fim de abrilhantar o acontecimento. 

Preparem as adrenalinas, para o dia 20 de maio, ocasiao em que o Gigantao estara reunido um 

time de belezocas arrasadoras, para o concurso Musa Maranhao/96, com a participacao 

especial da esfonteante Musa Maranhao/95, Shanna Cristina. 

A Associacao Comercial devera anunciar nos proximos dias, importante curso de primeiros 

socorros, para a comunidade acailandense. 

A novela TV Cidade continua tirando o sossego de muita gente. Com certeza ainda ira rolar 

muita agua por debaixo dessa ponte. 

A coluna pisou na bola ontem, ao publicar na materia Fashion no ultimo paragrafo. "Os homens 

de bom gosto com certeza ficarao encantados com a amiga e fetiche do mundo fashion 

masculino". 0 correto seria Magia e Fetiche, embora a nossa amiga Thereza seja altamente 

encantadora. 

SAME 

Servi^o de Assistencia 

Medico Empresarial 

Pianos de saude para empresas, famflias e individuals. 

Saude e produto de primeinssima necessidade 

Plantao deVcndas: 738-1750 (Gessila) 

Endereco: Hospital Sao Sebastiao 

AQaildndia  - Maranhdo 

M 

Ha momentos em que um gesto 

fala mais que mil palavras. 

Fmtjfjic o comerdo local. 

Day presents e um gesto de amor. 

12 de maio — Dia das Maes. 

Associacao Comercial e Industrial de Acailandia-MA 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Madeira 
de lei 

Sabado esta imperdivel o 
debate com o candidate do 
PSDB a prefeitura de 
Imperatriz. Sebastiao 
Madeira mostra suas 
propostas de governo para a 
cidade. Arimateia Jr. da 
Nativa FM confirmou 
prcsen^a no debate que sera 
mediado por Conor Farias e 
pelo colunista. 

Fum heart 
reune-se 

No proximo dia 13 de 
abril, a Fumbeart promove 
mais uma reuniao da 
entidade. Na pauta, a 
homologaqao de novos 
membros da diretoria da 
entidade que 6 presidida 
pelo b'der comunitario, Jose 
Pereira. 

Mamonas 
Assassinas 

Volta e meia e as radios 
estao tocando musicas do 
Mamonas Assassinas, 
mortos cm consequencia de 
urn acidente aereo ha cerca 
de um mes. A rapaziada do 
Mamonas deixou exemplo 
de carisma e empatia com o 
piiblico. 

Privatizagao 
da Vale 

At^ o momento, os 
politico s de Imperatriz nao 
estao se movimentando 
sobre a privatizagao da 
Companhia Vale do Rio 
Doce. Quern e a favor, se 
esconde para evitar a 
insatisfa^ao da popula^ao 
que nao apoia a medida. 
Quern e contra a privatizagao 
da Vale nao esta se 
mobilizando com a 
desenvoltura necessaria. 

Seria bom a Camara de 
Vereadores aprovar uma 
mo^ao, enviada ao Presidente 
da Republica, com cdpias para 
o Congresso Nacional e o 
BNDS, repudiando a atitude 
de vender um patrimonio 
brasileiro, construido a duras 
penas pelo nosso povo. Com a 
palavra os senhores 
vereadores. 

Ban da 
Etica 

Com a criagao dos novos 
municipios, e a elegibilidade 
de Ildon Marques, a banda 
etica pode levar de rodo a 
elei^ao de 03 de outubro deste 
ano. Madeira, Frente Etica, 
Ventura e Ildon Marques 
fazem a festa do eleitorado. O 
ex-governador Jose de 
Ribamar Fiquene precisa 
tornar sua campanha mais 
alvissareira. Sob pena de 
amargar um reves acima do 
esperado no pleito deste ano. 

O Xangd 
de Jo 

Somente agora pude 
concluir a leitura de O Xango 
de Baker Street, do show-man, 
Jo Scares. Um belo romance, 
que seduz desde a primeira 
pagina. A mistura que Jo 
Soares faz, na dan^a de 
ingleses, franccses e 
brasileiros, satiriza a 
ignorancia dos nossos 
goivernantes. Ja na epoca do 
imperio; 

Lula 
Almeida 

0 presidente do PSB, 
Partido Socialista Brasileiro, 
Lula Almeida, confirma o 
Congresso do PSB para o dia 
28 de abril. 0 PSB deve 
homologar o apoio a 
candidatura do deputado 
Sebastiao Madeira para 

prefeito de Imperatriz. 
Sebastiao Madeira no proximo 
sabado, mostra suas propostas 
de governo. Ele participa de 
um debate naTV Capital, canal 
5, as 20 hs. 

Secretariado 
incompleto 

Dorian Meneses e mesmo 
uma pessoa cautelosa. Disso, o 
imperatrizense nao tern diivida. 
Ontem ele deixou de anunciar 
os secretarios, do 
Planejamento, Agao Social, e a 
Assessoria Social. 

Governo 
irresponsavel 

0 secretario de Saude de 
Pernambuco, Jarbas Barbosa, 
confirmou que o ex-governador 
Joaquim Francisco, do PFL, 
desativou a ala de hemodialise 
do Hospital Barao de Lucena. 
0 presidente do Sindicato dos 
Medicos de Pernambuco, disse 
que o governo passado retirou 
do servigo piiblico, o service de 
hemodialise. Resultado, quase 
40 vitimas fatais por 
irresponsabilidade de uma 
elinica particular, em Caruaru, 
que nao usava agua de boa 
qualidade. Somente ontem, o 
governo federal compareceu a 
pernambuco na presen^a do 
ministro Adib Jatene. Claro, 
emtre as vitimas da hemodialise 
nao existe banqueiros. 

Ponto para 
Roseana 

A governadora Roseana 
Sarney deu uma prova 
anteontem que ainda I uma 
democrata de primeira hora. 
Ela recebeu os manifestantes 
do Movimento Dos Sem Terras 
que percorreram 78 
quilometros com o objetivo de 
protestarem contra a lentidao 
da reforma agraria. Essa £ a 
Roseana Sarney que o Brasil 
conhece. Democrata, 
progressista, defensora da 
moralidade e amiga dos 
oprimidos. Continuasse com 
esse estilo, com certeza ela 
teria outra popularidade no 
Estado do Maranhao. Bern 
mais alta. Quern sabe ela um 
dia se inspire no estilo de agao 
apresentado por Ildon 
Marques em Imperatriz. Quem 
sabe um dia a governadora 
prestigie mais aqueles amigos 
desinteressados do poder e 
carne e unha com o 
pensamento do povo. Fica a 
torcida pela governadora. ^ 

Ondas Curtas 

□ Um forte abra^o para Luis Brasilia. Ontem ele recebeu dois presentes. 

Q 0s imperatrizenses fizeram uma festa surpresa para o assessor de marketing politico. 

□ Os gregos trataram de afasta-lo da prefeitura municipal. Motivo: Brasilia e muito capaz. 

Q Nesses dias o interventor Dorian Meneses inaugura a Pra^a Atenas. No Bairro Esparta. 

Qj Quem viver, vera. E so esperar. Em pe mesmo, porque nao demora. 

Qj Neto Teixeira lidera pesquisas em Cidelandia. Quem vai por la pode comprovar. 

LJ O mesmo acontece com Salvio Dino em Joao Lisboa. 

□ 0 lider de Imperatriz, ainda 6 o ex-interventor Ildon Marques. 

□ Dizem que Carlinhos Amorim, PSDB, sera o lider de Dorian na Camara. 

□ 0 PSDB foi o inventor do muro. Por isso os tucanos ficam em cima, em baixo, onde quiser. 

Pi Serra e Sergio disputam a prefeitura de Sao Paulo. Quero ver a taca que o PSDB vai levar. 

□ Meninos dos olhos pretos/ sobracelha de veludo ... 

□ Se seu pai nao tem dinheiro/ Mas tens olhos vai em tudo. 

□ Essa quadra se canta muito no interior do Nordeste. Feita de encomenda para FHC. 

□ 0 presidente virou Zorro as avessas. E se transformou em tagarela. Falapelos Banco Central 

□ Porque os cotovelos de FHC estao mudos. 

□ No Brasil, arranja 16 bilhoes de dolares para salvar bancos falidos. 

□ Na Argentina, diz que vai mandar preifder os banqueiros. 

F] Quem te viu, Quem te ve. E assim caminha FHC. Um menino travesso. 

I j Vem ai, mais historias do Velhinho da Santa Rita, aguardem. 

rj Afinal, tem gente que acredita na administragao Dorian Meneses. 

Saiu o secretariado 

de Dorian 

SofaltouaAgao Social, 

a imprensa, a... 

   —   • ■ : 

Em Cidelandia - Neto Teixeira 96 

Com a forca da a gente 
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Energia e suas fontes (parte II) 
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por Mauro Queiroz 
Jomalista 

As primeiras d^cadas do 
s^culo XX ja testemunham a 
aplica^ao em larga escala da 
energia lermica {)roveniente do 
aproveitamento cada vez mais 
intenso dos combustiveis 
fosseis (carvao mineral, 
petrdleo, gas natural). Mas, nos 
meados da decada de 60, o 
crescente consume de energia 
comega a aprefeentar sintomas 
graves; em pouco tempo, a 
demanda insaciavel promete 
superar os meios de 
suprimento existentes — pelo 
menos, nos paises 
industrializados. 

Eletricidade e a corrente 
sanguinea da vida moderna. 
Sem ela, toda o process© de 
veloz crescimento da 
civiliza^ao industrial, tal como 
existe em nossos dias, esta 
irremediavelmente 
comprometido. Assim, a 
previsao de uma crise 
energ^tica que afete o 
suprimento de eletricidade em 

future relativamente proximo ^ 
bastante desanimadora. 

Tomando-se como exemplo 
os Estados Unidos (o maior 
produtor e consumidor 
mundial de energia), a situagao 
energ^tica realmente nao se 
apresenta muito promissora. 
Nos ultimos cem anos a 
demanda de energia desse pais 
tornou-se mais de 20 vezes 
maior. Entrelanto, as proje^oes 
estatisticas do consumo norte- 
americano indicam que de 1970 
a 1980 as necessidades de 
energia eletrica deverao 
dobrar, e por volta de 1990 
deverao estar quadruplicadas. 
No entanto nao se verifica um 
aumento correspondente dos 
meios de suprimentos 
energeticos. Do total de 
eletricidade consumida pelos 
norte-americanos em 1970, 
somente 16% foram fornecidas 
por centrais hidrel^tricas, 
enquanto que 80% foram 
produzidas por usinas 
termel^tricas, consumidoras 
de combustiveis fosseis. As 
fontes energ^ticas, portanto, 

contmuaram substancialmente 
as mesmas, ja que os reatores 
nucleares se responsabilizam 
por apenas 2 ou 3% da 
eletricidade destinada ao use 
civil. E o problema maior e que 
as reservas mundiais de 
combustiveis fosseis ja 
apresentam indicios dc 
exaustao. Previsdes nao muitos 
pessimistas indicam que, se o 
ritmo de extrayao for mantido 
nos niveis cie 1970, as reservas 
mundiais conhecidas de 
combustiveis fosseis poderao 
durar pouco mais dt1 um seculo 
ai)enas. 

De lodos os combustiveis 
fosseis, o carvao ainda e o mais 
abundante. As restM vas norte- 
americanas estao estimadas em 
cerca 3 000 vezes a quantidade 
consumida no pais em 1971. O 
mais importante, por 6m, 6 que, 
mesmo ante uma demanda 
crescente, as reservas 
mundiais poderao fornecer 
energia por muito tempo, 

' jsde que sejam aproveitadas 
om maior rendimento. 

Atualmente, tal como sao 
usadas na combustao em 
centrais termeletricas, sua 
energia rende pouco: apenas 
40% da energia termica do 
carvao e efetivamente usada 
no consumo de eletricidade; os 
restantes 60% se dispersam em 
perda resultantes de 
imperfeiyoes do sistema de 
producao, armazenagem e 
distribuiyao da foi%a eletrica. 
Um sistema realmente 
eficienle reduzina essa perda 
em aproximadamente 23%. 

A situavao do petroli-o (• 
semelhante». Podt^si- imaginar 
o consumo diario de petroleo 
em um pais como os Estados 
Unidos, onde 116 milhdes de 
veiculos, com motores 
u s u a 1 m e n t e 
superdimensionados e mal 
regulados, dependem quase 
exclusivamente desse 
combustfvel. Se os motores 
fonnn planejados para que a 
gasolina seja melhor 
aproveitada, e se transporte 
coletivo substituir 

sensivelmente o individual 
(concentrando o consumo), as 
reservas mundiais de petroleo 
poderao durar muito tempo 
ainda, sem prejuizo do 
progress©. 

0 gas natural e o mais 
barato, limpo e conveniente dos 
combustiveis fosseis. Em 1972 
ja produzia um quarto da 
eletricidade e um lerco de toda 
energia empregada nos 
Estados Unidos. () maior 
problema de sua utilizacao 
atual — alem do esgolameuto 
crescente das jazidas 
conhecidas — reside um custo 
e dificuldade dc transporte 
entre as jazidas naturais e os 
grandes cenlros 
consu mi (lores. ()uando 
importado, requer enormes 
navios-tanques capazes de 
mante-lo a tempcratura de 
1260C, condiyao em que ocupa 
apenas 1/600 de sen volume 
sob pressao almosferica 
normal. 

Se a era do combustivel 
fossil parece estar chegando 
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ao fun, o mesmo nao se ixxle 
dizer de numerosas outras 
fontes de energia natural. 
Algumas delas, como a 
hidraulica, ainda nao foram 
plenamente exploradas. Outras 
estao com uma sua explora^ao 
ainda em fase experimental, ou 
so agora come^am a ser 
pesquisadas. 

Emboradisponham deuma 
fonte praticamentc inesgotavel, 
as grandes usinas hidrclctricas 
tern contra clas o alto prego das 
instalayoes — barragens, 
represas, maquinas geradoras, 
linha de transmissao, taxa de 
dispersao —, que indica que o 
modo marcante sobre o custo 
do quilowatt-hora produzido. 
Entretanto, estima-se que o 
mundo inteiro dispoe de um 
potencial de cerca de 3 bilboes 
de quilowatts de gera^ao 
hidraulica, por6m, no inicio da 
decada dos 70, apenas 8,3% 
desse potencial estavam 
instalados e aproveitados. 

As mar6s combinam a 
energia cinetica de seus fluxos 

e refluxes com a energia 
potencial do sistema Terra-Lua- 
Sol, fornecendo energia 
el6trica periodicamente. A 
primeira das usinas a 
aproveitar em larga escala essa 
permanente fonte de energia 
encontra-se na costa breta da 
Franca, no estuario do rio 
Ranee. Ali, 24 turbinas 
geradoras aproveitam os 23 
metres de diferen^a entre os 
desniveis da mar6 para a 
instala^ao de um potencial de 
240 000 quilowatts, que custou 
500 milhoes de ddlares, mas 
constitui um exemplar pioneiro 
para cmpreendimentos desse 
tipo. 

A maior de todas jis nossas 
fontes de energia, entretanto, 
6 o Sol. Em cada segundo ele 
converte 657 milhoes de 
toneladas de hidrogenio em 
653 milhoes de toneladas de 
helio. Adiferenva, os4 milhdes 
de toneladas de massa, e 
descarregada no espago em 
forma de energia. Apenas dois 
bilion6simos dessa energia 

alcanna a Terra. Mas isso 
representa 100 000 vezes mais 
energia que a atual capacidade 
de producao de eletricidade em 
todo o mundo. 

Apesar de tudo, o uso 
experimental da energia solar 
e recente. Em Odeillo, nos 
Pirineus franceses, um colossal 
espelho parabdlico, com a 
altura de um edificio de sete 
andares, focaliza os raios 
solares em um forno, fazendo- 
o alcanyar temperaturas de at6 
3 500®C, o sufidente para abrir 
um furo de 30 cm de diametro 
numa chapa de ayo de 3/8 de 
polegada de espessura, em 
apenas 60 segundos. Em 
divcrsos paises, numerosos 
outros projetos de utilizacao de 
energia solar estao em 
intensos estudos 
experimentais. E grande 
mi mere de satelites artificiais 
ja foram equipados com 
baterias solares e celulas 
foloeletncas para o 
acionamento de seus aparelhos 
eletronicos. 

Assista todos os dias, pela TV Capital, a partir das 13h00 
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Reeleigao entra na agenda de FHC 

Presidente da Republica pede que politicos discutam a proposta sobre o assunto 
dizer que reeleigao 6 um . "coincidenciatolaT de pontos 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Suspensao 
A cobran^a do Imposto 

Territorial Rural (ITR) foi 
suspensa em todo o Pais, pela 
Receita Federal. A medida foi 
motivada por uma avalanche 
de recursos contestando os 
valores aplicados. Segundo 
Luiz Suplicy Haffers, 
presidente da Sociedade 
Rural Brasileira (SRB), 
Houve casos em que o tributo 
sofreu reajuste de at^ 
600%.0utros representantes 
dos produtores lembram que 
o ITR vem sofrendo grandes 
corre?oes desde 1994, 
quando foi reajustado em 
3.000%. No ano seguinte, aalta 
media teria chegado a 300%. 
Os ruralistas contestam, 
porem, que, alem de indices 
considerados "absurdos 
dentro de um quadro de 
inflayao baixa", nao refletem 
a realidade do mercado. 

A suspensao da cobran^a, 
ocorrida a 11 dias, sera 
mantida durante o periodo em 
que a Receita fizer uma 
avalia^ao dos valores, 
segundo Haffers. Ele diz que 
ha casos em que o ITR subiu 
600% para terra nua, que 
sofreu perda no seu valor de 
mercado. 

Ofensiva 
O'ministro da Justi^a, 

Nelson Jobim, vai langar uma 
ofensiva junto aos Meres dos 
partidos que apoiam o 
governo no Senado para 
aprovar a curto prazo o 
projeto de lei que limita os 
poderes da justi^a Militar. 
Nelson Jobim ficou 
particularmente irritado com 
a setenga do juiz militar 
Mario Cesar Machado, do 
Rio de Janeiro, que absolveu 
dois oficiais do Ex^rcito 
acusados de pratica de 
tortura. 

Jobim tambem faz criticas 
a Justi^a Militar por causa da 
morosidade no inqu^rito que 
apura a chacina de 
Carandiru, em Sao Paulo, 
onde 111 presos foram 
massacrados pela Policia 
Militar. 

Indulto 
O indulto que vai 

beneficiar de 7% a 10% da 
populagao carceraria do Pais 

(130 mil presos), a ser 
anunciado em breve pelo 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso, nao 
atingira bandidos 
sentenciados por crimes 
hediondos. Estrupadores, 
sequestradores e homicidas 
ficarao de fora. 

A medida contemplara, 
por^m, criminosos do 
colarinho branco, como o 
milionario Paulo Cesar 
Farias, hoje em liberdade 
condicional. 

Sem tempo 
Favoravel a tese de 

reeleigao, o governador de 
Minas Gerais, Eduardo 
Azeredo, nao tern duvida de 
que esta afastada qualquer 
possibilidade de se aprovar a 
reelei^ao para as elei^oes 
municipais deste ano, ate por 
falta de tempo. Azeredo 
tambem e conta a reelei^ad 
para prefeito em municipios 
com menos de 200 mil 
eleitores, onde nao ha 
segundo turno. 

Nessas cidades, 
argumenta, faltaria 
fiscaliza9ao para impedir o 
uso da maquina 
administrativa municipal 

Confissao 
Acostumado a apurar 

escandalos em sua longa 
carreira policial, o senador 
Romeu Tuma confessa estar 
escandalizado com o volume 
da divida do Banco do Estado 
de Sao Paulo (Banespa). — 
O maior problemas 6 que 
essa divida cresce R$ 20 
milhoes todo dia por causa 
dos altos juros, diz o senador 
xerife. 

Descontente 
Luiz Inacio Lula da Silva 

nao esconde de ninguem que 
esta pra la de descontente 
com alguns candidates a 
prefeito escolhidos em 
pr^vias pelo PT (Partido dos 
Trabalhadores). O lider 
maior do PT acha que muitos 
desses candidates, que 
dominam a maquina 
partidaria em seus 
municipios, nao tern minima 
chance de veneer as 
eleigoes. Para Lula, e precise 
dar um basta a esses 
"carrascos" do partido. 

GASTROCLiNICA 
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por Vicente Patrus 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso pediu aos 
politicos que discutam a 
proposta da reelei^ao sem 
pensar na possibilidade da 
sua candidatura a um 
segundo mandate. "Pensar 
em reelei^ao nao faz sentido 

para mim como pessoa , 
disse. "Faz sentido para o 
Pais saber qual a melhor 
forma institucional (de eleger 
o presidente) e isso deve ser 
discutido com franqueza". 

Pouco antes de deixar a 
Argentina, en'cerrando uma 
visita oficial de dois dias, 
Fernando Henrique voltou a 

problema do Congresso e que 
nao esta pensando na * 
hipotese de ser candidate. 
"Eu nao estou preocupado 
com isso, nao estou mesmo", 
enfatizou, sem deixar claro 
que posi^ao tomaria na 
possibilidade de disputar um 
novo mandate. 

"Os que sao candidates a 
presidente fiquem tranquilos 
porque terao tempo de se 
for talecer junto ao eleitorado 
e disputar com vantagem". 
Na noite de segunda-feira, 
um telefonema anonimo com 
a amea^a de explosao de uma 
bomba levou a policia a 
vasculhar o Aeroporto Jorge 
Newbery, de onde o 
presidente embarcou para 
Brasilia ontem pela manha. 

Nada, entretanto, foi 
encontrado. O aviao 
presidencial decolou pouco 
depois das 10 horas, com 
atraso de trinta minutos em 
rela^ao ao horario previsto. 
No breve contato que teve 
com a imprensa, Fernando 
Henrique fez um balanga 
positive da visita a Argentina. 

Ele disse que houve 

de vista nbs cbntatos que teve 
com o presidente Carlos 
Menem da comitiva 
brasileira tiveram com seus 
colegas argentinos. 

A proximidade entre 
Brasil e Argentina, observou, 
deve facilitar a integragao do 
Mercosul com outros paises 
latino-americanos. "Vamos 
agora marchar para a 
integra^ao hemisf^rica com 
mais firmeza e maior 
capacidade de defesa de 
nossos interesses", resumiu. 

O presidente afastou a 
possibilidade de o Brasil 
passar, no futuro, por uma 
situa^ao economica 
semelhante a vivida hoje pela 
Argentina, onde o 
desemprego atinge mais de 
16% dos trabalhadores. "A 
economia brasileira 6 muito 
forte e diversificada", disse 
Fernando Henrique. 
"Estamos observando o que 
acontece em outros paises, na 
Argentina, no MCJco, no 
Chile, na Europa, e temos 
tempo para tomar as medidas 
que forem necessarias", 
tranquilizou. 

Orcamento 96 e aprovado 

Liberacao da verba ja e reivindicada pelos deputados e senadores 

or^amentaria. Nao havia A partir das proximas 
quorum emplenario, mas nem semanas, os gabinetes dos 

■S: 

por Vicente patrus 
Da Agenda Estado 

O Congresso aprovou, em 
votagao simbolica, o 
Orcamento-Geral da Uniao 
para 1996. Dos R$ 313 bilhoes 
estimados para serem gastos 
este ano, R$ 167 bilhoes estao 
reservados para o pagamento 
da divida interna e externa e 
encargos previdenciarios da 

administragao piiblica. 
Dos 9,9 bilhoes livres para 

investimentos, R$ 4 bilhoes 
foram distribuidos para as 
emendas dos parlamentares. 

A chance de conseguir 
liberar, antes das eleigoes 
municipais, esta verba para 
seus redutos levou os 
deputados e senadores a 
fechar um acordo para aprovar 
rapidamente a lei 

o PT, PDT e e PC do B, que 
votaram contra o projeto, 
pediram a verifica^ao de 
presen^a—o que encerraria a 
sessao. 

A pressa tern explicagao; 
como a partir de 30 de junho a 
Uniao nao podera mais assinar 
convenios com os Estados e 
municipios, os politicos terao, 
caso or Orcamento seja 
sancionado e detalhado at^ 
maio, apenas um mes para 
tentar garantir o envio de verba 
federal pana suas cidades. 

0 Orgamento aprovado 
revela a rota do clientelismo 
pre-eleitoral: os ministerios 
dos Transportes, 
Planejamento, Saiide, 
Educa^ao, Meio Ambiente e 
Agricultura foram os que 
receberam maior reforgo do 
Congresso em suas verbas 
para investimentos. 

titulares destas pastas deverao 
se transformar em alvo da 
romaria dos politicos. 

Com um caixa disponivel de 
R$ 2,2 bilhoes, o Minist^rio 
dos Transportes, entregue ao 
peemedebista Odacir Klein, 6 
o principal alvo da cobi^a do 
Congresso. "Nao consegui 
sensibilizar ninguem a apoiar 
minhas denuncias de 
super faturamento no DNER", 
constatou o deputado Giovani 
Queiroz (PDT-PA), que 
pretendia obstruir a vota^ao. 

Apesar de louvar a proposta 
de Queiroz de reduzri o custo 
das obras piiblicas, o relatof- 
geral do Orcamento, deputado 
Ibire Ferreira (PFL-PE), 
afirmou que nao teve 
condi^oes de avaliar, do ponto 
de vista tecnico, as cifras 
propostas pelo governo no 
Orcamento. 

Itamar condena reelei^ao 

por David Zimer 
Da Agencia Estado 

O ex-presidente Itamar 
Franco e o presidente 
nacional do PMDB, deputado 
Paes de Andrade (CE), 
divulgaram nota conjunta na 
qual condenam a ideia de 
r^eleigai e pedem 
prbvidencias governamentais 
contra a recessao economica, 
cuidado no exame das 
reformas constitucionais e 
esclarecimento da crise do 
sistema financeiro. 

No encontro de duas 

horas em Juiz de Fora (MG), 
Paes de Andrade convidou 
Itamar para ingressar no 
PMDB, mas o ex-presidente 
alegou que os compromissos 
diplomaticos o impedem de 
exercer atividade partidaria 
no momento. "O ex- 
presidente sera o juiz da sua 
decisao", disse Paes de 
Andrade. "Mas ha um desejo 
de ele voltar ao PMDB". 

Na nota de quatro paginas, 
Itamar e Paes de Andrade 
manifestaram preocupa^ao 
com a situa^ao do Pais 
sobretudo "com o grave 

problema do desemprego eo 
fechamento de pequenas e 
madias empresas". Os dois 
manifestaram esperan^as de 
que medidas governamentais 
possam reverter, em prazo 
breve, essa tendencia a 
recessao. 

Defendem ainda a 
necessidade das reformas 
constitucionais para "tornar o 
Estado mais agil e permitir o 
saneamento das contas 
publicas". A nota destaca 
tambem a responsabilidade 
do Congresso Nacional no 
exame "cuidadoso" dos temas 

propostas, "a fim de evitar que 
decisoes apressadas possam 
colocar em risco a estabilidade 
do Estado e a tranquilidade da 
Na^ao". 

O embaixador e o 
presidente do PMDB 
propuseram que as reformas 
constitucionais nao violem os 
principios fundamentais do 
Estado republicano e 
federative. Entre eles citam o 
respeito aos mandates 
previamente definidos pela 
constituigao e a alter nancia de 
homens e partidos no 
exercicio do poder executivo. 

Grafica Jardim 
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Almeida, ex-Marwel, visita Imperatriz 

por Francisco do. Vale 
Da Editoria de Esporte 

A segunda maior cidade do 
Estado, Imperatriz, exporta 
mais atletas do que a propria 
capital Sao Luis. Em 
Imperatriz ha varias 
escolinhas de futebol, mas a 
escolinha que mais se destaca 
e a do Marwel. Com mais de 
200 alunos, a escolinha tem 
hoje, o melhor rendimento 
t^cnico, com o apoio do 50° 
BIS. O presidente Moreira 
vem fazendo um trabalho 
excelente. Todos os dias, nos 
dois perlodos, todos os 
professores e simpatizantes da 
escolinha se movimentam no 
sentido de melhorar a 
estrutura do grupo. Alencar, 
ex-Marwel, hoje no MAC, e 
Lamartine (TunaLuso) foram 
os grandes incentivadores da 
escola. Recentemente o 
Marwel conseguiu emplacar 
no futebol paulista varios 
jogadores. Derivaldo Gregorjo 
de Almeida 6 um deles. 
Almeida 6 filho de dona Doraci 
Gregoro de Almeida e o 

senhor Deusdete Nunes de 
Almeida. Almeida, apesar de 
muito jovem, aprendeu as 
tecnicas do futebol com o seu 
irmao Djalminha, outro craque 
que teve passagem pelo 
Marwel. Mesmo inexperiente, 
conseguiu se firmar nas 
equipes do Ribeiraozinho e na 
Casa das Maquinas, daf pra 
frente o mo^o de 18 anos, 75 
quilos, natural de Imperatriz, 
come^ou a mostrar que e bom 
de bola. Com a sua 
transferencia para Sao Paulo, 
jogou no Juvenil do Rio Branco 
de Americana, de onde foi 
campeao em 93. Em 94, o 
garoto foi campeao da Ta^a 
Brasil de Juvenil. Com alto 
nfvel tecnico, Almeida foi 
negociado com o Corinthians 
para disputar aTa^a Sao Paulo 
de Futebol Juniores. A atuagao 
do craque imperatrizense foi 
tao boa que o Corinthians no 
inicio da temporada, lanyou 
Almeida para jogar o 
Campeonato Aspirante. 
Confira na foto ao lado o 
jogador Almeida treinando 
junto com Edmundo. 
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(seta), ex-jogador do Marwel, agora no Corinthians paulista, csta em visita a nossa cidade 

Gurso de arbitragem tefmina hoje 

disposi^ao para a partida 
contra a Selevao da Africa do 
Sul, em Johannensburgo, os 
seguintes jogadores: 

Goleiros: 
Dida (Cruzeiro) 
Rogerio (Sao Paulo) 
Zagueiros: 
Aldair (Roma-Italia) 
Carfinhos (Guarani) 
Alexandre Lopes 

(Corinthians) e Ronaldo 
(Atletico Mineiro). 

Meio-Campos: 
por Francisco do Vale FJavio Concei^ao 

(Palmeiras) 
O proximo timistoso da Ze Elias (Corinthians) 

Selecao Brasileira £ mais um Amaral (Palmeiras) 
dificil teste para o treinador • Emerson (Grf-mio) 
Zagalo, que com sua Riyaldo O^lmeiras) e 
experiencia ira colocar em Jamelli (Santos), 
campo a sua melhor Para o tecnico Zagalo, 
forma^ao do momento. todos os jogadores terao 
Apesar da partida ser chances de mostrar o seu 
amislosa, Zagalo parante futebol,poisoamistoso^um 
uma boa vitdria diante do teste importante para o 
seJecionado da Africa do Sul. elenco. () atacante Ujizao 
A partida esta marcada para (Palmeiras), tera mais uma 
o proximo dia 24 de abril cm vez a oportunidade de 
Jolianhcnsburg. O treinador mostrar a sua boa fase, tendo 
brasileiro supreendeu a em vista que ja marcou 15 
todos com a convoca^ao do gols no Paulistao e 0 o 
atacante Bebeto, do arlilheiro isolado da 
Lacoruna, da Espanha. competiyao. Zagalo disse 
Zagalo disse que o atacante ainda. que Rivaldo e Imzao 
tera sua chance de mostrar irao novamente formar o 
se e ou nao o homem ideal ataque brasileiro, pois contra 
para o comando de ataque o selecionado de Gana deu 
nas OHmpiadasde Atlanta. A cert e, se i nao 
ultima partida da sole^ao a. te mudar. 
canarinho foi no interio de g a ninguem nu... 
Sao Paulo (Sao Jos^ do Rio qi .> que iremos fazer 
Preto), onde aplicou uma algumas mudan^as, mas 
goleada de 8 a 2, na Selecao iremos mudar para melhor", 
de Gana. Zagalo tera a afirmou Zagalo. 
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Jackson da Silveina finaliza cur so de arbitragem hoje 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

A Sedel, juntamente com a 
LID e o Sistema Tucanu's, 
encerram hoje o curso de 
arbitragem que esta sendo 
ministrado por Jackson da 
Silveira. Satisfeito com o bom 
mimero de alunos, o professor 
Jackson garantiu a nossa 
reportagem, que oitenta por 
cento dos participantes tem 
chances de serem aprovados. 
Jucelino Miranda e Reinaldo 
Martins, que tambem estao 
participando do curso, 
acreditam que o novo quadro 
de arbitros da LID sera 
bastante promissor. "Pelo que 
vimos aqui poderemos ter 
arbitros de Imperatriz junto 
conosco ate nos campeonatos 
estaduais e nacionais", 
afirmou Jucelino Miranda. 0 
presidente da Liga, Toinho 
Bareta, juntamente com o 
presidente do quadro de 
arbitros, Jurandir Gomes, 
tambem estao otimistas com o 
desenvolvimento do curso, 

estes novos eompanheiros 
terao suas chances e se 
mostrarem seus talentos terao 
seus valores reconhecidos, 
nao por mim, mais pelos 
desportistas de Imperatriz. A 
Copa Dente de Leite e a la 

Copa Tucanu's de Futebol, 
serao as competicoes que os 
novos arbitros poderao 
mostrar o que aprenderam 
com o professor Jackson da 
Silveira. A Copa Dente de 
Leite ja esta em andamento 
com jogos realizados no 
Estadio Municipal Frei 
Epifanio e a I8 Copa Tucanu's 
esta em fase de elaboracao do 
regulamento. 0 Bangii, recem 
eleminado do Campeonato de 
Inverno - categoria Master, 
sera uma das novidades da 
eompeticao. 0 elenco que 
disputou o Campeonato de 
Inverno podera sofrer algumas 
altera^os, com relagao ao 
Uniao Cascavel. Contatos 
foram mantidos e a diretoria 
do clube ficou de entrar em 
contato com LID - Liga 
Imperatrizense de Desporto. 

Mael chega e refor9a papao 

por Francisco do Vale 

O ponta direita Mael, 
que iniciou sua carreira 
como jogador no Maranhao 
Atletico Clube e depois 
como boa passagem pelo 
futebol pernambucano, 
defendendo as cores do 
Naiitico, acertou sua 

tnsferencia para a 
iporada de 96 no Moto 

abe. Mael, considerado o 
melhor jogador na sua 
posi^ao de 93, ja se 
apresentou a comissao 
t^cnica do clube, treinou 

ter^a e quarta-feira com o 
elenco na praia do Olho 
D'Agua. O encontro de 
terya-feira marcou a 
reapresenta^ao da equipe 
apos a derrota para o 
Americano por 1 a 0, em 
Olho D'Agua das Cunhas. 
Mael 6 natural de Rosario- 
MA., e satisfeito com o 
retorno ao futebol 
maranhense, prometeu 
fazer uma boa temporada 
pelo time rubro-negro. O 
ponta disse ainda que 
negociou seu passe com o 
Nautico, no final do ano, 

quando o clube nao teve 
condi^ao financeira para 
pagar-lhe o que tinha 
direito. O contrato do 
jogador sera registrado 
ainda hoje na Federagao, a 
fim de participar do jogo 
contra o Expressinho, no 
proximo dia 21 em Sao 
Luis. AMm de Mael, o Moto 
recebeu mais tres refor^os 
para a temporada: o meio- 
campo Antonio Carlos, o 
lateral Jorge e o meia- 
esquerda Sandro. Os dois 
primeiros foram 
eraprestados pelo 

Botafogo-RJ, por um 
peribdo de teste e, se 
aprovarem, serao 
contratados. Ja o meio- 
campo Sandro, e oriundo 
do futebol alagoano, onde 
atuou no CRB. Depois do 
treino fisico realizado na 
praia do Olho D'Agua, o 
time volta a treinar no 
periodo da tarde, deste vez 
no campo do Parana. A 
linica baixa do jogo contra 
o Americano foi o zagueiro 
Nilson, que foi expulso e 
cumprira suspensao 
automatica. 

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

comoncb de segunda a sexta-feira, o progromo Cidade 

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

A verdade nua e cma, doa a quem doer. 
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expert Dr. Harry Friedman, do multinacional Gt^upo Friedman. 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Foi o agito da noite de ontem, que contou com um numero expressive 

da galera jovem da city. 

No proximo dia 08 de maio, o imperatrizense contara com o mais 

novo empreendimento que vai fazer o frisson das pessoas de bom 

gosto de Imperatriz. Trata-se do Timbira Shopping Center. 

A cidade sera palco de mais uma nobre festa de 15 anos, da graciosa 

Bernadete Maria, filha do juiz Aureliano Ferreira e Jacirene Ferreira, 

que acontecera dia 20, em grande estilo, no Ju^ara Clube. 

O povo imperatrizense ja pode contar com a candidatura do 

empresario Ildon Marques, ex-interventor de Imperatriz, que 

administrou com responsabilidade os bens publico da cidade, 

devolvendo a esperan^a a nossa comunidade. 

Po/i fal&t eixAt&o, 

Quern esta a todo vapor e ja articulando a campanha do maridao 

Dr. Fiquene; e a dinamica Zerina Fiquene. 

Os lojistas do Timbira Shopping Center estao a mil por hora, para 

entregarem as instalagoes das lojas, que acontece dia 08 de maio. 

Acontecera em grande estilo, no proximo dia 27 de abril, no Ju9ara 

Clube, com a participagao especial dos modelos e bailarindos, Islene 

Cristina e Marcos (Agenda Ford) e a Miss Brasil das Americas e 

Musa Maranhao, Shanna Cristina. 

A empresaria Rosangela Mariano, que esteve recentemente no 

Rio de Janeiro, participando de curso de gerenciamento 

promovido pelo Boticario, aproveitoju para dar uma esticadinha e 

aproveitou o feriado da Semana Santa para desembarcar direto 

nas praias de Salinas-PA, juntamente com o maridao Joaquim 

Mariano (Comercial Mariano) e suas filhas Jessica e Mariana. 

Por falar no curso do Boticario, o mesmo foi ministrdo pelo 

Nos proximos dias, o vice-governador Jose Reinaldo Tavares 

desembarcara na city. Na bagagem, boas novidades para a imperosa. 

Aguardem! 

Q,C£0/h&6- 

Posou no lar do casal de medicos, Dr. Assis e Dra. Madalena, par 

corujice do papai e avos. 
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iassaeem de Nell ' ^ mtehgente Neyla MoraesBarbosa pela A Escolinha do Marwel tan,hem parabeniza Gabriels Gomes Dantas, pela passae 
efoZadn,' HZlllZh pylTaSZra da,Secfeta"7 ^ Afao Socml e do nnirersdrio. Gahriela, que compieta 15 anos, e Blba do comandJnte do- 

 eSp"Sa do 1 secreta"° da Escolmba do Marwel, advogado Paulo Je-'stf e diretor de bonra do Marwel ^oronel Dioglnes Dantas e de Fdtima Dante. 
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por JOSE FILHO 

Convite 

0 competente e s6rio 
procurador do Municipio, 
jornalista Jurive de Macedo, 
pode ser convidado nas 
proximas boras para 
participar de uma audiencia 
piiblica na Camara 
Municipal, para falar sobre a 
anula^ao de uma licita^ao da 
Prefeitura para a compra de 
merenda escolar. Na proxima 
semana deve comparecer a 
Camara, o ex-presidente da 
Comissao Permanente de 
Licita^ao, servidor Francisco 
Senna Leal. 

Duvida 

Nao faz muito tempo o 
senador Alexandre Costa fez 
consi^lta ao Supremo 
Tribunal Eleitoral sobre a 
elegibilidade ou nao do 
interventor municipal. O 

relator da consulta foi explicito 
em afirmar que "o interventor 
era inelegivel", citando em seu 
parecer ate mesmo 
jurisprudencia sobre o 
assunto. 

Imperatriz 

No caso de Imperatriz, em 
decorrencia de consulta feita 
pela governadora Roseana 
Sarney sobre a elegibilidade 
ou nao de Ildon Marques, 
deixa uma serie de diividas: o 
STE mudou de opiniao sobre 
o assunto por questoes 
politicas ou o parecer nao e 
exatamente como o que esta 
sendo divulgado? 

Candidatura 

Se Ildon Marques lanyar-se 
candidate a prefeito de 
Imperatriz nas proximas 
elei^oes, pelo menos dois 

partidos ja se definiram por 
uma a^ao de impugna^ao da 
candidatura dele. 

Secretaria 

Desde a tarde da ultima 
quarta-feira que o medico 
Carlos Gomes de Amorim, ex- 
prefeito da cidade, £ o novo 
secretario de Saiide do 
Municipio. 0 convite foi feito 
pelo interventor Dorian 
Meneses e aceito. Os dois sao 
amigos de longa data. 

Telefonema 

A assessoria da 
governadora Roseana Sarney 
divulgou que no momento em 
que ela recebeu o parecer do 
TSE sobre a elegibilidade do 
ex-interventor Ildon Marques, 
Roseana Sarney teria 
telefonado para o deputado 
federal Sebastiao Madeira 
(PSDB), para comunicar-lhe 
sobre a decisao do TSE. 

Pergunta 

0 normal nao seria a 
governadora ter telefonado 
para os seus aliados politicos, 
o ex-governador Jose de 
Ribamar Fiquene ou o 
deputado federal Davi Alves 
Silva, que trabalharam pela sua* 

eleigao? Por que a 
governadora preferiu telefonar 
para o deputado Madeira? 

Definigoes 

Sendo instalados os novos 
municlpios desmembrados de 
Imperatriz, ha realizagao de 
eleigdes ainda este ano, pelo 
menos em tres novos 
municipios ja estao definidos 
os candidates a prefeito. 
Daniel Silva Alves por 
Davinopolis; Ney Bandeiraem 
Ribeiraozinho e Joao Pinto em 
Vila Nova dos Martirios. Em 
Sao Pedro D'Agua Branca 
podem concorrer Salomao 
Santana, Bonfim e um 
candidate do PSDB. 

Silencio 

No mais absolute silencio 
continua trabalhando a sua 
candidatura a prefeito, o 
Coronel Ventura. Ele visita 
bairros da periferia, e 
sobretudo os distritos e 
povoados do Municipio. 
Varios contatos sao mantidos 
com pequenos produtores 
rurais e com entidades de 
classe. 

Destituigao 

0 intervetor de Imperatriz, 

Dorian Meneses, destituiu 
toda a Comissao Permanente 
de Licitagao. Ele esta criando 
uma nova, a nivel de 
secretariado. Para ocupa-la o 
interventor ja convidou um 
executive do Banco do Estado 
do Maranhao, de Sao Luis. 

Inacabadas 

A governadora Roseana 

Sarney anunciou em Sao 
Luis que vai concluir as 
obras inacabadas do ex- 
governador em 
Imperatriz, Jose de 
Ribamar Fiquene. 
Constam na lista das obras 
da governadora, as 
instala^oes do Primeiro 
Distrito Policial, Esta^ao 
Rodoviaria e Avenida 
Beira-Rio. 

Para medita^ao 

"Om, a lingua e fogo; e mundo 

de iniquidade; a lingua esta 

situada entre os membros de 

nosso corpo inteiro e nao so p5e 

em chamas toda a carreira da 

existencia humana, como e posta 

ela mesma em chamas pelo 

' inferno". (Pe 3 - 6) 

Assista 

de 

segunda 

a sabado 

o 

programa 

O Radio 

na TV, 

com 

Clelio 

Silveira, 

a partir 

das 12:00 

naTV 

Capital 

EDITAL 

A ASSAI - ASSOCIAgAO DOS 

ADVOGADOS DE IMPERATRIZ, COMUNICA 

AO SEU QUADRO DE ASSOCIADOS, QUE A 

eleiqAo PARA A renovaqAo DA 

DIRETORIA DA ENTIDADE, REALIZAR-SE- 

A NO PROXIMO DIA 26/04/96, A PARTIR 

DAS 8:00 HORAS DA MANHA, 

ENCERRANDO-SE As 17:00 HORAS, NA 

SEDE SOCIAL ARUASIMPIJCIO MOREIRA, 

NQ 1083. 

OUTROSSIM, ESCLARECEMOS QUE OS 

INTERESSADOS PODERAO APRESENTAR 

AS CHAPAS CONCORRENTES ATE AS 18:00 

HORAS DO DIA 19/04/96, NO ENDEREQO 

ACIMA CITADO. 

IMPERATRIZ, 28 DE MARCO DE 1996 

ARGENTINO PEREIRA DA SILVA 

PRESIDENTE EM EXERCICIO 

r 

T>1 

QUANDO VOCE 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

caminhAo 

FORD 

PESSOA FISICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATE 24 MESES 

- PESSOA 

JURIDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADOATE 

36 MESES, OU 

LEASING DE 24, 

36 E 42 MESES. 

PREQO 

FATURADO 

DIRETODT 

FABRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

.v.v.v.v.v. . s 

. 

m 
m 
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Nao e voce que queria um caminhao 

bom pra chuchu e a prego de banana? 

i| 

1 
m 
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Automoveis e Pegas Capri Ltda. 

REVENDED0R AUT0RIZAD0 

llMI fEi (AI H\ 12 Moric IAsI 

Com apresentagao de: 

j^^lieuve De segunc da a sabado, a partir das 19h00 

pela TV Capital 
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Prefeito de Sao Miguel e cassado 

Noticia e festejada pela sociedade que observa novos dias para o municipio 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

el 

Fato consumado 
So pra contrariar muitos 

oposicionistas que nao 
acreditavam na elegibilidade 
Ddon Marques, desta vez e 
mesmo pra valer, o ex- 
interventor sera mesmo o 
candidate oficial pelo 
PMDB, rumo a prefeitura de 
Imperatriz nas vindouras 
eleigoes. 

Decisao 
Com a decisao do TSE, 

em rela^ao a elegibilidade do 
ex-interventor estadual 
Ddon Marques de Sousa, a 
disputa eleitotal deve ficar 
mais acirrada, ou seja, 
diminuindo assim as 
chances dos outros 
prefeituraveis. 

Uma pesquisa realizada 
pelo programa Imperatriz 24 
Horas, exibido pela TV 
Capital as 13h00 revelou 
que, o povo nas ruas 
confirma a sua preferencia. 

No entanto, constata-se 
que se depender da vontade 
do popula^ao, Ildon 
Marques sera de fato e de 
direitd o proximo prefeito a 
comandar os destines 
politicos de Imperatriz e, 
consequentemente dar 
continuidade aos trabalhos 
iniciados por ocasiao da 
intervengao,. com a 
pavimentayao de 
consciencias. 

Veneer, ou veneer 
Fiquenistas que se 

cuidem, e bora de ligar o 
desconfiometro, pois a 
realidade esta nas ruas, ou 
seja, a preferencia eleitoral de 
Ddon Marques ja esta sendo 
considerada fato consumado. 
Fontes Ildonistas revelam 
que, certamente a campanha 
do ex-interventor vai 
deslanchar, provocando uma 
verdadeira enxurrada de 
votes no proximo dia 3 de 
outubro. 

Polemica 
Diz-se um adagio popular 

que, e muito mais facil 
reclamar, criticar, cobrar 
solu^oes para o que nos 
parece errado, do que 
procurar uma solu^ao 
convincente para os 
problemas. Porem, a 
polemica criada em torno da 
proibigao de animais soltos 
em vias publicas, volta a baila 
e, desta vez com serias 
denuncias de moradores das 
imediagoes de avenida que 
dar acesso ao municipio de 
Joao Lisboa. 

De acordo com as 
denuncias, a soltura dos 
animais ocorre diariamente; 
por volta das 16h00, 
provocando muitos 
acidentes principalmente no 
periodo noturno. 

Desemprego 
Como consequencia do 

alto indice de desemprego 
que continua crescente em 
Imperatriz, milhares de 
familias, para nao ficarem 
sem o pao de cada dia, sao 
submetidas a rccolher restos 
de alimentos nas feiras livres 
da cidade. 

No entanto, ha quern diga 
que ja esta mais do que na 
bora do governo Novo 
Tempo, fazer algo no sentido 
de amenizar o sofrimentos 
dessas pessoas. 

Arrombamentos 
Os larapios continuam 

agindo livremente na cidade. 
A ausencia de energia 
eletrica em alguns setores e 
o policiamento precario 
aliado a um pouco de 
impunidade, tern sido os 
principais fatores que muito 
tern contribuido para o 
crescimento assustador de 
arrombamentos em 
residencias e roubos de 
bicicletas nos bairros mais 
carentes da grande cidade. 

Jornal Capital 

Seu Lider Didrid 

Fone: 723-2034 

Leria e assine 

m ya&fM 
mm m 
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por Andre Cunha 
Da Editoria de Cidade 

Apos diversas reclama^oes 
feitas pelos variadores setores 
da comunidade, o prefeito de 
Sao Miguel do Tocantins, 
Otacilio Gregorio, vai ser 
cassado nesta sexta-feira, dia 
12. 

Ainformagao foi passada na 

noite de ontem ao Jornal 
Capital por moradores da 
cidade do vizinho estado, 
afirmando que Otacilio 
Gregorio nao tern mais 
condigoes de continuar 
exercendo o cargo de prefeito, 
tendo em vista os atos ilegais 
que ele vem praticando, de 
forma descarada, desde o 
inicio de seu mandate. 

. A noticia esta sendo 
festejada, uma vez. que a 
popula^ao almeja a efetivagao 
de uma £poca prospera para o 
municipio. 

Segundo o vereador Inaldo, 
membro da bancada de 
oposi^ao da Camara Municipal 
de Sitio Novo do Tocantins, a 
cassa^ao do mandate de 
Otacilio Gregorio ja deveria 

ter sido determinada pela 
justiga ha vdrios meses em 
face das denuncias feitas em 
Talmas e ate mesmo em 
Brasilia. 

Sao Miguel do Tocantins 
amanhecera movimentada, 
hoje, com as pessoas indo as 
ruas e gritando por novos dias 
na sede da prefeitura 
municipal. 

Acordo garante apoio as micro empresas 

porAdriana Galvao 

0 Governo do Estado, 
atraves da Secretaria de 
Educagao, e o Service de 
Apoio as Micro e Pequenas 
Empresas do Maranhao 
(SEBRAE/MA) firmaram na 
quarta-feira convenio de 
trabalho que visa a execu^ao 
do Projeto de Compras 
Governamentais. 

A solenidade aconteceu as 
10 horas, no Palacio Henrique 
de La Rocque, e contou com 
as presents da governadora 
Roseana Sarney, do titular da 
SEEDUC, Gastao Vieira, e do 
presidente do Conselho 
Deliberativo do SEBRAE/MA, 
Joao Abreu, entre varias 
outras autoridades. 

O projeto Compras 

Sehrae/MA fala 

sobre Qualidade 

Total 
p€ 0 

O de Ap&io as 
Mtcro e Pequenas 

[ (SEBRAE/MA) realzou 
ontf 
era i ' ir das 

Qu-dida' ■::||||||||| 
A 

abcrtura do evento contou 
com apeseop dadiretorla 
execnliva da institul^ae, 
t6cplcos d- 
Kacional e renn ni antes 
das empresas que Ir^o 
{)artictpar do 'WOf€shop, 

O IV. a/o 
peio SEBRAE/MA com o 
ohjetlvo de dituodir oo 
me io empresarial os 
nrmctj h 
Qualidade Tc^al qae boje 
e ferrafT ratal 
para cufreutar 
concorrendas. 

Sintonize 

Radio 

Capital AM, 

950 Khz, 10 

Mil Vatt's de 

Potencia 

Governamentais foi criado 
pelo SEBRAE/MA com o 
objetivo de propiciar as 
empresas de micro e pequeno 
porte locals de todos os 
setores condicoes para que 
elas vendam seus produtos ao 
Governo e, seja estimulado o 
desenvolvimento desse setor, 
o que vai promover, ao mesmo 
tempo o fortalecimento 
gerencial e tecnologico e 
ampliagao dos beneficios 
sociais. 

Dessa forma, o projeto visa 
a fazer com que os recursos 
do governo (federal, estadual 
ou municipal) circulem nos 
estados e municipios gerando 
renda, empregos e maior 
arrecadagao de impostos. 

Objetivo 
O convenio entre o 

SEBRAE/MA e a SEEDUC 
visa ao equipamento e 
reequipamento, com bens 
mobiliarios, de unidades 
escolares, centres 
comunitarios e creches; 
fornecimento de fardamento e 
outras po^as vestuarios; e 
integrayao entre os orgaos 
envolvidos no acordo. E as 
empresas fornecedoras. 

Na solenidade de quarta- 
feira ja foi assinado o primeiro 
termo aditivo que estabelece 
como primeira encomenda. a 
confeccao de 180 mil pegas de 
fardamento, que estao orgadas 
em 856 mil reais 

Execu^ao 
O projeto e executado em 

varias etapas, como 
identificagao de demandas 
junto aos governos, 

negocia^ao de contratos de 
fornecimento e 
acompanhamento t^cnico e 
tecnologico de produtos e 
services, elaboracao de 
projetos de novos produtos, 
selecao e capacitagao de 
MPE's fornecedoras, alem de 
orientacao tributaria e tCcnica 
para elas. 

Para Joao Abreu, 
presidente do SEBRAE/MA, 
uma iniciativa como essa ^ 
fundamental para o 
desenvolvimento das MPE's 
locals, pois assim elas tern 
oportunidade de conquistar o 
mercado e crescerem. 

Todos os empresarios 
interessados em participar 
podem procurar o SEBRAE/ 
MA para obterem maiores 
informacoes. 

PREFEITURA MUNICIPAL 

IMPERATRIZ - MARANHAO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COMUNICADO 

IPTU/96 

Comunicamos aos habitantes de Imperatriz, contribuintes do IPTU- Imposto 
Predial Territorial Urbano, de todos os logradouros que o Imposto relative ao 
exercicio de 1996 encontra-se lanqado. 

Comunicamos ainda, que a cota integral venceu no dia 31.03.96 com direito 
a um desconto de 20% (vinte por cento), podendo a mesma ser paga ate o dia 
30.04.96 nas mesmas condicoes. 

Estamos permitindo o parcelamento em 04 (quatro) parcelas iguais (1+3), 
contudo sem o desconto de 20%. 

Os contribuintes deverao retirar os DAMs - Documentos de Arrecadacao 
do Municipio, na Secretaria da Fazenda, e paga-la tao somente na Rede Bancaria 
Autorizada: BEM - B BRASIL - FTAU - CAIXA ECONOMICA. 

Imperatriz, 03 de abril de 1996. 

r 

EDSON PERES DE ARAUJO UMA 
Secretario Municipal da Fazenda 

Segunda a Sabado-12 hs 

TV - Capital - Canal 5 

Apresentagao: Clelio Silveira 
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a Anj(> Bonito" 

Cantor enfatiza que o romantismo ainda faz parte da vida do brasileiro 

Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

— Ola, bom dia! 
Apelo 

desesperado 
A Confederagao das 

Associa^oes das Santas 
Casas de Misericoridia do 
Brasil fez, esta semana, urn 
apelo desesperado ao 
ministro da Saude, Adib 
Jatene. 

Acompanhado do padre 
Jos^ Linhares Ponte, 
deputado cearense do PPB, 
o grupo entregou a Jatene 
um documento que detalha a 
situaqao de misdria, Estado 
por Estado, das Santas 
Casas. De um total de 2.600 
hospitsds, mais de 50 ja 
deixaram de funcionar. 

Langando 
disco 

Fazendo a divulgagao de 
seu disco, intitulado "Anjo 
Bonito", o cantor Edmar 
Nuvem. Ontem, por volta das 
14h00, tiye a oportunidade de 
ouvi-lo. E puro romantismo 
do imcio ao fim. Seu estilo 6 
brega. 

Ele tern como 
representante na cidade o 
radialista Noca, da Radio 
Capital AM. Pelas 
informa^oes conseguidas, 
brevemente Edmar Nuvem 
estara fazendo visita a 
Imperatriz, onde mostrara 
seu trabalho ao publico, 
fazendo diversos shows na 
regiao. 

Primeiro 
debate 

Confirmadissima a 
realizagao do primeiro 
debate, naTV Capital, com os 
candidates ao cargo de 
prefeito de Imperatriz no 
jleito deste ano. 

0 primeiro a ser 
entrevistado e questionado 
pelos jornalistas Conor 
Farias e Frederico Luiz, sera 
o deputado federal ^ebastiao 
Madeira, do PSDB. 

de 
de 

em 

Promovendo 
treinamento 

O Departamento 
Desenvolvimento 
Recursos Humanos 
parceria com o Departamento 
de Administrayao Geral, 
promoveu nos ultimos quatro 
meses, treinamento sobre 
microfilmagcm na Sede e 
Superintendencias Regionais. 

As aulas foram ministradas 
pelo professor Deobrug 
Santos, instrutor externo, 
detentpr de grande 
experiencia na area, para um 
publico de 443 profissionais. 

O objetivo e capacitar os 
empregados da Infraero que 
trabalham com 
gerenciamento de 
documentos para implantaqao 
do Sistema Micrografico, o 
que ocorrera ainda este ano 
nas dependencias da 
empresa, onde se encontram 
documentos em arquivo de 
custodia ha mais de 20 anos. 

Um 
aid legal 

Para o pessoal da Eletrica 
Boa Esijeran^a, localizada all 
naav. Getiilio Vargas, Centro. 

O amigo Carlos, da Faixa 
Eldtrica, situada no bairro 
Santa Rita. 

Antonio Filho, diretor de 
Jornalismo da TV Mirante - 
Imperatriz, Canal 10. 

Samir Sabbag, proprietario 
da Danceteria Fly Back, no 
setor Beira-Rio. 

Industrial Alair Chaves, da 
Mocma Moveis, que ontem 
esteve conversando comigo. 

Prase 
do dia 

"O homem e capaz de 
executar com sucesso 
qualquer tarefa que se 
disponha a fazer. O desafio 6 
manter essa li^ao sempre 
presente". 

(Walter Cronkite, 
jornalista americano) 

mm 
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Destaque 
A coluna destaca, hoje, o aprt sntador Conoi Ari. , 
diretor-presidente do Sistema Tucanu's de Comunicagao 
e o ministro das Comunicagoes, Sergio Motta, em recente 
ncontro realizado em Sao Luis. O flagrante foi marcado, 

naturalmente, pelos assuntos politico s. 

por Raimundo Primeiro 
Da Redapao 

O cantor e compositor Edmar 
Nuvem quer conquistar o 
mercado maranhense. E comeqa 
a fazer a divulgagao do seu 
trabalho por Imperatriz. 

Faz parte do grupo que canta 
musicas bregas. Entretanto, 
afirma que e um artista 
genuinamente nordestino e 
como tal deve cantar as coisas 
que o povo gosta de ouvir. 
Romanticas, suas musicas ja 
estao fazendo sucesso em 
algumas cidades brasileiras. Ate 
nas capitais por onde se 
apresentou seu trabalho esta 
sendo executado pelas 
emissoras de radio. "E o 
resultado positivo daquilo que 
faqo com o proposito apenas de 
alegrar os momentos tristes das 

pessoas", observa. 
Edmar Nuvem mostra em 

Imperatriz o disco "Anjo 
Bonito", que acaba de ser 
gravado. Nao descarta, ainda, a 
possibilidade de visitar a cidade 
nos proximos dias, de onde 
pretende come^ar uma serie de 
shows que realizara pelos 
municlpios da Regiao 
Tocantina. "O contato pessoal 
com o publico e muito 
imixjrtante", diz. 

As musicas do disco de 
Edimar Nuvem sao "Anjo 
Bonito", "O Fera", "As Estrelas", 
"Menina", "Passarinho", "Nao 
Digo Pra Ningu^m", 
"Felicidade", "Voltei a Pensar", 
"Corayao Bobo" e "Cartas na 
Mesa". Txias as musicas sao de 
autoria do cantor, que, atraves 
delas, mostra como e forte a sua 
veia romantica. 

MS 
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Edmar Nuvem tern forte veia romantica 

TRF promove concurso de monografia 

Inscrigoes ja estao superando expectativas 

% // 
i 

por Marta Leal 
Da Editoria de Cidade 

Estao abertas ate o dia 30 
de agosto proximo as 

inscn^des para concurso 
nacional de monografia 
promovido pelo Tribunal 
Regional Federal da 1° 
Regiao, em Brasilia, 

versando sobre os seguintes 
temas: "AJustiga, a Lei e os 
Movimentos Sociais", para 
universitarios, e "O Sistema 
Punitivo Brasileiro e os 
An^ios Populares", para 
profissionais de nlvel 
superior. 

Na categoria de 
universitarios poderao 
concorrer brasileiros e 
estrangeiros rcsidentes no 
Brasil, matriculados e que 
estejam frequentando 
qualquer curso superior 
devidamente registrado no 
Ministerio da Educapao. 

Na categoria de 
profissionais poderao 
inscrever-se brasileiros e 
estrangeiros residentes no 
Brasil, que exergam 
atividade profissional de 
nlvel superior em qualquer 
area. 

De acordo com as normas 
do concurso, estabelecidas 
pelo gabinete da Revista do 
Tribunal Regional Federal da 

I3 Regiao, os trabalhos 
devem ser ineditos e 
originais, com um mlnimo de 
15 e o maximo de 45 laudas, 
com 30 linhas e 70 toques por 
cada lauda. Cada 
concorrente so podera 
inscrever um linico trabalho. 

Presidida pelo ministro 
Moreira Alves, do Supremo 
Tribunal Federal, a comissao 
julgadora do concurso sera 
formada pelo subprocurador- 
geral da Repiiblica, Aristides 
Junqueira, juiz Tourinho 
Neto e pelo jornalista 
Josemar Dantas, editor do 
Suplemento Direito & Justiga, 
do Correio Braziliense. O 
resultado sera divulgado no 
dia 12 de novembro proximo. 

Os premios, patrocinados 
pelo Banco do Brasil, serao 
de R$ 5 mil para a categoria 
de universitario e de R$ 15 
mil para a categoria de 
profissionais. Maiores 
informa^oes pelo telefone 
(061) 314-5226. 

Ceril promove II Gincana Cultural 

Evento busca instigar o gosto pelo assunto 

entre seus alunos e promover maior aproximacao entre os professores 

por Raimundo Primeiro 

O Centro Educacional 
Recreativo de Imperatriz 
(Ceril) estara realizando 
neste sabado, dia 13, a II 
Gincana Ceril-Objetivo. 

0 evento tern como 
objetivo promover a 
integra^ao das equipes, 
como tambem estreitar o 
relacionamento entre 
alunos e professores, 
despertando o interesse 
pelo trabalho em grupo e 
dirimir duvidas quanto aos 
••contecimentos que 
marcaram a vida da cultura 
beasileira. 

A diretora da Escola, 
Dorlice Souza Andrade, 
informa, ainda, que se faz 

importante, buscando o 
pleno sucesso do evento, da 
participagao de alunos de 
outras escolas da cidade. "E 
fazendo isso que a gente 
conseguc aproximar nossos 
estudantes dos projetos 
desenvolvidos por nossa 
escola e da comunidade", 
afirmou. 

A II Gincana Ceril- 
Objetivo comegara as 08h00 
e se estendera ate as 17h30, 
nas dependencias da 
propria escola, que fica 
localizada na estrada que da 
acesso ajoao Lisboa. 

A professora Dorlice 
Souza destaca que a 
primeira versao do evento 
conseguiu obter os 
resultados esperados. 

Jornul Capital 
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Ligue 732-1345 e 

faca a assinatura do Seu 

Lider Diario. 
ir 
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Dia 20 de abril, nao perca!!! 
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Promo^ao: Federa^ao de Atletismo do Maranhao 
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Banco Mercantil e assaltado 

O 

por FRANCISCO DO VALE 

Desaparecimento 
de menor 

Desde o ultimo dia 08 esta 
desaparecido o menor das 
iniciais R.A.F, de 11 anos de 
idade. Sua mae, dona Maria 
Alice Almeida Silva, do lar, 
residente a rua Rio Grande 
do Norte, 754, Nova 
Imperatriz, esta desesperada. 
A mesma disse a nossa 
reportagem, que o menor 
saiu para o coMgio e nao mais 
retornou. 0 menor estava 
trajando camisa preta e 
cal^ao de malha verde. 

Sonegagao de 
Tdocumentagao 

Almir Alves dos Santos, 
maranhense, casado, 30 
anos, comerciante, residente 
a rua Simplicio Moreira, 
2927, compareceu no 
Primeiro Distrito, para 
denunciar sonega^ao de 
documentagao de urn veiculo. 
Segundo o comunicante, no 
ultimo mes de Janeiro, 
comprou de Wagner 
Gon^alves Moreira, uma 
Brasilia, cor branca, placas 
KBP 0705, Goiania-GO, no 
valor de R$ 1.750.00 (urn mil 
setecentos e cinquenta 
reais), cujo o comerciante 
pagou a vista e que Wagner 
pediu ao comunicante o prazo 
de 10 dias, prazo este para ir 
at^ Goiania fazer a 
autentica^ao do recibo. 
Segundo Almir, ja se 

passaram tres meses e nada 
de. Wagner aparecer. Disse 
ainda, que soube que Wagner 
teria vendido o veiculo para 
uma outrapessoa. A Brasilia 
esta em poder do 
comunicante. 

Estelionato 
A advogada, Margareth 

Miranda, maranhense, 
casada, 27 anos de idade, 
residente na Simplicio 
Moreira, 1429, apartamento 
201, dencunciou extravio de 
cheques. Segundo 
Margareth, foram 
extraviados os cheques, 
599750 e 599760, conta 6302/ 
4 - Basa/ Centro, em nome da 
comunicante. 

Roubo de bicicleta 

Ana Maria de Souza teve 
sua bicicleta Monark, 
modelo feminino, cor laranja, 
ano 95. roubada da area de 
sua residencia, na Coriolano 
Milhomem, 1567. Segundo a 
comunicante, o elernento 
trajava uma blusa jeans e 
bermuda tambem jeans. 0 
mesmo tornou rumo 
ignorado. 

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- 
Tribuua da Cidade - Aurino Brifo 

Das 12:00 as 12:30 - 
.lornal Meio Dia de Nolicias 

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

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

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

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

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

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

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

por Francisco do Vale 

0 assalto da ultima quarta- 
feira, na agencia do Banco 
Mercantil de Sao Paulo, em 
Imperatriz, rendeu aos 
assaltantes pouco mais de 5 mil 
e 900 reias, em dinheiro. Os 
elementos levaram ainda, 
depositos de clientes do Posto 
Avenida. Foram levados, R$ 

1.106,70, (hum mil cento e seis 
reais e setenta centavos). Outro 
depdsito com varios cheques no 
valor de R$ 1.607.38 (hum mil, 
seissentos e sete reais e trinta e 
oito centavos.). E mais um 
deposito de R$ 2.800.00 (dois 
mil e oitocentos reais). A 
agencia foi assaltada por quatro 
elementos. Acredita a policia, 
que seja mesmo da cidade de 

Imperatriz. O curioso d que o 
assalto ocorreu por volta das 
13:00 horas e a Policia Militar 
so tomou conhecimento do 
caso por volta das 18:00 horas. 
O gerente do banco nao quis 
receber a nossa reportagem. A 
informa^ao da Policia Civil e de 
que os elementos rederam o 
vigilante, Francsico Josd 
Pereira do Nascimento, Ihe 

tomando a arma que usava e 
em seguida mandou que todos 
ficassem deitados no chao ate 
que pegassem toda a grana. Ate 
o fechamento desta materia nao 
tinhamos nem uma informa^ao 
com rela^ao a captura dos 
assaltantes. Apolicia ainda nao 
descartou a possibilidade dos 
assaltantes serem 
principiantes. 

Esclarecido caso da Imobiliaria 

por Francisco do Vale 

O caso da Imobiliaria 
Dias foi esclarecido a nossa 
reportagem. Francisco de 
Assis Chaves Dias, 
brasileiro, casado, 38 anos, 
evangelico, residente a rua 
Coriolano Milhomem, 857, 
propietario da Imobiliaria 
Dias Empreendimentos 
Ltda., esteve em nossa 

redagao para esclarecer o 
caso da Vila Independente. 
Segundo Dias, militando na 
are* de compra e vend a de 
lote ha alguns anos em 
Imperatriz, nunca tinha 
acoitecido um fato desta 
natureza. 0s lotes da Vila 
Independerte, n0s 01,02,03 
e 05, quadra Q-20 e os lotes, 
06. 07, 2r e 28 da Q-19, 
foram 'endidos pela 

referida Imobiliaria a 
Francsico Almeida (gerente 
do Armazdm Paraiba). Os 
lotes foram quitados pelo 
gerente, que 
posteriormente foi 
negociado pelo proprio 
Francisco, com o Sr. Manoel 
Alves. Dias informou que o 
Sr. Manoel nao foi lesado 
pela Imobiliaria e sim pelos 
invasores e que mesmo 
sabendo das dificuldades 
para retirar os invasores da 
area ocupada, o Sr. Dias fez 
varias tentativas. Apesar da 
Imobiliaria nao ter mais 
compromisso com os novos 
proprietarios, Dias fez 
questao de colocar que os 
terrenos foram comprados e 
entregues aos referidos 
donos. "Eu recebi a esposa 
do seu Manoel em meu 
esfritdrio por varias vezes, 
fui com o Chico do Paraiba 
atd a policia na tentativa de 
conseguir tirar os invasores 
da area e nao consegui. O 
problema d que o terreno 
estava abandonado. 

servindo de esconderijo 
para marginals. A area era 
ponto de drogas dos 
maconheiros, dai a invasao 
dessas familias que la 
estao", disse Dias. "Sempre 
dei o meu apoio as pessoas 
que liveram seus terrenos 
invadidos. Fiz uma 
convocagao atraves da 
imprensa local, para uma 
reuniao com os moradores 
que tinha area invadida, so 
que compareceram 10 
deles. Qualquer tipo de agao 
e de assessoria, estarei 
pronto para responder pela 
questao de documentacao" 
afirmou. Ao todo sao 
aproximadamente 600 lotes 
vendidos na Vila 
Independente. Dias afirim 
ainda, que fez algumas 
orienta^oes ao seu Manoel 
e a esposa dele, no sentido 
de procurar o juizado de 
pequenas causas para tentar 
resolver o problema. Dias 
disse ainda, que esta de 
portas abertas para receber 
seus clientes. 

Esse Gentil, e gentil mesmo...! 

por Francisco do Vale 

Todos os dias nos 
depararaos com situaydes 
diferentes no Primeiro 
Distrito. Fatos que vao 
virando noticia a todo 
momento. E para informar; 
com precisao e alenvao la 
esta Gentil. tranquilo. 
responsavel com a missao 
diaria, sempre tentando 
resolver o$ problemas da 
melhor maneira possivel. 
Gentil, que e gente boa e 
tambem esc ri vao de 
primeira, ja ouviu muitas 
histdrias iuleressautes no 
Primeiro DP. E por esses 
dias, com a ausencia do 
titular Dr. George Miranda, ; 
Gentil vein conduzindo o 
seu trabalho com muita 
determiuavao. Mas, vamos 
a histdria de ontem..! Katia 
Regina Nogucira, 
maranhense, casada, 28 
anos de idade, residente na 
Coroncl Manoel Bandeira, 
registrou ocorrencia no 
Primeiro Distrito, no ultimo 
dia 10 de abril. Segundo a 
omunicante, sua cunbada 

Maria Vanderlcne Mota de ; 
Oliveira, maranhense, 
viuva, 28 anos, filha de Joao 
Oliveira e dona Maria 
Oliveira, tinha Ibeagredido 

em plenlpraga publica. por 
volta das 14:00 horas do 
ultimo <lia 10/04/96. O 
mo$o* Gentil, mandou 
cha'uar as duas no Primeiro 
Distrito. [i ontem, por volta 
das 11:00 horas la estava 
Katia Kegina Nogueira, 
acompanhada de uma irma e ; 
seu csposo e Joao Carlos 
Mota, irmao da agressora. 
Do outro lado, Maria 
Vanderlene Mota de Oliveira 
(Vanda) e o seu advogado, 
Francisco Carvalho, inscrito 
na OAB-MA n0 3920, e ^ 
Claro com o seu inseparavel 
dculos, acompanhado de | 
suas secretarias. No infcio, 
gentil, o advogado comeva a 
defender (Vanda), aacusada 
de agressao. Gentil diz logo: 
calma companheiro, ela 
precisa ser ouvida. Se ela foi ; 
acusada de um crime, 
precisa ser ouvida. disse 
Gentil. Nesse momento, o 
advogado olha e diz: ^ 
verdade! Antes de iniciar o 
interrogatorio, Gentil 
pergunta as duas se nao 
querem acabar com essas 
briguinhas de fann'lia. A 
acusada diz que sim, mas a 
vititna diz nao. Seu mo^o, 
quem apanhou foi eu, ela 
quase me mata de tanta taca 
v o pior, foi em pra^a publica. 

Gcntil diz de novo: voces sao 
da mesma famtlia, porque 
brigas? e se dirigiu para o 
esposo da vltima, irmao da 
acusada c pergunta: o que e 
que voce acha disso joao? o 
Joao, meiotiraido, responde: 
eu acho feio seu moyo. 
Nova me nte o escrivao; 
pergunta a vftima: voces nao 
querem acabar com isso? a 
rao^a diz novamente: seu 
mo^o quem apanhou foi eu. 
Gentil, que nessas alturas 
nao estava mais tao gentil, 
disse: entao vamos abrir um 
inqu^rito poUcial. E isto que ; 
voces querem? pergunta de 
novo. A acusada continua 
calada. A vitima diz: e isso 
mesmo. Se eu nao fizer isso 
ela vai hear zombaudo da 
minha cara. O policial disse: 
tudo bem. Vamos ao 
interrogatorio. Primeiro i 
quero ouvir a acusada. A 
raova se aproxima e comeva 
a ser ouvida. Na versao de 
Vanda (a acusada). o motivo 
da briga das duas e banal. 
Disse ela, que na tarde da 
ultima quarta-felra se dirigiu 
ate a casa de Katia para pedir- 
Ihe a bicicleta emprestada, 
pois a mesma estava 
atrasada. Katia disse: a 
bicicleta eu em presto, mas 
voce tern que voltar logo, |)ois 

a bicicleta e da minha irma. 
Vanda responde; tudo bem, 
eu volto logo. Passado uma 
bora e nada de Vanda voltar, 
Katia foi atras. R segundo 
Vanda, quando a tnesiiH 
chegou no seu 
estabelecimento, um lanche 
que fica na Praya de Fatima, 
ja chegou nervosa, baixando 
o m'vel. Para conter Katia, o 
jeito foi baixar mais ainda o 
m'vel e comecei a responder 
e acabamos brigan<lo. Ela 
levou a pior. E isso mesmo, 
Katia levou a pior, o exame 
de corpo delito apontava 
contusao com heinatomas e 
edema na regiao bucinadora 
esquerda, vitima de 
agressao fisica. Gentil ouviti 
mais uma vez a vitima. 
Katia, que por sua vez 
desmentiu tudo. Disse que 
nao chegou agredindo 
Vanda coin palavrdes,Vanda 
foi quem provocou tudo. 
Depots de meia hora, caso 
encerrado, digo, inquerilo 
aberto, encerrada a parte 
do Gentil, que pergunta de 
novo; voces nao querem 
acabar com isso? 
Novamente a acusada fica 
calada e a vitima repete: 
nao, eu quero que ela pague 
pelo que fez. E muita 
paciencia, heim, Gentil? 

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