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

Jornal Capital 

Acom^e 

hoje 

m ■ : 

Congresso do PSB de Imperatriz, 
Partido Socialista Brasileiro, no 
plenario da Camara Municipal e sera 
durante todo o dia. ISHil % 
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Madeira entrega relatorio do "Massacre do Para" 

Deputado tucano responsabiliza a Uniao e o Govemo do Para pela chacina dos sem-terra 
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FHC dever A receber uma copia do relatorio de Sehastiao Madeira Madeira diz no srlatorio que oniissao foi a principal causa do Massacre do Para 

Ultimas 

O deputado federal 
Sebastiao Madeira 
apresentouontem, dia 27, em 
Brasilia, o relatorio da 
Comissao Externa da 
Camara dos Deputados que 
apurou o assassinate de 
dezenove sem-terras na 
cidade de Eldorado de 
Carajas, no vizinho Estado 
do Para. 

0 "Massacre do Para", 
como ficou conhecido o 
episodio, aconteceu no 
ultimo dia 19 de abril e 
chocou o Brasil e o mundo. 

Sebastiao Madeira, que 
foi relator da Comissao, 
responsabilizou os governos 
federal e estadual pelo 
Massacre. t 

Alem das conclusoes, o 
relatorio faz uma s^rie de 
recomenda^oes a propria 
Camara dos Deputados, para 
que novos conflitos de terra 
nao tomem as dimensoes 
como aconteceu em 
Eldorado de Carajas. 

0 Jornal Capital publica 
na integra as conclusoes e as 
recomendagoes da 
Comissao Externa dos 
deputados que apuraram a 
chacina. PAginas 3A 

O numero 

42 
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E o numero de 
pacientes que morreram 
nos centros de 
hemodialise de Caruaru e 
Recife. 

Ofato 

Cine () 
pessoas estao 
d e s a p a - 
recidas desde 

a chacina dos sem-terra 
em Eldorado de Carajas, 
no Sul do Para. De 
acordo com a lista 
apresentada ontem pelo 
movimento Sem-Terra 
(MST), Raimundo 
Nonato da Rosa, 
Genivaldo dos Santos, 
Edvaldo M. Souza, 
Aldenor Costa, Jose da 
S. Gomes, nao voltaram 
atd agora para seus 
acampamentos. 

A pessoa 

Adib Jatene, 
ministro da 
Saude assumiu 
parte da res- 
ponsabilidade 
pelas mortes 
dos pacientes de 
hemodialise de Caruaru e 
Recife. Ele disse que a 
verba que vai ser 
proporcionada pela CPMF 
e essencial para a 
manuten^ao do sistemade 
saiide publica e para a 
reestrutura^ao dos 
servi^os, como o da 
vigilancia sanitaria e que o 
governo tern obrigayao de 
dar pensao as familias das 
vitimas. Ele finalizou 
dizendo que a decisao ; 
conta com o aval do j 
presidente Fernando s 
Henrique Cardoso. 

PSB realiza conven^ao e 

homologa apoio a Madeira 

Acontece hoje, as 9 hs, no 
Plenario Leo Franklim da 
Camara de Vereadores de 
Imperatriz, a conven^ao 
municipal do PSB, Partido 
Socialista Brasileiro, 
presidido pelo advogado Lula 
Almeida. 

O presidente da sigla, 
confirmou ontem a noite que 
o PSB devera homologar hoje, 
o apoio a Sebastiao Madeira, 
que concorre a Prefeitura de 
Imperatriz pela coligagao 
PSDB-PSB-PPS-PPB. Lula 
Almeida tamb6m confirmou 
que os socialistas de 
Imperatriz estarao apoiando 
Neto Teixeira, PPB, para 
prefeito de Cidelandia. "Em 
Ribeiraozinho, vamos eleger 

TKIIHJNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

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

principais fatos que sao 
notfeias na imprensa local. 
Confira. 

PAgina 2A 

Neto Teixeira, PPB, serA o 
candidato dos socialistas 

Ney Bandeira do PSDB para 
prefeito", disse Lula. 

No entanto, o PSB devera 
apresentar candidatura 
propria em Sao Pedro D'Agua 
Branca, com o candidato 
Sebastiao Davi. A convengao 

Lula confirtna coligagao 
com o PSDB de Madeira 

deve terminar por volta das 14 
hs e devera reconduzir Lula 
Almeida a presidencia do 
Partido, que em nivel nacional 
e presidido pelo governador 
de Pernambuco, Miguel 
Arraes. 
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Acailandia 

O proraotor publico andamento a diversos candidato Wanderley 
Wilier Siqueira, que esta processes que tratam de K-rreira da SOva e o sen 
atendendo os casos da crimes eleitorais. Entre esles caboeleitoral Paulo Roberto 
Justi^a Eleiteral, vem dande esta o que envolve o entao Amaral. PAgina 4A 

O 

ijachmal, regienal e local 

■v:V | 

PAgma 4C 

Opiniao 

CidvJ 

US$ Com. Compra 

R$ 0,9879 (+(M)l%) 

US$ Com. Venda 

US$ Black Compra 

v*' : ■ M 

US$ Pliit \%fKla 

I Vgente 

r A dm : 2A: PA. da 1C 

Ouro (grama) 

icira); 

.upan^a 

1,3678% (04.03.96) i 

CDB/RDB 

25,10% (01.04.96) 

orna 

Jussara Cerqueira 
comenta a sociedade 

imperatrizense e Soraya 
Luiza, a a^ailandense 
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Essa CPI da Merenda 
Escolar vai provar alguma 
coisa ou e so jogo 
eleitoreiro. 

Joao Matos 
Centro 

Na cidade so se fala 
numa coisa, 6 essa tal de CPi 
da merenda escolar. Eu vi o 
z6 da praga dizer com razao, 
que vai dar em fil6 de 
merluza. 

Maria das Gramas 
Centro 

Esse negocio dareforma 
agraria nunca vai ser 
resolvido. Duvido que o 
governo faya alguma coisa 
para resolver o problema. 

Jorge Pedro 
Jugara 

Esse Piano dos 180 dias 
anunciado por Dorian 
Meneses sera excelente 
para a cidade. Espero que 
nao seja mais um engodo 
para enganar o povo. 

Joao Silveira 
Vila Fiquene 

Gostaria de saber se 
Frederico Luiz vai continuar 
com as historias do 
Velhinho da Santa Rita? 

Luis Paulo 
Minas de Praia 

Nota do Editor: Como o 
leitor pode comprovar nesta 
edi^ao, Frederico Luiz 
continua com sen 
tradicional Velhinho da 
Santa Rita, sempre aos 
domingos, satirizando a 
administragao Dorian 
Meneses. 

Eu quero saber quando 
e que o presidente da 
R mblica vai deixar de ir ao 
exterior para visitar o Brasil. 
Quando viaja, FHC passa 
longos periodos visitando o 
pais. Quando vai a um 
Estado brasileiro, ele so 
passa algumas horas. 

Maria de Nazare 
Entrocamento 

A governadora Roseana 
Sarney vira mesmo para 
Imperatriz, ou ela esqueceu 
a regiao tocantina? Diziam 
q no comedo de maio ela 
iha daria o governo 
intinerante no municipio. 
Ate agora, eu nao escutei 
qualquer sinal do governo 
itinerante. 

Francisco dos Anjos 
Centro 

Quando sera que vai 
haver reforma agraria no 
pais? 
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por ULISSES BRAGA 

Gidadania e Sociedade Civil 

MODULO 7 

Sociedade civil e o povo 
seni imp^rio, quer dizer, 
sem autoridade, sem poder: 
e povo menos governo. 
Dai o nome: civil 

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

energia eletrica e agua etc. 
Nestes instantes, eles sao 

membros da sociedade civil. 
Agora, a sociedade civil 

pode ser desorganizada e 
organizada. Organizada 
relativamente e organizada 
absolutamente. Sociedade 
civil organizada e aquela em 
que os segment os 
profissionais, culturais, 
religiosos (comerciantes, 
medicos, advogados, 
engenheiros, comerciarios, 
metahirgicos, trabalhadores 
rurais; escritores, artistas; 
catolicos, protestantes, 
espirjtas etc.) sao 
organizados em associa^oes 
civis para a defesa de seus 
interesses comuns. 

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

associayoes, a sociedade 
civil, como um todo, nao o 
e. A^sim, sociedade civil 
absolutamente organizada 
'e aquela em que existe 
uma entidade formada por 
todas ou pela 
maioria'daquelas 
associayoes parciais, para 
representar os interesses e 
as aspirayoes da sociedade 
civil como um todo. 

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

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

Governo pode apoiar ou 
nao apoiar a cidadania, 
con for me o governo. Mas 
nao e obra dele a 
organizayao, a 
consolidayao, o 
fortalecimento e a 
mobilizayao da cidadania. 

(O autor, Ulisses 
Braga, e o presidente do 
Forum da Sociedade 
Chi I de Imperatriz). 

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

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

Assinale a resposta certa: 
I3) Quern deve ter a tarefa de promover a cidadania: a) e o Governo ; b) e a sociedade 

civil organizada  
23) Em Imperatriz a sociedade civil organizada e representada: a) pela Assodayao Comercial 

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

I — 

% 

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

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

-x- 

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

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

Assinale a resposta certa: 
I3) Quern deve ter a tarefa de promover a cidadania: a) e o Governo ; b) e a sociedade 

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

e Industrial de Imperatriz ; b) pelo FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ— 
1 — 

vL Nome: 
yfi . Endereyo; 

Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA 
| SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ, ou na TV, Radio ou Jornal Capital. E concorra a uma 

casa residencial quitada e outros premios. Os modulos da cidadania serao explicados 
I diariamente na TV Capita, as 13,15, no programa CIDADE CIDADA, e tambem pela Radio 
I Capital as 8.30 da manha. 
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TillHUNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Missao oficial 
O relator da CPI da Merenda 

amanhece em Brasflia neste 
domingo. Simplfcio Zuza 
Neto(PSDB) foi a cai)iUd federal 
buscar subsi'dios na FAE - 
Fundayao dq Assistencia ao 
Estudante para o trabalho de 
investigayao que desenvolve em 
torno do programa de 
alimentayao estudantil. O 
parlamentar quer saber do 
orgao do Governo Federal 
todos os detalhes do 
funcionamento do convenio que 
viabilizou a merenda em 
Imperatriz. 

Documentos 
Portando oficio assinado 

[xdo presidente da CPI, Joel 
Costa, Simplfcio vai apresentar- 
se na manha de segunda a 
direyao da FAE. Ele vai saber 
oficialmente se a Prefreitura e 
obrigada a comprar os (tens da 
alimenta^'Ao escolar apenas de 
empresas de fora, respeitadas 
especificaydes tecnicas 
rigorosas, e se as despesas com 
a operacionalizayao do 
I irogramatem que ser bancadas 
pelos recursos do convenio, 
cdmo vinha sendo feito na 
cidade. Na reuniao que a CPI da 
Merenda fara naprdxima lerya, 
30, possivelmente o vereador ja 
estara na cidade munido dos 
pjq)eis que poderao sepultar de 
uma vez por todas os 
argumentos que ainda estao 
sendo articulados em favor das 
compras sujx^rfaturadas pelo 
secretario de Educayao do 
Municipio. 

Dedicagao 
O professor Simplfcio Zuza 

da um exemplo de deicayao a 
vidapiiblica. Primeiro suplente 
do PSDB, ele assumiu o 
mandato em face de licenya 
tirada pelo titular, Enfermeiro 
Ribamar. Simpb'cio assumiu o 
mandato ha poucos meses mas 
ja provocou uma verdadeira 
revoluyao na Camara, 
orquestrando uma campanha 
de moralizaydao que identificou 
a pratica de irregularidades no 
Poder Legislativo, que no 
momento realiza uma CPI para 
investigaremprestimos feitosa 
si prdprio e a outros 
parlamentares jk-Io presidente 
Antonio Salgado Filho. Agora o 
vereador relata a CPI da 
Merenda e resolveu ir a Brasflia 
para para reunir subsi'dios 
capazes de conferir mais 
substanciaao relatdrio que tera 

de produzir. Detalhe: o 
vereador tucano nao ganhaum 
centavo da Camara 

Contra 
Madeira deve ser levado a 

assumir uma posiyao mais forte 
em relayao a polemica sobre 
superfaturamento da merenda 
escolar. Em entrevista que dara 
a uma emissora de tv da cidade 
amanha, segunda, o deputado 
e prefeituravel criticara o 
interventor passado. Dira que, 
independentemente do 
resultado da CPI, um crime 
lamentavel ja foi praticado 
contra a economia 
imperatrizense quando a 
Prefeitura foi comprar em Sao 
Paulo, jxir um preyo mais alto, 
carne bovina, peixe e ate 
cenoura. 

Perguntinha 
E se o grupo davisista nao 

conseguir candidatar-se, para 
onde irao os muitos votos que 
ainda tern? 

Aos navegantes 
Os ideais da Revoluyao de 

Janeiro impoem uma postura 
de austeridade, honestidade e 
economicidade aos que 
exercem cargos piiblicos no 
Municipio. 

Pole 
Fiquenislas discordam do 

resultado de pesquisa 
suposlamente realizada sobre a 
sucessiio, dando conta de que 
o ex-governador estaria em 
segundolugar na intenyao de 
votos, atras do peemedebista 
Ildon Marques e a frente de 
Davi, por sua vez sucedido por 
Madeira. Aliados do 
prefeituravel do PEL 
argumentam que o mesmo esta 
na frente, em jxisiyao favoravel. 

Pessimismo 
Em Sao Luis, o 

situacionismo estadual tern 
tantas esj leranyas em relayao a 
sucessao da prefeita Conceiyao 
Andrade que pode ate nao ter 
candidato. No Interior a 
situayao e bem (fiferente e ate 
na maior cidade, Imperatriz, o 
Governo tern, em tese, dois 
correligionarios fortes: Fiquene 
e Ildon. 

Corpo a corpo 
Multiplicam-se as reunibes 

e visitasde candidalos aprefeito 
e vereador em todos os selores 
da cidade. Os jxistulantes a 
Camara e Prefeitura fazem de 
tudo paraconquistarem o apoio 
do eleitorado. A luta nao sera 
j-^i^eratrizense quando a 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

28/04/96 

MospitalSanta Jzabel 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados 

SUS - hoje, dia 

28/04/96 

Mos pi tal Santa Jzabel 
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Madeira responsabiliza govemo federal pelo "Massacre do Par 

O vice-lider do governo na Camara aponta tambem, erros do governo estadual 

SSTS 

por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

484 dias, final de semana 
,dia de descanso, cabe^a fria 
e promessas evasivas, e 
assim governadora quo o 
povo da regiao esta 
contabilizando o sen 
governo, entra dia, sai dia, 
entra mes sai mes , entra 
ano e sai ano, e nada da 
senhora realizar obras na 
regiao Tocantina. 

Excelencia, Racabal, 
Chapadinba, Caxias, tern 
inaior importancia do que a 
cidade de Imperatriz? Sim 
ou nao governadora? 

Nao, porque todas essas 
cidades ja foram 
beneficiadas com obras do 
sen governo, e a nossa nada! 

Governadora os analistas 
politicos da Regiao 
Tocantina chegaram a 
seguinte conclusao: a 
senhora juntamente corn o 
eu governo lanparam 

riquene a prefeito de 
Imperatriz, juntamente com 
o Davi e na segunda oppao 
lanyaram Ildon Marques 
para combater acandidatura 
dr1 Madeira, entao para a 
familia Sarney tanto faz da 
na cabeya como no pe, o 
lucro e o mesmo. Se der 
Fiquene ganha a familia 
Sarney de Ildon ganha 
novamente a familia Sarney. 

Auto 
Shopping 

Os automoveis 
Mitisubish estao de volta as 
ruas de Imperatriz. A 
revendedora Auto 
•Shopping, da querida 

ocorro Milhomem esta 
com varias promo^oes e 
financiamentos para a sua 
clientela. 

Aos interessados, a Auto 
Shopping fica localizada na 
avenida Dorgival Pinheiro 
de Sousa, no centro da 
cidade e o telefone e o 721- 
2933, tratar direto com a 
proprietaria Socorro 
Milhomem. Boris negocios. 

CCI 
da show 

A concessionaria da 
Chcvrolett em Imperatriz, a 
CCI esta realizando um 
verdadeiro Show Roon para 
exposiyao dos sens novos 
motores no lanyamento do 

novo modelo do Vectra 96. 
A CCI tambem langou 

varias modalidades de 
financiamentos direto para o 
cliente de toda a linha da 
Chevrolett, Vectra, Corsa, S- 
10 e Omega. Segundo o 
diretor da CCI, Paulo 
Sergio, o cliente so nao leva 
o carro novo se sao quiser, 
porque a CCI faz qualquer 
ncgocio para o atendimento 
e contentamento dos seus 
clientes. 

TV Capital 
marca mais 1 gol 

A Sistema Tucanu's de 
Comunicapao, formado pela 
Radio, TV e Jornal Capital, 
da mais um passo positivo 
para contribuiyao das 
empresas de Radiodifusao 
local. 

Primeiro foi a 
implantayao dos programas 
de entrevistas e debate, 
onde por varias vezes 
pesquisas encomendadas 
por uma TV loca, dizia ter 
98% de audiencia, e TV 
Capital somente 2%; e agora 
esta mesma televisao de 98% 
rendeu-se ao estilo da TV 
Capital nos moldes do 
programa policial Reporter 
190 e do programa Telk 
Show Imperatriz 24 horas. 
Isto prova que os 98% nao 
era la essa Brastemp toda 
que eles anunciavam, pois 
descobriram que o sucesso 
da audiencia e o estilo povao 
que o Sistema Tucanu's 
sempre fez. 

II 
O outro passo dado pelo 

Sistema Tucanu's, mais 
precisamente pela TV 
Capital, foi a implanta^ao do 
bingo eletronico pela TV 
local. 

A TV Capital lan^ou o 
Bingao do Conor Farias, 
depois a TV Nativa langou 
seu festival de premios, e 3°, 
a TV Mirante lan^ou o 
Bingao do Sul do Maranhao. 
Como dizia o velho 
Chacrinha, na televisao 
nada se cria tudo se copia, e 
a ultima a copiar a TV 
Capital, foi a TV Mirante. 
Isso nos deixa feliz em saber 
que o SisfimiaTucanu's esta 
contribuindo com as 
emissoras coirmas de nossa 
cidade. 

Tuca-nu's Frodugdee, a 

pmdutora de audio e video 

mais completa da regiao 

i 

Deputado Madeira apresentou relatorio da chacina do Para 

por Frederico Luiz 

O deputado Sebastiao 
Madeira apresentou ontem 
em Brasilia, o relatorio da 
Comissao Especial que 
apurou o "Massacre do Para", 
corrio' ficou conhecido o 
episodic que aconteceu no dia 
19 de abril, e culminou com o 
assassinate de 19 sem-terras 
no municipio de Eldorado dos 
Carajas. 

0 relatorio apresenta cinco 
pontos conclusivo. 0 jornal 
Capital publica na Integra a 
Conclusao do Relatorio: 

Com base nos fatos acima 
relatados, A Comissao 
Parlamentar Conclui, sobre 
os acontecimentos em 
Eldorado dos Carajas, que: 

1) Os fatos de 17 de abril 
eram previsiveis e foram 
anunciados de diversas 
formas, inclusive no 
Congresso Nacional. O 
governo estadual poderia ter 

criado condi^oes para c 
a tragMia; 

2) Ha indicios da inteu^ao 
deliberada de utiliza^ao de 
violencia, esta desnecessaria, 
em virtude das negocia^oes 
em andamento e pelo evidente 
desnivel de formas. 

3) Ficou caracterizado 
tambem que a determinagao 
de desobstruir a estrada 
partiu do governo do Estado; 

4) 0 massacre ficou 
caracterizado quando, 
tombadas as primeiras 
vitimas, prosseguiu a 
matan9a, inclusive com a 
execu^ao sumaria de 
trabalhadores ja rendidos; 

5) Dada a publicidade das 
denuncias sobre o que 
ocorreria, conhecendo a tensdo 
social na regiao, dominando as 
informagoes que mostrava a 
gravidade dos acontecimentos, 
o governo federal nao adotou 
uma atitude eficazpara evitar 
o conflito; 

Relatorio apresenta 

recomendacoes a Gamara 

FHC pode apoiar sugestdes da Comissao 

por Frederico Luiz 

O relatorio da Comissao 
Externa da Camara dos 
Deputados e apresentado pelo 
deputado federal Sebastiao 
Madeira e subscrito pelos 
parlamentares que 
participaram da referida 
Comissao. Sao eles, alem do 
proprio Madeira: Anivaldo 
Vale, Elcione Barbalho, 
Giovanni Queiroz, Agnelo 
Queiroz, Paulo Rocha, 
Socorro Gomes e Ana Jiilia. 

A Comissao Externa nao 

apenas apurou as 
responsabilidades sobre o 
"Massacre do Para", como 
tambem aprovou 13 
recomendacoes para a 
propria Camara dos 
Deputados. 

O Jornal Capital publica a 
inlegra das recomendacoes: 

Doexposto, esta Comissao 
Externa recomenda que a 
Camara dos Deputados: 

1. Aprecie, em regime de 
urgencia urgentissima, as 
proposicoes legislativas que 
tratam de regulamentacao de 

dispositivos constitucionais e 
legais relatives a questao 
agraria e a temas agricolas, 
em especial os Projetos de Lei 
n0s 490/95, 929/95, 716/95, 
1.548/96 e 1.604/96 e o 
Projeto de Lei Complementar 
n0 68/95, cuja aprovacao 
desde ja, os subscritores 
cieste relatorio apbiam; 

2. Manifeste-se ao 
Presidents da Repiiblica, no 
sentido de externar a 
importancia e a premencia de 
que sejam imediatamente 
solucionads, para fins de 
reforma agraria, as atuais 
areas de conflito; 

3. Oficie ao Exmo Sr 
Presidente do Tribunal de 
Justica do Estado do Para 
encaminhando-lhe o presente 
relatorio, exigindo a punicao 
dos responsaveis pelos 
homicidios praticados; 

4. Adote as providencias 
legislativas necessarias para a 
criacao da Justica Agraria 
como foro competente para 
processar e julgar os litigios 
que envolvam posse e 
dominio da terra. 

5. Gestione junto aos 
poderes ecxecutivos federal e 
estadual um programa de 
idenizacao aos familiares das 
vitimas da chacina; 

6. Gestione junto aos 
poderes ecxecutivos federal e 
estadual, bem como ao Poder 
Judiciario uma acao imediata 

para proporcionar assistencia 
juridica, de saude e protecao 
das vidas dos sobreviventes; 

7. Exija providencias 
imedidatas do Minist^rio da 
Justica para que sejam 
protegidas as testemunhas do 
ocorrido; 

8. Instale nova Comissao 
Externa da CAmara dos 
Deputados para o 
acompanhamento de todo o 
inquerito; 

9. Seja criada Comiss 
Especial para examinar t 
as propostas em tramit 
exceto as que forem vr 
em regime de urg 
urgentissima, sobre a qi 
agraria, dando-se preferei 
para a preciacao das mesn: >, 

10. Exija a apura. 
rigorosa e a exemplar pum 
de todos os responsaveis pt 
conflito; 

11. Instale Comissao Geral 
para o debate democratico da 
questao fundiaria no pais, com 
a participacao de todos os 
segmentos interessados; 

12. Conheca as formas de 
organizacao e orientacao do 
MST; 

13. Adote providenci 
para a tramitacao em reginv 
de prioridade de proposta de 
emenda *a Constituicao 
determinando que todos os 
crimes contra os direitos 
humanos sejam julgados pela 
Justica Federal. 

Convocacao 

A fir ma Destilaria Caiman S/A, com sede a 

Rua Tupinamba, n9 1052, Jardim Sao Luis, 

convoca o funcionario Cicero Batista, porta- 

dor da CTPS 76.700 Serie 00008-MA, a re- 

tornar ao trabalho no prazo de 72 (setenta e 

Duas)horas, sob pena de ser demitido con- 

forme Art. 482 da CLT 

Ekip Phoenix Som e Luz, 

mais um empreendimento 

do Sistema Tucanu's de 

Comunicacao 

Apresenando o programa RQuIO IICI TV, ate 

o dia 14de moL, * ma 

A noticla com periel ao $ i 
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Politica 

Tribunal de Justi9ajulga 

recursos do crime de Gelia 

Imperatriz, 28 de abril de 1996 

porMarinaldo Gongalves 
Da Sucursal de Apailandia 

0 prpmotor publico, Wilier 
Siqueira, da Comarca de 
Apailandia, declarou, ontem, 
que "a Promotoria cumpriu 
com seu dever, agora, o caso 
esta entregue ao Tribunal de 
Justi^a, que ira julgar o merito 
da questao e proferir sua 

decisao sobre este rumoroso 
caso". Ele se referia ao 
processo criminal que trata do 
crime de assassinate de que foi 
vitima Celia Barbosa Costa e 
Silva, no ultimo dia 09 de 
marpo, mandada executar {xdo 
proprio marido, o 
agropecuarista Jos6 Antonio 
Costa e Silva, mais conhecido 
como "Zez^". 

Como e do conhecimento 
publico, para a consumapao do 
crime, Zeze contou com a junta 
de tres pistoleiros - urn deles 
identificado apenas como 
Ismael -, que foram agenciados 
pelo tambthn agropecuarista 
Ildon Gon^alves dos Santos, de 
todos os acusados, para os 
quais fora decretada a prisao 
preventiva, somente o 
criminoso Zeze se encontrava 
preso, tendo em vista que o 
Juiz da V Vara da Comarca 
de A^ailandia, Samuel da 
rocha Silva Sousa, ja havia 
concedido a revogagao do 
pedido de prisao preventiva 
para o agenciador Ildon 
Gon^alves. Dias depois, 
entretanto, apesar do clamor 
publico e da comopao coletiva 
que o crime causou, o mesmo 
juiz, estranhamente, revogou 
a prisao preventiva do 
mandante do crime, 
provocando espanto e 
indigna^ao na sociedade 
a^ailandense. 

Recurso 
Tomando conhecimento de 

alguns principios elementares 
da Justiga foram violados, o 
promoter publico Wilier 
Siqueira, em nome do 
Ministerio Publico, decidiu e 
dar entrada em um Recurso 
em Sentido Estrito mostrando 
a intempestividade do ato 
assinado pelo juiz Samuel 
Rocha. Segundo o procurador, 
"estamos mostrando, no 
recurso, que a revoga^ao da 
prisao preventiva nao tern 

amparo legal, pois o crime foi 
hediondo e cometido atraves 
de quadrilha. E este tipo de 
crime nao enseja a revogagao 
da prisao preventiva". 

Fundamentado seu recurso 
com vasto material 
documental, o promoter 
assegura que "fizemos anexar, 
no recurso, fitas magneticas e 
recortes de jornal, 
comprovando o 
comprometimento da ordem 
piiblica, ja que a popula^ao 
ficou bastante abalada com o 
crime e muito revoltada com a 
liberta^ao do marido 
mandante do assassinato. 
Entendemos que e nosso 
dever, como representante do 
Ministerio Publico, preservar 
a Justica e zelar pelo seu bom 
nome e dignidade perante a 
sociedade em geral". 

A partir de agora, a questao 
esta sob o julgamento do 
Tribunal de Justi^a que, 
segundo Wilier Siqueira, 
que vai determinar se mantem 
a decisao do juiz ou se a 
revoga, determinando 
imediatamente a prisao 
preventiva do criminoso Jos<? 
Antonio Costa e Silva". O 
promoter acredita na 
revogayao da senten^a, "uma 
vez que a tese do juiz carece 
de fundamenta^ao legal, tendo 
em vista que alegou haver 
liberado Zeze pelo fato de ja 
haver feito o mesmo com o 
agenciador Ildon Gon^alves, 
entretanto ele nao revogou o 
pedido de prisao do pistoleiro 
Ismael". 

Justi9a come9a a apurar crimes eleitorais 

porMarinaldo Gongalves 

Em fun9ao da 
transferencia da promotoria 
Lana Cristina, que foi 
removida para a Comarca de 
Colinas, o promoter Wilier 
Sirqueira esta acumulando a 
I omotoria das Varas da 
e omarca de A^ailandia e, 
por extensao, atendendo 
todos os casos existentes na 
Justi^a eleitoral. Desta 
forma, ele vem dando 
andamento a diversos 
processes que tratam de 

nmes eleitorais, alguns dos 
quais remontam a eleigao 
municipal de 1992. Entre 
estes, esta o que envolve o 
entao candidate Wanderley 
Ferreira da Silva^e o seu 
cabo eleitoral Paulo Roberto 

Oliveira. 
)e acordo com o que 

consta no processo original, 
tanto Wanderley Ferreira da 
Silva como Paulo de 

Oliveira, foram incursos nos 
artigos 299 e 340 da Lei 
Eleitoral, tendo em vista 
que, pouco antes das 
elei^oes municipais de 1992, 
induziram o menor S.L., que 
trabalhava como "office- 
boy"do Juizado Eleitoral, a 
roubar 95 ti'tulos eleitorais 
do referido juizado, os quais 
foram vendidos aos iniciados 
pelo valor da £poca de 950 
mil cruzamentos. 

Descoberto o crime, seus 
autores foram indiciados, 
tendo o incriminado 
Wanderley Ferreira da Silva 
se' refugiado em outro 
Estado, vindo a ser ouvindo 
sobre a questao em 
dezembro do ano passado, 
pessoas, as quais at^ o 
momento se encontram 
livres de qualquer pressao 
da Justiga Eleitoral. 

Decisao estranha 
O mais surpreendente de 

tudo isso e que o juiz Samuel 
da Rocha, mesmo nao 
estando mais respondendo 
pelo juizado Eleitoral - ja que 
havia sido substituido pelo 
juiz Jose Edilson Caridade 
Ribeiro -, proferiu sua 
sentenya no processo, 
absolvido os indiciados, 
mesmo diante da confissao 
de um dos implicados. 
Diante de mais esta estranha 
decisao, o promotor Wilier 
Sirqueira resolveu recorrer 
da sentenya, ja havendo 
encaminhado o competenle 
recurso. segundo nos 
adiantou, tambem, 
promotor, ele devera 
oferecer demincia contra os 
outros implicados e que nao 
foram arrolados no processo 
original. 

Na ultima ter^a-feira, 
Wilier Sirqueira com os 
integrantes da Mesa 
Apuradora que escrutinou 
os votos das 5a e 958 secedes 

eleitorais, nas elei^oes de 
1994, em cujas sec96es 
foram adulterados o 
mimero de votos, para 
beneficiar diversos 
candidatos. Atd o momento, 
aquela autoridade judiciaria 
ainda nao determinou se vai 
oferecer demincia contra os 
mesarios infratores. 
Segundo o promotor, "vamos 
agir com todo o rigor, tendo 
em vista que nao 
admitiremos que a justi^a 
Eleitoral seja desrespeitada. 
Nao permitiremos que 
mesarios e escrutinadores 
desonestos venham alterar o 
resultado da vontade 
popular. Vamos agir com o 
respaldo da Lei para, se 
possivel, colocar na cadeia, 
aquele que tiver o 
atrevimento de burlar o 
resultado das urnas. 
Pretendemos e vamos 
realizar eleipoes limpas 
dentro do municipio". 

Ou^a todas as noites pela Radio 

Capital AM, o programa Eu Voce e a 

tagao: Qetulio Costa 

Ferre em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

Delegacia 
Noticias oriundas da 

capital do Estado, ainda nao 
confirmadas oficialmente, 
dao conta de que ja esta 
criada uma Delegacia da 
Mulher no Municipio de 
Acailandia. A informa^ao 
tambem esclarece que o 
secretario de Seguran^a do 
Estado, ja tern em maos 
tres nomes para que fa^a a 
escolha da titular da nova 
delegacia especializada. 
Caso se confirme, eis ai 
uma boa noticia para a 
sociedade, tendo em vista 
que a mesma ja se fazia 
necessaria, em fun^ao do 
grande mimero de violencia 
praticada contra a mulher. 
Os duroes e os machistas 
que se cuidem. 

1° de Maio 
Numa promo^ao do 

Sindicato dos 
Trabalhadores nas 
Indiistrias Metaliirgicas, 
Mecanicas e de Material 

/Eletrico de Acailandia e 
Imperatriz, que conta com 
o apoio de 22 outras 
entidades classistas, o dia 
1° de maio sera 
comemorado com uma 
grande passeata, que tera 
inicio na VilaTancredo, em 
frente ao Agai Clube, e 
passara pela Vila 
Laranjeira, se 
concentrando na Prapa da 
Rodoviaria, onde havera 
uma manifestagao piiblica 
seguida de missa campal. 

Assembleia 
Nos proximos dias 03,04 

e 05 de maio, ocorrera, na 
cidade de Santa Ines (MA), 
uma Assembleia Geral da V 
Reginal da Pastoral da 
Juventude Estudantil, 
quando devera ser 
escolhida a nova Comissao 
Regional para o bienio 96/ 
98, da entidade. Na pauta 
de deliberagoes tambem 
devera estar incluida tema 
referente as proximas 
eleigoes municipais, tendo- 
se em visla que e este o 
tema central da Campanha 
da Fraternidade do 
corrente ano. Uma 
numerosa caravana de 
representantes de 
Acailandia devera se 
deslocar ate aquela cidade, 
dentro das futuras 48 boras. 

Ultima hora 
E sempre assim! A 

imprevidencia do brasileiro 
e, sem dtivida nenhuma, 
atavica. Nunca cumprimos 
com nossas obrigacoes 
dentro de uma margem de 
seguran^a, sempre 
deixamos os 
compromissos, por mais 
serios que sejam, para a 
ultima hora. Pois o pessimo 
costume volta a se repetir, 

agora, junto a Justi^a 
Eleitoral. Diariamente sao 
registradas filas e mais filas 
no cartorio local, nos quais 
os eleitores recalcitrantes 
tentam os seus alistamentos 
de ultima hora, apesar do 
dilatado prazo que Ihes foi 
concedido. O pior: a fila e 
formada, em sua grande 
maioria, por jovens. E o 
pessimo habito 
influenciando mais uma 
geracao. 

Nos con formes 
Em reuniao da ultima 

sexta-feira, a Camara 
Municipal de Acailandia 
aprovou, sem maiores 
problemas, as contas do ex- 
prefeito Leonardo 
Lourenco de Queiroz, 
referentes ao exercfcio de 
1994. O fato, alias, ja era 
esperado, tendo em vista 
que o ex-prefeito integra 
atualmente, o grupo 
politico do prefeito lldemar 
Goncalves, que detem 
folgada maioria no 
parlamento municipal. 
Como desdobramento, o 
fato pode ser comparado a 
um tapete de veludo por 
onde a candidatura de 
Leonardo - provavelmente 
a vice-prefeito - podera 
desfilar tranquilamente. 

Insistentes 
Apesar da proibicao 

baixada pelo juiz eleitoral 
Jose Edilson Caridade 
Ribeiro, ainda na ultima 
sexta-feira diversos 
candidatos, vereadores e 
cabos eleitorais, se 
encontravam no recinto do 
Cartorio Eleitoral, 
perturbando o trabalho das 
funcionarias e do 
encarregado pela 
organizacao das filas. Eles 
se estavam aproveitando da 
ausencia do meritissimo 
juiz, que havia viajado para 
a capital do Estado. Isto faz 
lembrar que o velho adagio: 
"quern nao respeita, nao 
pode ser respeitado". 

Bom trabalho 
Enquanto o juiz Samuel 

Rocha, titular da I8 Vara da 
Comarca, ^ conduzido ao 
inferno por toda a sociedade 
local, os trabalhos do juiz 
eleitoral Jose Edilson 
Caridade e do promotor 
publico, Wilier Siqueira, 
vem sendo elevado as 
alturas, merecendo elogios 
de todas as caihadas sociais 
da Cidade do Ferro. 
Criteriosos e muito 
rigorosos na execucao e 
cumprimento dos ditames 
legais, eles estao sendo 
levados a condicao de 
paladinos da Justica, 
fazendo com este poder 
constituido seja reabilitado 
aos olhos da populacao. 

A* 
Tucanu's Producoes 
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O rosto da solidariedade 

por Affonso Gregory 
Teologo 

Vimos como no 
relacionamento 
europulatinoamericano de 
ontem e de hojc nao foi facil 
para o rosto da 
solidariedcade emergir no 
confronto de interesses no 
qual os dois mais fortes, via 
tie regra, prevaleceram. 

Sera que esta especie de 
constante historica vai mudar 
no futuro? 

Ja disse anteriormente 
que o mundo do presente e 
futuro se caracteriza cadavez 
mais pela independeneia de 
todas as partes e retorno a 
pergunta ai feita: sera que a 
uma maior interdependencia 
c o r r e s p o n d e 
automaticamente uma maior 
solidariedade. 

Na enci'clica SRS a 
interdependencia e vista como 
um valor positivo e moral 
porque pode transformar-se 
em "virtude", a saber, da 
solidariedade. 

Mas para que a 
interdependencia mereya 
estes qualificativos e 
necessario, dia a enciclica, que 
se verifiquem uma serie de 
con didoes; 'Trata-se, antes de 
tudo, da interdependencia 
apreendida como sistema 
delerminado das relagoes do 
mundo conteporaneo, com as 
suas componentes 
economica, cultural, political 
religiosa - e assumida como 
categoria moral. Quando a 
interdependencia e 
reconhecida assim, a resposta 
correlativa, como atitude 
moral e social e como 
"virtude" e a solidariedade. 
Esta, portanto, nao e um 
sentimento de compaixao vaga 
on de. enter necimento 
superficial pelos males 
sofridos por tanlas pessoas, 
proximas ou distantes. Pelo 
contrario, e determinagao 
firme e perseverante de se 
empenhar pelo bem comum; 
ou seja, pelo bem de todos e 
de cada um, porque todos nos 
somos verdadeiramente 
responsaveis por todos. A 
interdependencia deve 
transformar-se em 

solidariedade, fundada sobre o 
principio de que os bens da 
criagao sao dcstinados para 
todos: aquilo que a industria 
humana produz, com a 
transformayao das materias- 
primas e com a contribui^ao 
do trabalho, deve servir 
igualmente para o bem de 
todos". (SRS 38,39) 

Como se pode depreender 
destas passagens da enciclica 
SRS, a interdependencia 
crescente no mundo de nossos 
dias esta longe de ser uma 
solidariedade. 

Em seguida veremos em 
que sentido esta 
interdependencia se esta 
configurando. 

Antes de mais nada vemos 
que estao surgindo tres 
grandes blocos, todos no 
mundo desenvoMdo do norte: 
o bloco do Pacifico com o 
Japao, Taiwan, Coreia do Sul 
e Hong Kong. 0 bloco dos 
Estados Unidos e Canada 
(Mexico) e o bloco da Europa 
unida. Uma das deter minantes 
para que esses blocos 
surgissem foi sem duvida a 
vontade de fazer face a 
concorrencia uns com os 
outros e assim defender em 
melhor os interesses proprios, 
principalmente os economicos 
financeiros das respectivas 
areas. O relacionamento entre 
esses dois blocos certamente 

vem acentuando cada vez mais 
os grandes projetos: 
verdadeiros "joint ventures" 
sao planejados e executados 
em que as partes procuram as 
suas maiores vantagens. Nao ' 
pretendo aqui dizer como era 
o Oeste Europeu nesse 
quadro, pois isso seria tarefa 
demasiadamente complexa e 
longa para esta exposi^ao. 

Quero, no entanto, dizer 
como a America Latina e o 
resto do Terceiro Mundo 
entram nesse quadro. 

A constituiyao desses tres 
grandes blocos somente 
vieram ainda mais refor^ar o 
comercio e negocio ja 
existente entre os ricos e 
diminuir os negocios com a 
America Latina e o Terceiro 
MUndo em geral. As 
estati'sticas confirmam 
fortemente esta afirmagao. 

0 Terceiro Mundo 
diminuiu de interesse por 
parte dos desenvolvidos, e 
isso, ao men modo de ver, 
principalmente por tres 
motivos. Os dois primeiros 
sao: a mao-de-obra barata e 
materia prima do Terceiro 
Mundo diminmram de 
importancia. A mao-de-obra 
cada vez mais esta sendo 
substitufda pela automa^ao e 
as mat^rias-primas por 
substitui^oes, hoje japossfveis 
gragas a ciencia e tecnologia 
modernas. 0 terceiro motivo 
e de ordem mais ideologica. 
Enquanto existia o conflito 
Leste-Oeste os paises do 

Terceiro MUndo muitas vezes 
eram usados como campo de 
manobras dos interesses das 
duas superpotencias. Diz Joao 
Paulo II que "A logica dos 
blocos e imperios ... faz com 
que todas as controversias e 
discordias que surgem nos 
paises do terceiro Mundo 
sejam sistematicamente 
incrementadas e aproveitadas 
para criar dificuldades ao 
adversario"(CA, 18). 

Sendo este o quadro e 
tendencias do mundo de hoje, 
verifica-se que os fortes lagos 
de dependencia que 
caracterizavam as rela^oes N 
- S no passado, passam a ter 
caracteristicas de 
"prescindencia". Os paises 
ricos, mais facilmente do que 
no passado, podem prescindir 
dos paises pobres. E isto que 
em parte ja esta acontecendo. 

Se minha visao da realidade 
e correta ela me assusta, pois 
significaria um mundo em que 
se alarga e aprofunda cadavez 
mais o vale entre ricos e 
pobres; um mundo em que os 
ricos se entendem entre si, na 
medida em que so os favorece, 
e os pobres sobram porque ja 
nao interessam mais tanto ao 
"progresso" que se pode fazer, 
prcscindindo deles. Se os 
paises desenvolvidos nao se 
cuidarem, o mesmo podera vir 
a acontecer com os sens 
pobres que, conforme 
sabido, ultimamente vem 
aumentando. Everdade que 
eles contam com o seguro de 

desemprego e outrs leis 
sociais que os protegem. 
Mas vindo a aumentar o seu 
mimero, qual sera o seu 
futuro? Se este e o mundo 
moderno que esta se 
estruturando, que lugar nele 
fica para o rosto da 
solidariedade? 

Como ultimo 
pensamento, queria dizer 
ainda uma palavra de 
esperan^a. A historia nao 
para. Os recentes 
acontecimentos de tao 
grandes proporyoes, do 
Leste Europu, 
demonstraram isto mais 
uma vez. Estes 
acontecimentos mudaram 
profundamente o 
relacionamento do conflito L 
- O que existia no mundo. 

Baseado nesta 
constatagao do dinamismo 
da historia, e principalmente 
na gra^a de Deus presente 
nela, espero que as rela^oes 
N - S tambem venham a 
mudar para melhor e, assim 
sendo, o rosto da 
solidariedade, 
principalmente para com os 
mais pobres, possa brilh? 
bem mais forte no dia r 

amanha. 
(Trecho de pale* 

proferida no II Congr 
Hispano Latino-Americi 
Caribe da Teologia 
Caridade. Avila, Espanl 
17-19 de maio de 1991). 
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TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

06:00 Educacional Mec 
06:30 O Despertar da Fe 
08:00 Santo Culto em Seu 

Lar 
09:00 Vida e Trabalho 
10:00 Desafio ao Galo 
11:00 TV Casa Centro 
12:00 TV Mappin 
13:00 TV Casa Centro 
14:00 Gospel Line 
15:00 Campeonato Alemao 
16:30 Campeonato Italiano 
18:30 Gols do Campeonato 

Italiano 
19:00 Campeonato Carioca 
21:00 Compacto do 

Campeonato 
Paulista 

22:00 Cine Record Esi)ecial 
00:00 Espelho Encantado 
00:30 Palavra de Vida 

TVCRC 

Canal 4 

BAND 

05:00 
05:30 
06:00 
07:30 
08:00 
09:00 
10:00 

10:30 
20:00 

00:00 
00:30 

02:30 

Local 
Programa Educative 
Igreja da Graga 
Esta Escrito 
Pesca & Cia 
Domingao da Sorte 
Clube Irmao 
Caminhoneiro Shell 
Show do Esporte 
Domingo no Cinema 
(Horas de 
Desespero: O 
Panico Voltou) 

Jornal de Domingo 
Videoclube (Urga, 
Uma Paixao no Fim 
do Mundo) 
Informercial 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

07:08 Palavra Viva 
07:10 Educative 
07:30 Telesisan 
08:30 Siga Bem 

Caminhoneiro 
09:00 Bingao Domingao da 

Sorte 
11:00 A Pequena Sereia 
11:30 Srteet Fighter 
12:00 Abertura do 

Programa Silvio 
Santos 

15:00 Formula Indy (GP 
Nazareth) 

17:00 Seqiiencia do 
Programa Silvio 
Santos 

23:30 Sessao das Dez (A 
Programar) 

01:30 SBTEsportes 

TV Mirante 

Canal 10 

GLOBO 

NAO FORNECEU PROGRAMA?AO 

TV 

Capital 

Cana 

5, a 

vGpdaclG 

dos fatos 

na 

tpib unn 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

06:30 Programa Educative 
07:00 Renova?ao Espiritual 
07:30 Grupo Imagem 
08:30 Campus 
09:00 Esta Escrito 
09:30 Mundo dos Esportes 
10:00 TV Mappin 
10:55 Boletim Olimpico 
11:00 Brasil Feliz 
12:00 Sorteio Papa-Tudo 
12:15 Home Shopping 
12:30 Futsal 
13:30 Grupo Imagem 
14:30 Sessao Super Herois 
15:30 Missao Alien 
16:30 A Bela e a Fera 
17:30 Sessao Extra (O 

Chefao de NY) 
19:30 Programa de 

Domingo 
20:30 Seculo XX (Estreia) 
21:30 Retrato Falado 
22:25 Boletim Olimpico 
22:30 Toque d 
23:00 O T- .der 
00:00 Grupo miagem 
01:00 Espa?o Renascer 

Especial 

Canal 23 

CNT/GAZETA 

NAO FORNECEU PROGRAMA?AO! 

1 O puv 

J 

1 

TV, 

C/ 
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Imperatriz, 28 de abril 1996 

por SORAYA LUjZA 

Grande ponto marcou a parceria entre o Sebrae e o Caic -- Centra 

de Atendimento a Cnanipa, com o curso de alimenta^So alternativa 

coordenado par Yolanda Gomes, tendo inicio na ultima sexta-feira' 

dando oportumdade de conheciipento das propriedades nutritivas de 

iversosalimentos de conhecimento das propriedades aproveitados 

por talta de conhecimento. Os participantes do curso afirmam que, 

quern nao conhece as delkias da alimenta^ao alternativa, nao 

sabem o que estdo perdendo. E por sinal tenho agendado para hoie 

almo^o la no Caic, o qual sera transtormado em urn endereipo 

Foto: Samuel gastronomico neste dominical. 

m 

I 

Denis, Junior e Luiza Silva, cur tin do a noite agailandense 

A presen^a da estilista Deusa Cardoso, Belem-PA, da glamourosa 

Miss Para das Americas, Patricia Cardoso e do colunavel Jonas 

Ribeiro, para fazerem parte do corpo de jurados da ''Noite da Alta 

Costura , a qual reunira a fina flor social de toda regiao. 

Confirmando tambem a participa<pao especial, do grande talento 

revela^ao do Faustao Oseas. Esta colunista e a executiva Railda 

Ramos estao a todo vapor para que a noite seja memoravel. A 

come^ar pelo horario de abertura do evento, que sera religiosamente 

as 22:30 na 2001 Disc Show. 

a 

O nosso amigo Juvenal, do Armazem Paraiba, esta a todo vapor com a 

chegada do Diqs das Maes e ja encenta campanha "Presente e Emo<;ao, 

onde voce estiver7. A campanha, alem das ofertas, ira comemorar 

^da beleza que envolve esta importante data, uma caravana de amor e 

alegria que vai emocionar seus clientes onde ele estiver. A partir de 

amanha, dia 29, os clientes Paraiba, a cada compra ou pagamento de 

carne, irao receber um cupom e preencher com seu nome e endere^o, 

alem do da pessoa que deseja homenagear. Os sorteados vao assinar 

grandiosa declara^ao de amor produzidas pelo Paraiba, atraves de carro 

volante que ira percorrer a casa de todos homenageados alem de faixas. 

;-X>. • AyTT'.y . 

m 

Cu/itaAy & S oxxhj 

CDs fopnan+icos do (Cidacle do T'orro i^ao vive.^ momervfos de 

grande e»r\o<poes y\c\ /vloi+e da govern ^ua^da "y gue "Helena 

(Casiro p^oknove, ao som de Flaviano/ na p^oxinAa tertpa-|e 1 ra, 

dia 30, no Hpe (Hube. CDs convi+es esfao a vend a na I—umaK1 

3ou+lgwe e Ope (Slube. 

O^caba de K'e+oma^ do 5ul do Hais, a emp^esana HaiknundinK^ 

J_ucas, Ira^endo na bagagem as ul+imas do mundo jaskion, e 

com p^ohnotpoes especiais paK*a p^esen+ea^ a mamae. 

/\)a domingo ve^ao vivo, o agifo come<pa a pa^+i^ das ^f:00 da 

"I a He com soHeio de I3ail<s e t-nuifas ekr\o<poes. 

A)aala jovem so |ala na galinkada" da i_ui^a, cjue i^a t^olat* a 

pa^+i^ das iO koras da manka na Hizza^i^ Oeppellin ao som de 

muifo pagode. 

Hola ainda nes+e dominical, a t^adicional jcijoada no Ope Olube, 

P^epamdo pelo melko^ esiilo da casa. Alias, o Ope Clube 

es"fa a cada dia movimenfa* fissimo pok* genie boni+a e de 

cka^me. 

Oembrando fambem aos nossos lei+OK*es, gue pA<pallandia conia 
agoa com um rcstau^ante Olasse a e com p^e<po reajustavel a 

nova fealidade do nosso Hais, gue e o ^estau^ante do SA^H. 

Vale conjenn 

. 

V 

? & < 

Milli 
aos colegas da hrnedy Gomes, que dcixou niuitas saudades TV Cidade e esla colunista 

m. 

« 
m 

m 

-%■ 

A sempre bela e sorridente Silvana Silvestre em papo descontraido com Joel Falqueto 

Ha momentos em que um gesto 

fala mats que mil palavras. 

Prestige o comercio local. 

Dar presente e um gesto de amor. 

IB ae maio — Dia das Maes. 

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

por FREDERICO LUIZ 

O Veihinho da Santa Rita 

Essa semana, o Veihinho 
da Santa Rita saiu de sua 
casa e gritou no meio da rua: 
Estdo vendo so! Seus ingratos! 
O interventor Dorian 
Meneses anunciou dois 
pianos de uma vezso. 0 Piano 
dos 90 dias, e o piano dos 180 
dias. E a Santa Rita sera uma 
maravilha. Fomos os mais 
heneficiados. Viva Dorian. 
Viva Dorian. 

©epois desse esparmo de 
loucura, a vizinhan^a toda 
colocou a cabe^a na janela 
para espiar mais uma 
insanidade da linica pessoa 
de Imperatriz que acredita 
na administra^ao do 
interventor Dorian 
Meneses. 

E prosseguiu o Veihinho 
da Santa Rita: 

O interventor Dorian 
Meneses mandou para mini 
o Piano dos 180 dias. E tem 
mais a assinatura do 
supersecretdrio Erancisco 
Sales. 

Uma mulher gravida 
(virgem que riqueza, o 
termo correto e buchuda 
mesmo), com dois filhos no 
brago, em sen barraco 
apertado, foi logo dizendo: 

Isso e conversa velho, tu 
por acaso sahe quais sdo as 
ruas que serdo beneficiadas 
nesse tal de piano. 

0 Veihinho da Santa Rita 
nem esperou sua ilustre 
interlocutora terminar a 
ultima frase, deu uma 
carreira ate sua casa e voltou 
com o bocado de papeis e foi 
logo alardeando para todo o 
bairro ouvir: 

Seus ingratos, esta aqui, 
bem aqui no papel. A Av. 
Newton Belo, entrc Av. 
Montreal e R. Ceara, vai 
receber 575 metros de 
asfalto para tapar os buracos. 
E ainda vai ganhar um 
vistoso bueiro. 

Um senhor fumando um 
cachimbo, ouviu quieto, mas 
nao.aguentou e disse: 

E so isso o Piano desse 
interventor? 

0 Veihinho da Santa Rita 
perdeu sua fleugma nordestina 
e logo disparou: 

0 que e isso Companheiro, 
tem muito mais. Aqui mesmo, 
na Rua Santa Rita, entre a JK 
e a Newton Belo, vai ser meio 
mundo de riqueza, ou mais. 
Dorian Meneses vai colocar 
15.480 metros quadrados de 
cascalho e mais 240 metros de 
bloquete. E vai colocar cinco 
bueiros para acabar com o 
problema da agdo das dguas. 
Maa antes que voces me 
per glint em mais, eu vou logo 
dizendo para voces: o homem 
vai colocar no bairro, um total 
de 26.200 m2 de cascalho, 872 
m2 de asfalto, 480 m2 de 
bloquete e mais 76 metros de 
bueiro. 

Depois de anunciar o Piano 
dos 180 dias para o bairro da 
Santa Rita, o Veihinho abriu 
um sorriso largo e se recolheu 
a seus aposentos, uma velha 
casa de adobe com cobertura 
de palha de piagava. 

Numa outrachoupana, um 
pedreiro, comentava com sua 
mulher; 

Piu estava conversando no 
servigo depots do almogo com 
um mogo que estuda na Uema, 
e ele me disse que esse tal de 
Piano ndo vale nada. E sabe 
duma coisa, ele td e certo. A 
cidade esta cheia de buracos, e 
para tapear o povo, eles estdo 
abrindo ainda mais. Em frente 
ao Pdo da Terra, tava 
honzinho o trecho, eles fizeram 
um buraco e faz quinze dias 
que ainda ndo ajeitara,. 

A mulher do pedreiro 
concordou com o marido. 

Homem, homem, se ele fosse 
fazer algum a coisa ele jd tinha 
feito, ele esta esperando e uma 

ajuda da govemadora Roseana 
Sarney. 

E esse o Piano dos 180 
dias. Apenas um Piano, nada 
mais que um Piano que foi 
colocado no papel. Ja dizia o 
ditado popular: Em papel, 
tudo cabe. 

Toda a Imperosa sabe que 
o interventor Dorian 
Meneses esta mais triste essa 
semana. Nao sabe onde vai 
arranjar dinheiro para 
cxecutar sen mirabolante 
piano. 

Ele foi pedir, na semana 
passada, dinheiro ao governo 
do Estado para executar seus 
projetos. E o danado e que ha 
dois dias, a governadora 
Roseana Sarney solicitou uma 
audiencia com o presidente da 
Republica Fernando Henrique 
Cardoso. A governadora foi 
pedir dinheiro para arrumar as 
Estradas do Maranhao que 
estao um caos. 

Ja imaginaram, a 
governadora Roseana nao tem 
dinheiro para ela, tem para 
satisfazer o ego do interventor 
estadual. 

Agora, Dorian Meneses 
luta contra o tempo. Prometeu 
para 90 dias, nada menos do 
que 15 quilometros de asfalto 
no Cenlro da cidade. 

O Piano dos 180 dias e 
fantastico. Sao quase 300 mil 
metros quadrados, somente 
de cascalho. 

Vai por terra, dessa forma, 
o argumento que o interventor 
seria um politico desajeitado, 
e impriidente, mas um 
excelente administrador. 

E a governadora Roseana 
Sarney, que ja era unpopular 
em Imperatriz, agora vai 
experimentar o fundo do pogo 
nesse item. Pelo menos no 
tempo de lldon Marques, o 
ex-interventor transmitia 
bons fluidos na a chefe do 
Palacio La Rocque. 

Agora, alem das 33 
promessas da governadora, o 
povo vai cobrar de Dorian 
Meneses e do governo do 
Estado, a execugao dos sois 
pianos. Afinal, nas 
logomarcas da prefeitura 
espalhadas por toda a cidade, 
tem a palavra Governo, com 
o "R" que caracterizou a 
carapanha de Roseana Sarney. 

Antes, os dedos cstavam 
salvos. Agora, a mao foi 
decepdda. Se continuar com 
essa brincadeira, pode dar ate 
Frente Etica em Imperatriz. E 
so continuarem com o show 
de disputa para saber que "e 
que manda na cidade". 

Ondas Curtas 

□ Compre o Bingao. Compre o Bingao. Compre o Bingao. 

□ E de casa ... E da gente. 

□ Neto Teixeira esta em Cidelandia, com sua campanha para prefeito. 

□ Almir Gabriel, governador do Para, tinha um passado invejavel. Tinha. 

□ Multiplicam-se na cidade, os movimentos pelo voto consciente. 

□ t. mi candidate que vai tomar doril no dia 04 de outubro. Passa a dor e some. 

□ Israel castiga o sul do libano. Sao as "vinhas da ira". O acordo de paz foi para o espago. 

I \ As guerras localizadas fazem mais mortos que a famigerada "guerra fria". 

□ Bons tempos aqueles em que EE.UU. e URSS disputavam o globo. 
: > up go'jiJ^litq Tno-J fih otuni 

Q Hojesotemumpaisparafazeropapelde'hoWdii'db'rtilhido.0'1 ' ' !!! 

• uiuiiJ gBin aoJir.q as .oB'^viag bI) os 

□ La; vem o Leao. Nao e o ingles Nigel Mart^ell; hia^ (Piihiieratrizeiike 'S^ba^tiah Madeira. 
i; 1 m■> obKaopioB rnoxuhfli (>ir<>D aBOKXiTongJUf 

□ E a Banda Etica deixando a outra balidSmpo«ri '"P "l d il-.to a-.lirm.o 
i-ntl'-unl imoTJim o ohnoTto rto i .Bfiiaod sn 

□ Afinal, e bem melhor cantar versos de am'df.''CbfiWdiS'A 'outr^tydii'cta.''' : 'lj'J1' j , ... in- ill a isTufisip oBf. aofrrmoD gsaao 

I \ Simplicio Zuza esta em Brasilia: Foi htrds A^8stliifed( '1 )J[U)' 
. , j; si ' n aioij .oiJaig-n oh o oup jnfiT aBionoa 8Bl)n< 

I 1 O vereador e um dos parlameiitaf-es's^fio^ 'daG&hlh^dy Vef^ddPgs de'iihpef-atflz'! <>
l'
i. ' ! 

.j; .Htil Toi'jolui on rno'no'jo olnBim) ,'>8-Bor>lo') .ao ijaigo 
Q Filiado ao PSB, Zuza vira, ou com prova§ p^ind(fe^fiPA^ostinho,WciiminM^)'tie c^f 

.givnj' qren aBiil aid) os-^no oh bv'kTbo bo aolnB Bin 
Q Esoesperarparaver o resuttadh da vi^erii tlb'Ve^lidofpar^BfaMi ,'.i nhl i!'?! :,r 

)l;p i-ioq olVmJiladua Bid .-lomJiiB o-ilaigo 

Q 0 PMDB de Jmperafariz est^•peg'andA"fogodBest^tfi',1 uMttk: pj&iijdli £:$afhit 
ono ohq ol) b , Jbo b 9 onoloTJim oa-rns-foviovnoaol) .wiqnui 

Q Joao Alberto podeivjradmphfMtriz ca^: ^vf^ r 

a mo-j ao oj BTBq lohBoiiilqmB b odubriv ,boi • •),:,;i. 
□ Os peemedebistasj iditosl histbSFicbs, fyer'd^am tdhV 6 'iai^ (WsigM. 

- uiBoovoTq aiovi :■> aifim ') aoanoini oB^ubotqoi ) obvbvbt 
□ Uma fonte me garauUupJoao Maholli hii t|Ue '^"FlfeB^elicer H ^ohvenglh^Sai do PMDB.' 
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VALE TRANSPORTS 
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O Vale Transporte foi uma concjuist^ ^ "tc relacoes entre empren 

Presente no Imposto de Renaa. O nosso Uepartamenlo ae Vendas esta a disposig' 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. 
.presanos que 

:-::3Tr 

FCI - BR-010-Km 1350 - Maranhao Novo - Inr eratriz-MA - Fone: 723-c 
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Cultura/Tend§ncia/Debate Imperatrlx, 20 do abrll do 1006 

Gomo funciona o gmvador magnetico 

Urn microfone e uma bobina transformam o som em variaQoes 

de campo magnetico que sao registradas numa fita especial 

I 

■ 

a^o ^ magnetizado pelo ago 
do campo magnetico vari^vel 
produzido pela bobina: essa 
magnetiza^ao constitui o 
registro do som. Na 
reprodu^ao do som gravado, 
o mecanismo de tra^ao 
primeiro retrocede o fio de 
ago para em seguida passa- 
lo novamente pelo 
entreferro no mesmo 
sentido da gravagao. Com 
isso, num processo inverse 
ao da gravagao, as partes 
diferentemente 
magnetizadas do fio induzem 
correntes el^tricas variaveis 
na bobina. Percorrendo o 
circulo do fone de ouvido, 
essas correntes sao 
convertidas novamente de 
ondas sonoras. Para que o 
fio possa receber novos 
registros, coloca-se, durante 
as gravagoes, urn pequeno 
ima antes da cabega de 
gravagao a fim rte apagar o 
registro anterior. 

A partir desse sistema 
simples, desenvolveram-se 
novos processos de gravagao 
magn^tica, visando a 
melhorar a fidelidade da 
rravagao e reprodugao 
t mora. Para isso, 
introduziram-se 
modificagoes tanto no 
material magnetizdvel como 
no aparelho gravador. 0 fio 
de ago foi sulpstituido por 
fitas metilicas que reduziam 
as distorgoes na gravagao, 
< . recendo area maior para 
o registro. Essas fitas, no 
entanto, eram incomodas 

para manusear e assim, 
pouco antes da Segunda 
Guerra Mundial, 
pesquisadores alemaes 
desenvolveram um sistema 
mais pratico, composto de 
uma fita de papel coberta 
com uma fina camada de 
oxido de ferro. Alguns anos 
mais tarde o papel foi 
substituido por materiais 
plisticos que conferiam 
maior durabilidade a fita. 

Nas fitas atuais usa-se em 
geral o didxido de cromo 
adicionado em forma de 
pequenos graos de 1 
micromillmetros de 
comprimento. A forma 
granular melbora 
sensivelmente a fidelidade 
do registro, pois reduz as 
interagoes magndticas que 
ocorrem no interior da fita. 

Simultaneamente a 
criagao das fitas magnetic as, 
o mecanismo de tragao da 
fita substituido por motores 
eldtricos e, entre o 
microfone e a cabega de 
gravagao, incorporou-se um 
amplificador para que os 
registros fossem mais 
intensos e mais eslaveis. 
Usando-se na reprodugao o 
mesmo amplificador tornou- 
se possivel substituir os 
fones de ouvido por alto- 
falantes, mais adequados as 
audigdes publicas. Tamb^ni 
o ima destinado a 
r.ecuperagao da fita foi 
dispensado; em seu lugar, 
um gerador de alta 
frequencia, associado a uma 

segunda bobina (cabega 
apagadora), permitiu um 
cancelamento mais eficaz 
dos registros anteriores. 
Mesmo com essas melhorias 
a gravagao magndtica ainda 
apresentava clois graves 
problemas: distorgoes 
maiores que a da gravagao 
mec^nica e reprodugao de 
agudos muito atenuada. 
Depois descobriu-se que se 
o sinal a ser gravados fosse 
mixado com um sinal de alta 
freqUdncia, as distorgoes 
seriam bem reduzidas. Com 
isso, o gerador da cabega 
apagadora ganhou uma nova 
fungao: fornecer um sinal de 
fundo (bias) para a cabega 
gravadora, elevando a 
freqU^ncia do sinal a ser 
gravado da faixa de 20 a 20 
mil Hz para a faixa de 50 a 
80 mil Hz. 

Quanto a situagao dos 
sons agudos, constatou-se 
que o problema eslava no 
tempo de passagem da fita 
pelo entreferro. Isso ocorre 
porque os sons agudos, que 
correspondem as 
freqd^ncias mais altas, 
provocam mudangas muito 
rdpidas no campo magnetico 
da cabega gravadora, Se 
durante essas mudangas as 
partes jfi gravadas da fita 
ainda estiveram no campo 
magnetico do entreferro, 
havera sobreposigao dos 
registros e, 
conseqti^ntemente, a fita 
pode ser desmagnetizada. 
Evita-se tal efeito 

OU£a de segunda a sexta-feira, 

das 07:00 as 08:00 horas pela 

Radio Capital AM, 950, o 

programa Revista Regional 

Produ^ao: Agenda Pingo no i 

Gosia 

por Mauro Queiroz 
Jornalista 

Sob nome generico de 
gravadores magn^ticos sao 
conhecidos os equipamentos 
com fitas magnetizaveis, 
destinados ao registro e 
reprodugao de som. Uma 
das vantagens da gravagao 
magn^tica sobre a 
traditional gravagao 
mec&nica, em discos, ^ a de 
permitir ao usuario registrar 
os sons de sua escolha, uma 
vez que e de fdcil operagao 
e nao exige o uso de 
aparelhos espcciais. 
Tambem per mite participar 
dos registros ja feitos 
atrav^s, por exemplo, de 
truncagens (cortes) na fita 
magnetizavel. Al^m disso, as 
fitas sao recuperaveis —- 
podem ser apanhadas para 
que novas gravagoes sejam 
feitas — o que e impossfvel 
por metodos mecAnicos. Por 
tudo isso, a gravagao 
magntHica tornou-se o meio 

mais prdtico e popular de se 
registrar o som. 

A gravagao feita sobre 
fitas especiais 
(magnetizaveis) constitufdas 
de granules que se orientam 
segundo o campo magnetico 
produzido por uma bobina. 
Esse campo magnetico varia 
de acordo com a 
intensidade da cor rente na 
bobina que, por sua vez, 6 
alterada conforme a 
intensidade sonora. As 
propriedades das bobinas 
sao conhecidas desde que 
Oersted mostrou a relagao 
entre corrente eldtrica e 
campo magnetico. A 
aplicagao dessas 
propriedades para o registro 
do som, no entanto, so foi 
possivel depois da criagao 
dos microfones — aparelhos 
destinados a transformar as 
ondas sonoras nos impulses 
el^tricos necessaries k 
excitagao da bobina de 
gravagao. 

A primeira gravagao 

magn^tica foi feita em 1898 
pelo cientista dinamarqu&s 
Valdemar Poulsen com um 
sistema constituido 
basicamente de um fio de 
ago, uma bobina de fio de 
cobre e um mecanismo 
destinado a tradigao do fio 
de ago. O funcionamento 
desse sistema ^ muito 
simples: inicialmente, o som 
a ser gravado ^ convertido 
em sinais ek'tricos por meio 
de um microfone. 

Esses sinais sao em 
seguida aplicados a bobina, 
originando-se assim um 
campo magnetico cuja 
freqiUmcia e intensidade 
variam de acordo com o som 
captado pelo microfone. A 
cabega de gravagao — nome 
dado por Pulsen a bobina — 
consiste de um enrol amen to 
de fio de cobre com tor no 
de pequeno anel metalico 
dotado de uma ferida muito 
pequena, chamada de 
entreferro. Quando passa 
diante do entreferro, o fio de 

is ' ' V ' Iv!- 
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diminuindo o tamanho do 
entreferro ou aumentando a 
velocidade da fita. 

A redugao do entreferro 
tern limitagoes construtivas, 
enquanto o aumento da 
velocidade de rotaglo 
acarrela um gasto maior da 
fita. Por isso, reduziu-se o 
entreferro para cerca de 1 

mil^simo de milfmetro e 
manteve-se a velocidade da 
fita em valores padrOes que 
permitem a reprodugao com 
fidelidade adequada ao fim a 
que se destina. Atualmente 
essas velocidades sfto de 
38,19,9,5 e 4,75 cm/9, 
enquanto nos gravadores 
pequenos, a velocidade mais 

comum ('• de 9,5 cm/s. 
Depois desses, 
introduziram-se outros 
melhoramentos nos 
aparelhos a fim de torna- 
los mais acessfveis a 
populagao; como resultado 
surgiram os gravadores 
portateis, mais baratos e 
fades de manejar. 

Deu a louca no 

Bingao do Conor Farias!! 

0 Bingao baixou de preco 

Cartela por apenas R$ 4,00 

E a premiacSo aumentou!!!! 

*<sista todos os dias, pela TV Capital, a partir das 13h00 

sua mrtidmcdo 

*+■ m 
\vr 

..•ii>cratiiz 24 Moras 
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Jungmann promete "virada' 

O ministro quer acelerar o processo de assentamentos, vai reformular 

o Incra e defende maior participagao de estados e munidpios na implementaqao das mudanqas 

* v 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Elma Chips 
Com investimcnto inicial 

superior a IJS$ 15 milhoes, a 
Elma Chips inaugura em Ilu, 
Sao Paulo, a maior linha de 
produ^ao de batata frita do 
mundo. A nova fabrica cria 
750 empregos diretos e 250 
indiretos. Totalmente 
altomatizada permite 
expansao de 70% da 
capacidade de produvao de 
Ruffles, marca lider de 
mercado, perfazendo urn 
total de 2,5 (oneladas de 
batatas frilas por bora. 

Sucos da Nestle 
A Nestle decidiu entrar na 

brigapelo mercado de sucos 
de fruta refrigerados, 
liderado pela Parmalat e 
onde concorrem tambem 
Maguari, Nabisco, Danonee 
Santista. A multinacional 
sui'va entra com cautela 
nesse mercado, que devera 
movimentar 40 milhoes de 
litros este ano. 0 Fruless, 
suco de laranja lancado pela 
NesthS e fabricado pela 
Cargil. A empresa anuncia 
investimento de R$ 12 
milhoes no lanvamento de 
novos produtos — o Fruless 
IVlix, suco de frutas 
enriquecido com iogurte, e 
outros. 

Gradients Investe 
A Gradiente investe i?$ 60 

milhoes no lanvamento de 30 
produtos este ano. Cerca de 
R$ 30 milhoes desse total 
serao aplicados em 
promoyao e marketing e o 
rest ante na area tecnica. A 
Gradiente espera aumentar 
seu faturamento em 25% em 
relavAo ao ano passado, que 
foi de IIS$ 530 milhoes. 
Entre os produtos a serem 
lanvados em 90 estao o 
sistema de audio e video 
digital (DVD) e uma cimera 
de video digital. A empresa 
quer entrar tambem no 
mercado de som para carros. 

Sem superA vit 
A expectativa do governo 

de ter urn saldo positive de 

US$ 2 bilhoes a IIS$ 3 
bilhoes na balanya comercial 
deste ano vai se frustrar. Isso 
e o que avisa o diretor do 
Institute Brasileiro de 
Economia (Ibre) da 
Fundavao Getulio Vargas 
(FGV), Antonio Salazar. De 
acordo com ele, somente se 
a economia brasileira 
mantiver um ritmo lento e 
se, ao mesmo tempo, a 
economia mundial se 
expandir, sera possivel ter 
saldo positive, mesmo assim 
de IJS$ 1 bilhao — ou seja, 
abaixo do esperado pelo 
governo. A FGV, por^m, 
acredita mais em um cenario 
pessimista, em que podera 
ser registrado um deficit de 
US$ 2 bilhoes. 

Protesto 
A atriz Sbnia Hraga 

decidiu atacar de frente o 
exterminio tie menores no 
Rio de Janeiro. Ela 
aproveitou a noite de 
autdgrafos dos livros das 
series Per fis do Rio e Arenas 
do Rio, produzidas pela 
Rioarte e pela edilora 
Relume-Dumani, na ultima 
quarta-feira, no Espaco 
Cultura Sergio Porto 
(Humaila), para lanq-ar uma 
camiseta protestando contra 
o assassinate de dois 
menores em laranjeiras, na 
ultima terva-feira. 

IntervengSo 
0 Sindicato dos 

Trabalhadores no ServRo 
Publico do Estado de Goias 
(Sindipiiblico) ajuizou no 
Tribunal de Justiya quatro 
representaydes pedindo a 
intervenyao no Estado de 
Goias para que seja 
promovida a execuyao de 
decisao judicial. Relata a 
entidade sindical que a 
administrayao estadual 
insisle em descumprir trds 
liminares e uma sentenya 
por ela obtidas no Tribunal, 
desrespeitando a 
obrigatoriedade de 
observfincia das decisdes 
proferidas pela Justiya. 
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por Rodrigo Mesqulta 
Da Ag§ncia Estado 

O ministro extraordinario 
indicado para a Reforma 
Agraria, Raul Jungmann, 
pretende descentralizar o 
programa de reforma agraria 
do governo. Em sua primeira 
entrevista coletivo, dada na 
ultima quinta-feira, depois de 
confirmada a sua indicayao, 
Jungamann disse que "este e 
o momento da virada" para a 
reforma agraria. Sua 
prioridade e acelerar o 
processo de assentamentos, e 
para isso conta com a 
aprovayao pelo Congresso 
Nacional do projeto de lei de 
aperfeiyoamento do rito 
sumario. 

Ele anunciou ainda a 
criayao do Conselho Nacional 

de Reforma Agraria, que sera 
instalado na prbxima terya- 
feira e tera a participayao de 
representantes dos 
trabalhadores rurais, igrejas, 
empresariado e outras 
entidades civis. Na quinta-feira 
Jungmann tera uma primeira 
reuniao com o Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Terra 
(MST). 

Raul Jungmann quer a 
reformulayao institucional do 
Institute Nacional de 
Colonizayao e Reforma 
Agraria (Incra), ja que a Uniao, 
segundo ele, deve ter funyao 
supervisora. Jungmann 
defende uma maior 
participayao dos estados e 
municipios na implementayao 
da reforma agraria. Aproposta 
de descentralizayao foi 
apresentada esta semana pelo 

governador de Pernanibuco, 
Miguel . • Arraes, e 
imediatamente encampada 
pelo presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

Curiosamente, a bancada 
ruralista no Congresso 
Nacional tern insistido desde 
o ano passado na necessidade 
promover uma maior 
participayao dos municipios no 
processo de reforma agrdria. 
Ate o inicio da noite de sexta- 
feira, Jungmann ainda nao 
havia decidido se manteria a 
atual diretoria do Incra e se 
acumularia o posto de 
ministro com o cargo de 
presidente do orgao. 

O ministro da Reforma 
Agraria indicado acredita que 
somente com o dialogo 
conseguira reduzir os 
conflitos agrarios no Pais. 

Como ministro 
extraordinario, Jungmann 
pretende ter a funyao de 
articulador dentro do governo 
para a promoyao da reforma 
agraria, e, externamente 
pretende agir como um 
negociador. Ele conversou 
com o presidente do 
Congresso Nacional, senador 
Jos^ Sarney, sobre a 
necessidade de haver maior 
dialogo entre osTres Poderes 
para acelerar a soluyao dos 
problemas agrarios. E deve 
solicitar nos proximos dias 
uma reuniao com oCol^gio de 
Lideres. 

Jungmann quer buscar 
formas alternativas de 
financiamento da reforma 
agraria, tanto para a aquisiyao 
de terras como para a 
promoyao dos assentamentos. 

Almir Gabriel nega resposta 

por Andrea Braga 
Da Agenda Estado 

O governador do Para, 
Almir Gabriel, negou-se na 
ultima quinta-feira, a prestar 
maiores esclarecimentos 
sobre o massacre dos sem- 
terra em Curionopolis, 
duranle depoimcnto no 
Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana 
(CDDPH), do Ministerio da 
Justiya. Ele nao respondeu as 
perguntas dos conselheiros, 
limitando-se a fazer um relato 
das providencias adotadas. 

Insatisfeitos, alguns 
integrantes do conselho 
propuseram que o Ministerio 

Publico apure possivel 
responsabilidade do 
governador no episodio. O 
ministro da Justiya, Nelson 
Jobim, decidiu que retornara 
ao Para amanha. "Ele nao 
quis o debate", reagiu o 
presidente da CDDPH, 
deputado Helio Bicudo (PT- 
SP), que pretendia 
questioner Gabriel sobre os 
alertas que Ihe foram feitos 
diante da possibilidade da 
ocorrencia de confronto. 

"Trouxe documentos que 
provam que ele foi avis ado", 
disse Bicudo, defendendo 
uma atuayao rigorosa do 
Ministerio Publico para 
avaliar se o governador teve 

responsabilidade no 
episodio. "Se houve 
responsabilidade do 
governador, ainda que por 
omissao, ele podera ser 
denunciado", acrescentou. A 
suplente do Conselho, 
deputada Sandra Starling 
(PT-MG), afirmou que Almir 
Gabriel frustrou a todos por 
fazer apenas um relato de seu 
historico politico e das 
atitudes tomadas em seguida 
ao massacre. "Ele disse que 
seria conciso para nao ser 
mal interpretado". 

Para o professor de direito 
constitucional Fabio 
Comparato, que tambem 
pediu a apurayao de 

responsabilidades de Almir 
Gabriel, o governador teria 
sido omisso quanto a tomada 
de providencias para evitar o 
confronto. "Nao houve o 
devido cuidado para que a 
desobstruyao da estrada 
fosse feita". Comparato 
salientou, contudo, que 
ningu^m pode ser 
responsabilizado antes da 
apurayao dos fatos. 

O procurador-geral da 
Republica, Geraldo 
Brindeiro, tambem 
conselheiro do CDDPH. 
disse que aguardara 
retorno de procuradores 
Para para avaliar a atuay; 
Almir Gabriel. 

GEF investe em moradia e saneamenl 

por Nilton Horita 
Da Ag§ncia Estado 

A Caixa Economica Federal 
(CEP) dispoe este ano de R$ 2,: I 
bilhoes para o financiamento de 
obras de infra-estrutura 
(saneamento e esgoto) e 
construyao de casas populares 
nos estados e municipios. 
Segundo Josd Coelho, um dos 
diretores da CEF, o dinheiro foi 
aprovado pelo Conselho 
Curador do Fundo de Garantia 
porTem|K) de Serviyo (FGTS). 

Desse total, R$ 1,6 bilhao 
sera contratado fielo programa 
Pro-Saneamento e o restanle, 
R$ 701 milhoes, pelo Pro- 
Moradia. A maior parcela 
destina-se a regiao Sudeste, R$ 
337 milhoes para o PnVMoradia 
e R$ 628 milhoes para o PnV 
Saneamento. Esses dois 
programas irao destinar para as 
outras regides, 
respectivamente, os seguintes 
valores: Norte, R$ 29,6 milhoes 
e R$ 116, 9 milhoes; Nordeste, 
R$ 203,7 milhoes e R$ 489 
milhoes; Sul, R$ 84,8 milhoes e 
R$ 489 milhoes; e Centro Oeste, 
R$ 46,5 milhoes e R$ 135,8 
milhoes. 

Investimento da CEF para os projetos 

Pr6-Saneamento e Pr6-Moradla 

Em milhdes de reals 

Regiao Centro Oeste 

Regiao Sul 

Regiao Nordeste 

Regiao Norte 

Regiio Sudeste 

Os recursos estao 
disponiveis mas nao tao 
acessiveis, pois alguns prefeitos 
e governadores estao com a 
capacidade de endividamento 
esgotada. "Um dos problemas 
que enfrentamos sao as 
dificuldades dos tomadores de 
emprestimo, agravadas por 
dividas de gestdes anteriores, que 
precisam ser contornadas, uma 
vez que ha procura i>or novos 
serviyos basicos", explicar Josd 
Coelho. 

O diretor acha iniusto a Caixa 
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692,7 
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assumir o papel de "bode 
expiatdrio" nesse caso e deixa 
claro que quern retarda a 
concessao dos beneficios nao £ a 
instituiyao. "Garantias e 
contrapartidas nao podem ser 
entendidas como procedimentos 
burocraticos, j£ que os recursos 
sao dos trabalhadores e devem 
ser bem aplicados para ter 
retorno". 

Reduzir a inadimplencia d uma 
das metas da Caixa Economica 
Federal para 96, informou Josd 
Coelho. sem revelar ' into, 

o valor dos ddbitos que preasam 
ser quitados. Mas esseproblema 
nao afeta os esforyos da Caixa em 
obter novos recursos para as 
obras de saneamento e 
construyao de moradias. De 
acordo com o diretor, este ano 
devem ser contratadas 720 
operayoes ja definidas, com 
recursos do FGTS e serao 
fechados novos acordos de 
empr^stimos com o Banco 
Mundial e o i 
Interamericano 
Desenvolvimento. 
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por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

Dois jogadores reforgam o 
time do Jandui para a fase semi- 
final da Segunda Copa Cafe 
Viana de Futebol. 0 atacante 
Mazinho e o zagueiro Gallo, 
oriundos do liitebol do Para, se 
apresentaram ontem, conforme 
informa^ao da diretoria da 
equipe. Os dois jogadores se 
movimentaram ontem no 
armstoso realizado no Bananal, 
contra a equipe local. 0 time, que 
fez uma excelente campanha na 
primeira fase do campeonato, 
esta de olho no bi-cami)eonato 
da temporada. O tecnico Enio 
realizou treino na manha de 
ontem com os atletas que nao 
tiveram oportunidade de atuar 
durante os jogos ja realizados 
pela Segunda Copa Cafe Viana 
de Futebol, categoria Dente de 
Leite. A Escolinha das Redes 
Jandui vem sedestacando como 
uma das grandes escolas da 
regiao. Os trabalhos realizados 
pela equipe da escola vem 
agradando aos futures craques 
e aos pais. O boletim escolar do 
aluno 6 rigorosamente 
observado pelos profissionais da 

iii se prepara para a semi-final 

Com a chegada de Mazinho e Gallo o time fecha o periodo de contrata^des 

Gopao Maranhao do Sul 

por Francisco do Vale 
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faz ace r tar Jan dui amistoso para 

escola. 0 treinador Eniogarantiu 
a nossa reportagem, que o 
time ira brigar pela conquista 
do campeonato. A chegada dos 
noyos jogadores animou o 
treinador, pois e justamente 
nas posiyoes mais carentes da 
equipe. O empate com o 
America na ultima partida pela 

time vis and o as semi-finais 

primeira fase da competi^ao 
em 3 a 3 preocupou o tecnico, 
por isso a razao de contratar 
mais dois jogadores. 0 nosso 
grupo esta fechado, mas en 
pedi a diretoria mais dois 
jogadores para os jogos das 
semi-finais. No dia primeiro 
de maio devera encerrar-se a 

Moto se prepara para Brasileiro 

primeirra fase da competi^ao. 
0 Tropical se despede da 
competi^ao enfrentando o 
PSV, uma das grandes 
equipes do campeonato. 0 
treinador do PSV, Arlindo, 
continua fazendo um 
excelente trabalho diante do 
rubro-negro. 

O Campeonato Maimihao do 
Sul prossegue neste final de 
semana, c a Dalid - 
Departamento de Arbitn^em 
da Liga Imperatrizense de 
Desporto ja clefiniu os arbitros 
que estarao atuando nas 
jiartidas que serao realizadirs no 
Para. 

Eis os jogos da rodada; 
Em Dom Elizeu-PA 
D. Elizeu x Guarany 
Estadio: local 
Arbitro Central: Reynaldo 

Martins 
Auxiliares: Advaldo 

Fernandes e Ednan Carvalho 
Em Itinga-PA 
Itingax Muller de Rondon 
Estadio; local 
Arbitro Central. Carlos 

Magno 
Auxiliares: Jose Wilson e 

Americo de Assis. 
Todos os jogos estao 

previsto para as 16:00 boras. O 
( riiarany, quepenleu a primeira 
partida realizada denlro de 

casa, tentaa sua reabilitacao em 
Dom Elizeu, contra o time local. 
O siqiervisor tecnico Batata, 
esta bastante otimisla com o 
sen time. 0 meio campista Vava 
e o atacante Valdo farao suas 
estreias no Bugre. Jurandir 
Gomes, diretor do 
Departamento de Arbitragem 
de Imperatriz espera boa 
atuapo dos sen comandados. 
Apesar do jogo ser bastante 
difictl o elenco esta consciente 
em um bom resullado. O time 
fez o ajironto na ultima sexta- 
feira, ik) P'stadio Municipal Frei 
Epifanio. Na outra partida a 
responsabilidade no apito e do 
veterano Carlos Magno, que 
teve boas atuapoes na Copa de 
Futebol Juniores, que inclusive 
dirigiu a decisao com um bom 
co miior tarn onto. Os sens 
auxiliares, Jose Wilson e 
Americo de Assis, tambem sao 
de a mfianya jiaraatuarem numa 
partidadc suma inpartanda. Os 
arbitros que irao trabalhai' fora 
de casa deverao esta atento com 
relacao ao polkiamento. 

por Francisco do Vale 

Divulgado o grupo em que 
o Moto Clube estara 
disputando o Campeonato 
Brasileiro da segunda divisao. 
Os dirigentes da equipe 
motense consideraram como 
sendo realmente as maiores 
beneficiadas, as equipes do 
futebol do Para, 
representadas por Tuna Luso, 
Payssandii e Remo. Os 
paraenses terao 03 clubes 
num grupo de 05, onde tres 
se classificam para a segunda 
fase. A chave d formada por 
Payssandii, Remo, Moto, 
Ceara e Tuna Luso. Na 
segunda fase, a disputa sera 
e n dois jogos em carater 

eliminatdrio (ida e volta). 0 
nuraero de partidas foi 
bastante reduzido porque a 
CBF esta cortando as 
despesas com passagens. A 
linica reividicacao que vinha 
sendo feita foi o sistema de 
divisao de renda. A partir de 
agora, a arrecadayao sera 
toda do clube que tiver o 
mando de campo. Visando as 
duas competicoes, o 
Brasileiro e o Estadual, o 
Moto anuneiou as primeiras 
contratacoes. Betinho, lateral 
direito, que disputou a 
temporada passada pelo 
Maranhao; Robson, zagueiro, 
oriundo do futebol do interior 
paulista; e Preto, lateral 
esquerdo, ex-Santa Cruz, 

irmao do maranhense Valber, 
que atua no Vasco da Gama. 
Todos esses jogadores 
estarao a disposicao do 
treinador Rosclin Serra, a 
partir de amanha. Outros 
reforcos foram colocados a 
disposicao do Moto Clube, 
pelo Botafogo do Rio de 
Janeiro. Os nomes nao foram 
revelados a imprensa para nao 
atrapalhar as negociacdes. 
Dois jogadores conhecidos 
internacionalmente, Alemao e 
Claudio Adao, apresentaram 
proposta a diretoria motense 
para disputar o Brasileiro. 
Alemao pediu R$ 50 mil de 
luyas mais 15 mil mensais, 
Claudio Adao apresentou uma 
proposta semelhante. 

Romano e Marcelinho 

poderao ir para Olimpiada 

)or Francisco do Vale 

Para atender a uma 
exigencia do Comite 
Olimpico Internacional 
(COI), a CBF esta 
p "parando, com o aval do 
1 xo Zagalo, uma lista 
pre ia dos jogadores que 
poderao integrar a Selecao 
Brasileira nos jogos 
Ohmpicos de Atlanta. E da 
relacao constam, entre 
ouL varios jogadores com 
mais de 23 anos, entre os 
quais, Romario, do 
Flamengo e Marcelinho 
Carioca, Edmundo, do 
Corinthians e Giovanni, do 
Santos. A tendencia, no 

de que o treinador 

o ponta de lanca Rivaldo, do 
Palmeiras e o atacante 
Bebeto, do Desportivo La 
Coruna. 0 superintendents 
tecnico do Comite Olimpico 
Brasileiro (COI), Roberto 
Perillier, confirmou que a 
CBF tern de preparar a 
relacao at6 quinta-feira, dia 
02 de maio. Aentidade pode 
inscrever quantos jogadores 
quiser e os comenlarios sao 
de que a lista tern cerca de 
50 nomes que serao 
analisados pela diretoria da 
CBF e o tecnico Zagalo. 
Depois de cadastrados ao 
COB, os jogadore terao 
suas fichas pessoM.s e 
profissionais enviadas ao 
COI e. a comisao 

de 
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passaportes. A exemplo da 
CBF, todas as confederacdes 
brasileiras de esportes 
coletivos terao de fazer o 
mesmo cadastramento. 

Uma coisa e certa: 
qualquer que seja o numero 
de jogadores inscritos 
previamente pela CBF, 
Zagalo somente podera 
escolher desta lista 18 
nomes para a disputa do 
torneio de futebol da 
Olimpiada. E dos 18, apenas 
tres poderao ter mais de 23 
anos. O prazo para a 
inscricao definitiva termina 
no dia 5 de julho, quando a 
Selecao Brasileira ja tera 
realizado mais alguns 
amistosos e Zagalo, 
certamente, ja tera dissipado 
Ipxias. as suas duvidas em 
relacao ao elenco. 

Uo'or 
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Cotas disponiveis pelo Consorcio Nadonal Ford 

Para toda linha Ford 

QUANDO VOCE COMPARA 

COMPRA FORD. 

eto, objetivo e conqjoso. Rssim e Orlando Menezes, qi 

come ^ sequrxJo q sextofeira, o prograna Gdade 

- —lohOOos loniO, pela TV Gdade. 

^ v ^rdade nua e crua, doa a quem doer. 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

£i*fac tn*. COAA* 

Um jeito diferente de parder peso e ganhar mais 

agilidade e disposigao 

Alem de emagrecer, pular corda fortalece os musculos de pernas, 

brakes e peito. 

Voce so tem que tomar cuidado com impacto. Por isso, use um tenis 

com um bom sistema de amortecimento alterne os movimentos para 

nao for^ar demais as articula^oes. 

to4iAc: 

Fa^a intervalos a cada dez minutos e se exercite por mais de meia 

hora seguida. 

Se voce ainda nao tem pratica, siga esta seqiiencia: 

1- Segure as duas pontas com uma das maos e gire na frente do corpo, 

desenhado um oito e deixando a corda bater no chao. 

2 - Ainda segurando as duas pontas com a mesma mao, aproxime o cotovelo do 

tronco e vire a corda como se fosse pular. Depois fa^a o mesmo com o outro 

brapo. 

3 - Continue o exercicio anterior, mas agora de um pequeno salto toda vez que 

a corda bater no chao. 

Cuidado com os ems! 

Nao estrague seu exercicio. 

Preste aten^ao e ... 

* Nao estique os bragos, senao a corda fica 

muito longa e mais lenta. 

* Use a mao so para dar um pequeno giro. 

Se voce movimentar os bragos, vai atrasar a 

corda e tera que saltar bem mais alto para 

acompanhar o movimento. 

* Evite os "dois pulinhos". Se isso estiver 

acontecendo, acelere o movimento. 

retail A 
O seu progfaoia corda deve ser variado, para nao format ;> 

artlcula^oes. Aqui cstSo aigumas sugestoes de movimento; 

saltar   

com 

ospes 

saftar 

correnrio 

noluqar 

saltar 

com os 

pes 
unidos / | 
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pular 

correndo 
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deslocamento 

elevando 
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laterals 
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Na agua voce queima 

calorias e ainda modela o corpo 

Nadando voce queima ate 600 calorias por hora e tonifica os 

musculos de todo o corpo. Alem disso, na agua o risco de lesoes e 

minimo. Para sentir os efeitos, e precise treinar no minimo 45 

minutos, com frequencia e intensidade adequadas ao seu nivel de 

condicionamento. 

Entao, solte seus bichos, esqueqa a correria da semana, aproveite o 

sol maravilhoso, pegue o seu bronzeador, de preferencia com filtro 

solar, que e para proteger a pele dos raios ultravioleta e caia na 

piscina. 

Se voce tem problemas cardiacos ou de coluna, converse com seu 

medico antes de cair na agua. 
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O marketing politico em Imperatriz e na America 

Eventos sobre campanha eleitorais deve reunir candidates e marqueteiros 

Linha 

Direta 

por JOSE FILHO 

Confronto 
Embora a Camara 

Municipal tenha feito 
referencia a suspeita de 
malversagao do dinheiro 
piiblico do municipio 
somente no caso das 
licita^oes irregulares para a 
compra da merenda escolar, 
exce^ao de um 
pronunciamento do vereador 
Jose Carlos, o secretario da 
Educaqao, Agostinho Noleto, 
em entrevista a uma 
emissora de televisao acabou 
estabelecendo um 
verdadeiro confronto com os 
vereadores. 

Declaragao 
Ajostinho Noleto, em 

uma entrevista, afirmou que 
"A Camara Municipal nao 
tem autoridade moral para 
criticar o ex-interventor". 0 
secretario se esqueceu que 
a CP1 instalada e para 
investigar possiveis 
irregularidades na merenda 
escolar, e nao as contas do ex- 
interventor. 

Credibilidade 
Segundo a opiniao da 

maioria dos vereadores, 
Ildon Marques continua 
merecendo a credibilidade da 
Camara e da sociedade de 
Imperatriz. Ate que se prove 
o contrario, o ex-interventor 
esta isento das demincias 
referentes a merenda 
escolar. 

Zebra? 
A governadora Roseana 

Sarney declarou que nao vai 
^oncluir a rodoviaria e o 
ocorrao por razoes dbvias 

que a coluna vem divulgando 
ha muito tempo; localizaqao 
inadequada e estrutura 
precaria para abrigar tao 
importantes servi^os a 
comunidade. Essas obras vao 
continuar inacabadas porquc 

ao deveriam mem ter 
come^ado. 

Rodoviaria 
0 caso da rodoviaria tem 

solugao mais simples: 
1abora-se um projeto de 

ilia^ao da atual, inclusive 
com mais um pavimento, 
alem de toda a urbanizaqao 
da area, sob a 
responsabilidade da atual 
direqao do terminal 
rouoviario. Em contrapartida 
a dire^ao recebe mais 10 
anos de concessao para 
explora^ao desse servigo. 
Estabelece-se o tempo para 
a rcforma c ampliaqao e a 

rira a cust0 zer0 para a 

a ou c On"-- - • 

Hospital 
O Hospital Henrique de 

La Roque, onde se pretendia 
construir o Socorrao, pode 
ser perfeitamente adequado 
para abrigar uma grande 
escola de I9 e 2 0 grau para 
atendimentq de um dos 
setores mais carentes e 
Imperatriz na area da 
educa^ao. Enquanto isso, o 
Governo do Estado, em 
parceria com a prefeitura, 
poderiam escolher uma area 
de facil acesso para a 
constru^ao do Socorrao. 

Alternativa 
A lagoa da Covap, uma 

ari'a nobre e que pertence ao 
municipio por doagao 
especifica para a construqao 
de uma obra piiblica serve 
plenamente para esse 
objetivo. Basta uma aqao de 
reintegra^ao de posse de 
parte da area que foi grilada 
a revelia da propria 
prefeitura. Mas essa continua 
sendo ainda a melhor 
soluqao. 

Finalmente 
O Estado vai realmente 

asfaltar a estrada do arroz 
ainda este ano. Nao importa 
se Roseana Sarney esta 
kizendo politica com a obra. 
O importante 6 que ela 
realize esse sonho de uma 
das regides mais imjxirtantes 
e promissoras do municipio, 
principalmente como fonte 
geradora de riquezas e 
atraves da pecuaria e 
produyao de alimentos. 

Fa/fa 
Em algumas escolas da 

rede estadual de ensino nao 
esta chegando a merenda 
escolar. Alunos e pais, 
conscientes da importancia 
de uma alimentaqao saudavel, 
estao contribuindo para que 
nao falte alimento nessas 
escolas, principalmente 
verduras. 

Conflitos 
Se nao houver um 

entendimento entre brancos 
e indios em Mbntes Altos, 
pode ser iminente um 
confronto armado e 
derramamento de sangue. 
As autoridades devem tomar 
cuidado no tratamento da 
questao para evitar novas 
chacinas na regiao. 

Para meditagao 
"Dai ouvidos ao trovao de 

Deus, cstrondo que sa! da sua 
boca; ela o solta por debaixo 
de todos os ceus, e o seu 
" ato ;>ns coffins da 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

. 0 marketing politico e o 
prqfissionalismo das 
campanhas eleitorais, 
cresceram junto com a 
democratizaqao do Pais. 

Afinal, numa ditadura nao ha 
eleiyoes "limpas", e sem o 
exercicio do voto, e logico, nao 
ha campanhas eleitorais e o 
marketing politico, tem seu 
alcance reduzido, pois e 
inadmissivel que ditador de 
plantao jierca alguma "eleiyao". 

As capitals brasileiras ja 
entraram na "onda" do 
marketing politico. As principals 
cidades brasileiras tambem. 

Em Imperatriz, de forma 
timida, comeya a aparecer a 
figura do marqueteiro. 

E certo que a maioria dos 
politicos locais jireferem o estilo 
antigo de fazer politica, 
cenlralizando todas as decisoes 
da campanha, inclusive as 
operacionais. 

Porem, esse ano, dois 
eventos devem sacudir o mundo 
das estrategias de campanhas. 

Trata-se do III Congresso 
Brasileiro de Estrategias 
Eleitorais e Marketing Politico, 
e o 1 Seminario Panamericano 
de Campanhas Eleitorais. 

Ambos, os evento, 
acontecem nos dias 17 e 18 de 
maio deste ano, no Melia Hotel, 
na capital do Estado de Sao 
Paulo. E paralelamente aos 
eventos, acontece a 11 Mostra de 
Produtos e Serviyos para 
Capanhas Eleitorais. 

A organizayao dos 
Congressos esta a cargo da 
Manhanelli & Associados. 

O piiblico alvo do evento, 
alem dos candidalos, e logico, 
atinge assessores e 
coordenadores de campanhas, 
partidos politicos, entidades 
interessadas em processes 
eleitorais, publicitarios e 
jor nalistas, produtores de video 
e jingles, estudantes e 
estudiosos nas areas de: 
propaganda, comunicayao, 
sociologia e ciencia politica, 
agencias de publicidade e 
propaganda: e profissionais 
interessados em abrir novas 
frentes de trabalho. 

mm: 1 

Sem o marketing politico, perde-se influencia na populagao 

A taxa de inscriyao para os 
eventos custa R$ 400,00 
(individual) e R$ 1.000 
(institucional com 3 
participantes). 

A Robert Tour e a Vasp estao 

oferecendo pacotes com 
descontos e tarifas 
promocionais para os 
participantes dos congressos. 
(veja label a abaixo). 

O amadorismo conduz a derrota 

Carlos Augisto Manhanelli 

por Frederico Luiz 

No folder que contem o 
formulario de inscriyao para 
o III Congresso, um editorial 
escrito pelo experiente 
marqueteiro, Carlos Augusto 
Manhanelli, ilustra bem a 
importancia do marketing 
politico e do profissionalismo 
nas campanhas eleitorais. 

Veja a Integra do texto: 

0 processo de Marketing 
Politico/Eleitoral no Brasil, 
deu-se muito rapidamente, se 
levarmos em considerayao os 
vinte anos de estagnayao 
desta materia, por falta de 
utilidade no regime militar. 

De la para ca, muita coisa 
aconteceu, e poucos ficaram 
sabendo. 

Profissionais do mais alto 
gabarito, habililaram-se 
perante este mercado, atraves 
do trabalho atuante, honesto v 
altamente tecnico levado a 
ter mo da decada de 70 ate os 
nossos dias. 

Hoje, grayas ao trabalho 
dedicado destes profissionais, 
o Brasil exporta Marketing 
Politico/Eleitoral, 
principalmente para a America 
Latina, tendo chegado a 
desenvolver sens metodos ate 
em Angola, na Africa. 

Para o ano de 1996, a 
preparayao dos candidatos e 
a lormayao de consultores 
politicos ganha uma 
alavancagem fundamental, 
com o III Congresso 
Brasileiro de Estrategias 
Eleitorais e Marketing 
Politico e o I Seminario 
Panamericano de Campanhas 
Eleitorais. 

A apresentayao dos 
profissionais brasileiros sobre 
os mais variados temas 
eleitorais, em cohjunto com a 
visao das campanhas 
americanas e latinas, somam- 
se para demonstrar, ensinar e 
comparar os processes 
eletivos utilizados no 
Continente Americano, 
possibilitando uma reflexao 
das atividades e do avanyo 
profissional nos diversos 
paises. 

A profissionalizayao das 
campanhas eleitorais no 
Brasil, chegou e ( 
irreversivel. 

Quern quiser opinar, 
habilitar-se a fazer e 
coord enayao de campanhas 
eleitorais, e principalmente 
quern ira concorrer nestas 
eleiyoes, tera que se preparar 
e muito para isto, sera o que, 
corre o risco de ficar 
obsolete nos metodos e 
fundamentos. 

O III Congresso Brasileiro 
de Estrategias Eleitorais e 
Marketing Politico e o I 
Seminario Panamericano 
sobre Campanhas Eleitorais 
sao uma oportunidade unica 
de se atualizar e se habilitar 
para os embates eleitorais 
deste ano. 

Participe ou resigne-s 
com a derrota! 
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Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA' 

Filosofismo 
Fontes citadinas 

confirmam, esta na hora de 
deixar de lado o filosofismo 
e partir diretamente para a 
pratica, ou seja, sair em 
busca do voto consciente 
dos imperatrizenses. 

Articula^oes no sentido 
de langar a candidatura do 
ex-interventor Ildon 
Marques rumo a prefeitura 
municipal em 3 de outubro, 
ja come^a a criar corpo. 

Reflexos 
Co mo hoje e domingo, 

alem de ser urn dia de 
descanso, £ tambem dia de 
reflexao. Ja se aproximando 
uma data muito importante 
para o calendario popular, 
onde todos os cidadaos 
certamente escolherao, 
entre muitos seus legitimos 
rep'resentantes. 

Entretanto, quando 
afirmamos veementemente 
qtTe o m>sso voto e nossa 
mais eficiente arma contra 
os desmandos praticados na 
cidade e, que o poder ainda 
emana do povo, e porque 
todos nds, independente de 
situa^ao financeira, cor, 
religiao ou nacionalidade 
somos responsaveis, direta 
e indiretamente pela escolha 
dos uossos representantes. 

E como diz o adagio 
popular, se estamos 
sofrendo e porque 
certamente estaremos 
cOlhendo infalivelmente as 
sementeiras erroneas do 
passado. " Contudo, 
percebemos tambem que 
cada um colhe exatamente 
aquilo que plant ou. 

Reforma 
agraria 

Abordado com muita 
propriedade, o debate com 

. a mesa redonda do 
programa Cidade Agora 
especial de sabado, exibido 
pela TV Capital canal 5, que 
enfocou basicamente um 
dos assuntos mais 

polemicos da atualidade e, 
que foi um dos itens 
responsaveis por muitas 
vidas ceifadas em muitas 
localidades. 

Apesar de ter se 
transformado em tema 
prioritario em muitas 
campanhas eleitorais, a 
propalada reforma agraria 
nunca conseguiu sair do 
papel e da cabe^a dos seus 
idealizadores. 

Infratores 
Como ja do 

conhecimento de todos, o 
imperatrizense de uma 
forma generalisada, nao e 
habituado a cumprir leis, ou 
seja, infringir as normas de 
transito, do trabalho e do 
direito de cidadania no 
contexto social, ja nao ^ 
nenhuma novidade. 

Possuidora dessas.. 
informa^oes, a justi^a' 
eleitoral promete, promete 
agir com muito mais rigor 
contra os infratores que 
certamente continuarao 
cometendo crime eleitoral. 

Todas 
Ontem a noite na 

danceteria Flay Efack, o 
imperatrizense viveu mais 
uma noite do toma todas, e 
mais algumas que ja esta se 
transformando na 
coqueluche da cidade. 

Considerada pela critica, 
como o point mais badalado 
da cidade, o Flay Back bateu 
ao implantar mais esta 
novidade, vem conseguindo 
bater mais um recorde de 
ptiblico. 

Boca 
calada... 

0 deputado federal Davi 
Alves Silva, mesmo em 
silencio percebe-se que, 
brevemente ha de 
apresentar fatos novos em 
torno de sua provavel 
candidatura, rumo as 
elei^oes municipais do 
proximo dia 3 de outubro. 

Jornal Capital 

O Seu Lider Didrio 

Leia e assine 

Fone: 723-2034 

Com portamento adquirido 

por Tasso Assungao 
jomalista 

E a especie humana a que 
demomstra maior capacidade 
de sobrevivencia. Esse fato se 
comprova [lelo extraordinario 
crescimento da popula^ao 
mundial. Ha oito mil anos, 
existiam cinco milhoes de 
habitantes no planeta; 
atualmente sao cinco bilhoes. 

0 grande poder de 
multiplicaq-ao da especie se 
explica, grosso modo, por uma 
caracteristica exclusiva do ser 
humano; a faculdade de 
aprender. Enquanto os outros 
animais dependem do 
comportamento institivo - 
hereditario - o homem baseia 
sua sobrevivencia no 

comportamento adquirido. 

Adapta^ao influente 

Atraves da razao e da 
inteligencia, a especie humana 
acumula conhecimento e 
realiza?oes. Assim, transmitidos 
de geragao a gera^ao, o saber e a 
tecnologia proporcionam ao 
homem o privitegio de influir 
sobre apropriacondutae o meio, 
adaptando-se e alterando o 
ambiente conforme suas 
necessidades. 

O comportamento adquirido 
implica, no entanto, carencia de 
aprendizado. Dai a importfmcia 
da educa^ao para o 
desenvolvimento integral das 
potencialidades humanas. 
Lembre-se, a proposito, que, 
segundo o dicionarista Ardio 
Buarque de Holanda Ferreira, 
educar ^ o "processo de 
desenvolvimento da capacidade 
fisica, intelectual e moral da 
crianya e do ser humano, em 
geral, visando a sua melhor 
integrayao individual e social". 

Miseria Social 

O ensino se depara, 
entretanto, no Pals, com graves 
embarayos causados 
prioncipalmente, pelo estado de 

misdiaem que vive apopulayao. 
Consta que mais de oitenta por 
cento dos brasileiros entre zero 
e dezessete anos (perto de 
cinquenta milhoes de menores) 
nasceram em' famflias que 
auferem renda inferior a dois 
salaries minimos. 

Enquanto isso', pesquisa do 
Departamento Intersindical de 
Estatfstica e Estudos Socio- 
Econbmicos (Dieese) 
demonstra que o poder 
aquisitivo da populayao 
decresceu, na d^cada de oitenta, 
mais de cinquenta por cento. 
Esse empobrecimento se reflete 
na aplicayao, em merenda 
escolar, nos ultimos anos, de 
mais de trinta por cento do 
recurso destinado ao primeiro 
grau. 

Estudante subescolarizado 

As consequencias do descaso 
das autoridades e da 
comunidade com a educayao sao 
conhecidas atraves de 
informayoes deprimentes. 
Houve decr^scimo do 
investimento no ensino, setenta 
por centod as escolas se 
encontram em p^ssimo estado, 
falta material didatico e at^ 
carteiras, grande parte dos 
professores e mal preparada e o 

indice de evasao no prime'"1 

grau chega a oitenta por cen 
0 baixo mvel de renda 

populayao e a deficiencia no 
sistema educacional relegou 
mais de vinte por cento dos 
habitantes ao analfabetismo- 
Ha contudo, um problema de 
maior amplitude: a 
subescolarizayao, que envolve 
sessenta por cento dos 
brasileiros de mais de dez 
anos. Eles frequentaram a 
escola durante menos de 
quatro anos. 

Regressao educacional 

ObserVe-se, ainda, que 
segundo pedagogos quern 
recebe apenas instruyao 
primaria e interrompe o 
estudo regride a condiyao de 
semi-analfabeto, que social e 
culturalmente, nao diferem 
muito do analfabeto. O indice 
de analfabetismo sobe, 
portanto, emrigor, aoitentapor 
cento da populayao. 

E essa situayao, engendrada 
por sucessivos govemos, que 
torna o brasileiro, de modo 
geral, desqualificado 
profissionalmente e 
despreparado para a vida, 
incapaz de compreender o 
mundo em que vive e suas 
relayoes, e inabilitado para o 
dicernimento indispesavel a 
vivencia politica. 
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Produtos Quimicos Ltda 

Temos completa linha de: 
* PnxKitns qiiimius para lratam<jilo <lc a^iia em geral, pisdnas, Uim' de refrigtrai^ao. 

caldeiras, laticinios, emiros, sabao e etc. 
* Kquipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos, escadas, luminanas, 

pmtdras, escovas e etc. 
* Addus, sotla caustica (lit|uida e escama), agua sanitaria " KIBtlNA", bn u, solu^ai) de 

baleria, essendas, barrilha. cloros, achibos. etc. 
* Xarnpu para auto, suikt ativo "MARASDdesinfetanles, dtrU rgentes. lamhores de fcrro 

e bornbas plasticas, etc. 
* Produtos de fibra de vidro: manta, rosina, catalizador, etc. 

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

Promo<p6es: 

i p/8 tilias ,; ■.jpMMWpii 
* Algicida manutenyao (01 ft) 

R$ 3 ,80 - A vista , ^ 
* Barrilha (kg) R$ 0,90 - a 

vista 
* Sulfato de Alurrunio (kg) R$ 

0,90-a vista 

AtensSo! JXtriiranl Atruatr 

URGENTE 

Ligue 721-8593 e fapa o melhor negbcio para o seu 

caminhao. 

Autorama Pneus, oferece pneus de carga, c§mara e 

protetores com descontos especiais. 

E o mais importante da compra: 

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

Aproveite esta super promo^ao, enquanto durar o 

estoque 

AUTORAMA 

PISEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 - Fone 721-8593 

7 

Supermercados Irmaos Teixeira 

ssa gente 
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EXTRA 

Edigao do 

Mes das Maes 
EXTRA 

Conor Farias variou, enlouqueceu de vez 

Aumentou os premios 

e baixou o prepo do BINGAO 

Gartelas nor anenas 4.00 !!!!!! 

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

30l< v r::nc ya! 

Illllllliiil 

Transmissao ao vivo 

pela TV Capital 

e Radio Capital 

Sorteio Principal - 21 de 

02Motos 100 cc 

02Motos 125 cc 

01 Escort Hobby 0 km 

M .. . 

iisii 

f " j 

i  ? j ^ 
1 ! * f !  % 

[ [J it 
1 I 

1 

10 02 02 

Motos Motos 4 

100 cc 126 /r 

I Carroi 

6Sk 

m 

a^uxric: 
1 

adoC.J.J 

Esse voce conhece, 

Neisse voce confia, 

E de Imperatriz 

•rtoia Anta. idn roc de rnaio): 10 bicicletas, 

■■liMH 10 mil telhas no dia 06 de maio 
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PROMOCOES ESP EC I 
      % 

Consuls 

Freezer CONSUL 
Horizontal, 530 Lts, Mod. HB 53C 

r$972,oo a vista ou 

entr. r$ 195,oo + 

R$ E ,40por mes 

reezer CONSUL 

Horiz, 310 Lts, 

Mod. HA 31C 

679,oo a vista 

ou entr. 

r$ 139, oo + 

8t 

R$ 

R$ ,00 

por mes 

V.~. 

Freezer CONSUL 

220 Lts, 

Mod. HA 22 C 

R$S 20,00 

d vista ou entr. de 

R$ I OS, 00 + 

67. 

por mes 
k ,00 K 

Freezer CONSUL 

Horiz. 415 Lts, 

Mod. HB 41 C 

r$S69,oo 

a vista 

ou entr. de 

** r$ 179,00 + 

R$ 1 1 1,40 

p/mes 

Geladeira 
CONSUL 

275 Lts,RC28E 

**453, 00 
a vista ou 

entrada de 
R$ 93,00 + 

R$ 58. 00 

por mes 

PARA O DIA DAS MAES! 

PHILCO 

mm 

  

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

r$ I 69,00 a vista ou 

W entr. de r$ 34,oo + 

R$im m ,80 por mes 

Geladeira PROSDOCIMO 
256 LITROS, Mod. (R26) 

r$399,oo a vista ou 

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

i 

Geladeira BRASTEMP Duplex 
- Degelo automatico no refrigerador 

400 LITROS, Mod. (BRF 41 AC A) 

r$1 dI 20,oo d vista ou 

entr. de R$ 220,oo + 

R$ 745 30 por mes 

B444LTEC 

Video Cassefe PHILCO 
4 CABEgAS C/CR, Mod. (PVC8400) 

r$378,oo a vista ou 

entr. de r$ 78,oo + 

R$ *919,40 por mes | SJlAfi 

>V. 

# Bicicleta MO NARK 
f BARRA CIRCULAR 

V 
,Mod. (SIDE PULL) 

r$ 139,00 d vista ou 

entr. de r$ 29,oo -f 

y p 
m UE,00 por m 

SINGER 

Fogdo 
ESMALTEC 

CANOA, 4 Bocas, 
Mod. MI 3840 

R$ f 09,00 

a vista ou 

entr. de 

r$22,oo + 

>. 
por mes 

<1 
HI 

liquidificador WALITA 

Mod. (ROMA ) 

r$45,oo 

a vista ou 

entr. de 

R$ 9,00 + 

© 
r 

a 

ns m'Mmmu r-jrn 

fit' 

Fiia de VIDEO 
PHILPS 
HIGH RESOLUTION 

Mod. (T120 HG ) 

r$3,oo a vista 

Maq Costura SINGER 

PORTATlLMod. (6318 CO02 ) 

r$349,oo a vista ou 

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

Vl 

$ 99,oo + 

por mes 

Batedeira 
WALITA 
TOPA TUDO, 
Mod. (BT 30 ) 

r$7S,oo a vista ou 

entr. de r$ 18,oo + C< 

5 R$ *0,80 

por mes 

9 RSJP ,70 

por mes 

m 

L 

PROtvt JVE DE VERDAr 

Ofertas vdlidas ate 0 '6 ou cnquanto durar d esSoque. Jurcs 12% a.m. CMP/Ni 
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por Jucelino Pereira 
Advogado 

Vem 
A casa esti vazia 
E o sil^ncio 
A solidao 
A cama vazia 
Tudo reclama por tua 

companhia 

Vem 
0 meu mundo te aceita 
As pessoas a minha 

volta 
Os vizinhos da rua 
Desenhei a todos o mais 

perfeito 
E admiravel do que 

pode representar 
a imagem tua 

Vem 
Nao temas por possiveis 

Do meio-dia nem com a 
escuridao da noite 
Ao longo da estrada 
Ptissaros can tan do 

jardins floridos 
Visao deleitavel de 

belezas mil 
Por mim ideaiizadas 
Tudo te tentando 

perseguir 
0 fim da estrada 
O paraiso do amor onde 

estou 

Quando'chegares te 
recepcionarao 

surpresas mil 
Urn misto de bclcza do 

ceu c esplendor 
da terra 
Praias placidas 

tranquilas 
Mares azuis infinites 
Florestas verdes 

multicoloridas 
Eternas pontes a ligar 

scus i^es 
A etereos horizontes 

Aquiteamarei 
Te cantarei em versos 
Te farei poesia 
Satisfarei tua exigente 

procura 

no teu caminho 
Dele foram retiradas as 

pedras 
Indesejaveis espinhos 
Nao seras perturbada 

com 
o causticante sol 

Dar-te-ei tudo e todos os 
possiveis 

Fundiremos nossos 
cora^oes em 

gozos inexprimiveis 

Quando te fazer ate 
mesmo o que nao sei 

Levar-te-ei ao pinaculo 
do meu templo 

Eali te tentarei. 

Programa§ao da Radio Capital 

AM Joao Lisboa- MA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bairrismo 

\\ 

I. IF 
por Jucelino Pereira 

Advogado 

O ultimo canto da America 

A America sanguinea dos contrastes 

confrontos 

Nao sera o de Borges. 

Seus acordes frios negros vermelhos 

Retratam o diabo do santo povo 

latino. 

O ultimo canto da America 

A America Latina dos contrastes 

confrontos 

Nao sera o de Guevara. 

Sua partitura e muito forte 

E fala de gente enjaulada cerceada 

Marginalizada tripudiada 

Vitima da ditadura-vapital 

Do velho ranco cultural. 

O ultimo canto da America 

A America sanguinea dos contrastes 

confrontos 

Nao sera o de Gullar 

Que esse e negro e odeia a periferia 

Fome chicote descaminhos 

fechamentos 

Sujeiras que existiram e inda 

proliferam. 

O ultimo canto da America 

Nao sera o de Orteha Marques Castro 

Nem dos alfonsins, allendes, 

sanguinetes menens 

Sameys e collor da vida 

Se os anjos dizem Dios 

e nao God Elohim laweh 

Se os guardioes celestes parlam 

latino 

Sera diferente nosso ultimo canto 

Se Deus e realmente daqui 

O ultimo canto da America 

A quente do Sul a Central dos 

conflitos 

America sanguinea dos contrastes 

confrontos 

Falara de esperancas como o de 

' Evita 

Soara irreverente alegre como o de 

Caetano 

Ecoara mavioso como os de Milton e 

Galhardo 

E o concerto magistral decretara o 

fim 

dos nossos desmazelos 

Gritando palavras de ordem 

marcantes apelos; 

- Nicaragua El Salvador - Liberdade! 

Chile Peru - Independencia! 

Argentina Uruguai - Dinheiro! 

Cuba Colombia - Identidade! 

Brasil - Felicidade! 
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Essa e 

outras 

voce 

encontra 

na 

Dimapi 

^ lornal Capital - Sucursal de Acailandia aguarda sua visita. 

ligue 738-1345 


