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O Tempo, 

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

Jorna 

Acorn see 

hoje 

A primeira reuniao de gabinete do 
libano depois dos ataques de Israel ao 
sul daquele pai's. Os libaneses querem 
o fim dos ataques de Israel. 
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Maranhao e campeao nacional de mortalidade infantil 

Pesquisa do IBGE confirma que o Estado tambem e campeao de Hansemase 

Govemadora Roseana Sarney afirma que numeros do Instituto estao equivocados 

Estado Mortalidade Infantil (em cada 1000) Hanseniase (ca^s em 9^ 
307 

Alagoas 
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66,21 134 

iAmapa 25,1 ' . .. 154 

Amazonas 84,95 1477 

Bahia 43,7 1474 

Ceara   65 1334 

Distrito Fede 23,9 408 

Espirtto Sant 38.7 859 

Goias 
258 2697 

Maranhao 97 3038 

Mato Grosso 27 2769 

Mato Grosso 11,8 519 

Minas Gerais 37,5 2966 

Para 54,18 2516 

Paralba 68,4 > ~ 351 i 

Parana 29,79 975 

Pemambuco 70 2007 

^iaui 13,82 506 

Rio de Janeir 30,7 2348 

Rio Grande d 83,9 148 

Rio Grande d 19,2 156 
Rondonia 51,1 1264 
Roraima 36,6 ♦ 
Santa Catari 22,8 268 
Sao Paulo 26,51 2927 
Sergipe 60,7 291 
focantins 31,67 " 587  

:* 
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Governadora Roseana Sarney desconhece numeros do IBGE 

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatistica, IBGE, 
divulgou pesquisa que aponta 
o Maranhao como campeao 
nacional de mortalidade infantil 
e hansemase. 

De acordo com o IBGE, de 
cada grupo de 1.000 crian^as 
nascidas em solo maranhense, 
97 morrem antes de completar 
um ano de vida. (Veja tabela ao 
lado). 

O Estado do Maranhao 
tambem obteve o maior 
numero de casos de 
hanseniase, a lepra, como ^ 
mais conhecida a doenya. 

O Maranhao ^ o unico 
Estado brasileiro com mais de 
tres mil casos registrados 
anualmente. O numero e maior 

do que os apontados em Sao 
Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, os tres Estados da 
Federa^ao que sao os mais 
populosos. 

A governadora Roseana 
Sarney declarou que os 
numeros do IBGE nao sao de 
confian^a. Ela nao apontou 
quais os erros cometidos pelo 
Instituto que e o responsavel 
pelo Censo populacional e de 
indicadores sociais. 

Os numeros do IBGE sao 
referentes a 1993. Pagina 2 C 
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O numero 
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E o numero de 
' Tgadores acima de 23 anos 

, .,ue o tecnico Mario Jorge 
ji Lobo Zagalo pode 
ji convocar para participar 
:i dos Jogos Olimpicos de 
;; Atlanta este ano. 

Ofato 
Anteontem 

aconteceu o 
sorteio dos 

sa grupos i)ara as 
Olimpiadas de 

| Atlanta EE.UU. 0 Brasil d 
|cabeya de chave e 
:i disputara a primeira fase 
I contra Nigeria (Africa), 
iijapao (Asia) e Hungria 
ii (Europa). 

A pessoa 

Cresce em 
todo Brasil a 
pressao para 
que o tecnico 
Zagalo convo- 
que o atacante Romario, do 
Flamengo, que foi o 
artilheiro do Brasil na Copa 
do Mundo de 1994, 
disputada nos EE.UU. 
Romario esta em excelente 
fase e e atual artilheiro do 
Campeonato Carioca. 
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Dep. Sebastiao Madeira crit icon a pesquisa elaborada pela Ec on om e trie a. Pagina 3A 

Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

Frederico Luiz 
desnuda os principals 
fatos politicos de 
Imperatriz e Regiao 
Tocantina. Nas Ondas 
Curtas, o colunista 
resume sua satira aos 

politicos. 
Com uma linguagei 

agil, Frederico Luiz abus; 
da charge eletronica cor 
o Ze da Pracp 
personagem criado para a 
coluna. Pagina 1C 

Emanuelle Cristina 
de Gouveia Lima 

(direita) 
desapareceu. Sua 
fam ilia pede para 
quern souber de 

seu paradeiro, ligar 
para o motorista de 

taxi Edeson 
Gouveia de Lima 

no Tone 721-6749. 
Ou entao ligar para 
722-1226 que e o 

telefone co 
Conselbo Tutelar. 

Emanuelle, quando 
desapareceu, estava 

trajando farda do 
Colegio Francisco 

Alves, na Vila Davi. 

Madeireiro 

tem nova 

diretoria 
Pagina 4A 

mm 

m 

m 
i 

■V 
*8 

Pi 

Guarani vencc 

de virada 

A equipe do Guarani de 
Imperatriz venceu seu ultimo 
compromisso pelo Copao Sul 
do Maranhao. Hoje a Equipe 
da Galera estreia na pagina de 
Esportes do Jornal Capital. 
Ontem, as 19 hs e 20 hs, a 
Equipe da Galera estreiou 
programas na TV Capital e 
Radio Capital AM, 
respectivamente. William 
Marinho, Renilson Sousa e 

Ary Aragao estao no comando 
da Equipe. Pagina 4C 
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o Caderno 

Poltcia 

Menor 

esfaqueia no 

Glube 
Pagina 8A 

Qpinido 

Concavo & 

Gonvexo 
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Jornal Capital npital lorn 

Ondas Curtas 

Tendencia 

Esporte Local 

Jussara Cerqueira come 
sociedade imperatrize 

Soraya Luiza,, a a^ai. 

Program? 

Glassilfder 

estreia no 

JC 



2A 

JORNAL 

APITAL Opiniao Imperatriz, 07 de maio de 1996 

Cartas 

Fax 

FONES (J) 

Impressao 

A impressao do Jornal 
Capital melhorou mas ainda 
tern brancos nos cantos da 
pagina. 

Pedro Alves 
Centro 

0 Jornal Capital ficou 
com a impressao melhor 
mais ainda ha problemas. 
Quando sera resolvido. 

Nota do Editor: Um 
tecnico comegou a trahalhar 
na nossa mdquina. Uma 
Adast Dominante de 
tecnologia americana. A 
Impressao realmente 
melhorou mas ainda ndo 
estd perfeita. Esperamos que 
na proxima semana o 
prohlema esteja solucionado 
em definitivo. 

Pesquisa 
Econometrica 

A pesquisa da 
Econometrica esta 
certissima. "Ildao" e o 
primeiro colocado de forma 
disparada. 

Joao Messias 
Jugara 

Assisti o Cidade Agora 
de ontem na TV Capital. 
Madeira tern razao, o 
Institute e a 
"Enganom^trica". O povo 
de Imperatriz nao e bobo. 

Marcos Peixoto 
Bacuri 

Pesquisa IBGE 

Quando e que o Jornal 
Capital vai voltar a mostrar 
novos indices do IBGE 
sobre os indicadores sociais 
do Maranhao. 

Maria de Nazara 
Centro 

Nota do Editor: Como 
a leitora pode comprovar, 
hoje, na pagina 2C de 
cultura, tendencia e debate, 
estamos mostrando mais 
nu%eros do IBGE, com 
a xilio de grdficos para 
iiustrar melhor a materia. 

Porque a colunaTribuna 
Capital, assinada por 
Jucelino Pereira nao e mais 
ve'culada neste Jornal? 

Joao Domingos 
N. Imperatriz 

Nota do Editor: 0 
cc7 -nista Jucelino Pereira 
e ;ajando. Quando 
r. a Imperatriz, ele 
e: volta a pagina 2A 
c u a coluna politico. 
Agradecemos a preocupagdo 
di< h:*or. 

iintonize a 

TV Capital 

Canal 5, 

'Kede 

^ord) 

'V sua 

hor 

WM 

por ULISSES BRAGA 

ESCOLA DA CIDADANIA 
MODULO 12 

A sociedade civil 
absolutamente organizada, 
que 6 aquela representada 
por uma superentidade, 
chamada de FORUM DA 
SOCIEDADE CIVIL, ou de 
CONSELHO DA 
COMUNIDADE, ou outro 
nome, simbolizada uma 
esp^cie de PODER CIVIL, 
ou PODER CIDADAO. 

E isto que foi criado 
em Imperatriz em 10 de 
margo de 1994, 
provisoriamente, e em 6 de 
junho de 1994, 
definitivamente, com a 
funda^ao do FORUM DA 
SOCIEDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ, e que 
precisa agora ser 
fortalecido, consolidado, 
consumado. 

Este ^ o Poder que 
esta faltando em paises 
como o Brasil, em que o 
Estado se formou antes da 
sociedade civil, ao 
contrario, por exemplo, do 
que aeonteceu nos Estados 

Unidos, onde, antes do 
Estado se formar, ja havia 
uma sociedade civil. La nao 
ha necessidade de cidadania, 
de poder civil, porque ja 
existem naturalmente, 
representados pela 
OPINIAO PUBLICA. La os 
poderes piiblicos tern um 
profundo respeito pela 
opiniao piiblica, ou seja, pelo 
cidadao. Como na 
Inglaterra, na Franca, e, em 
geral, nos paises europeus. 

O Poder Civil que 
queremos criar no Brasil, a 
comeyar de Imperatriz, sera 
mais um PODER MORAL. 
Mas tambem sera um 
PODER LEGAL. Porque se 
fundamentara nos 
dispositivos constitucionais 
e legais federals, estaduais e 
municipais, que protegem, 
asseguram e incentivam o 
exercicio da cidadania, isto e, 
desse poder civil. 

Esses dispositivos 
legais dizem respeito a 
participagao efetiva, 

concreta, da cidadania na 
forma^ao e no exercicio do 
Governo, atraves do voto, 
da elabora^ao de leis de 
iniciativa rpopular, na 
participa^ao no 
planejamento, fiscaliza^ao 
e controle dos programas e 
pianos plurianuais, atraves 
dos Conselhos Municipais, 
do plebiscito, do controle 
das contas publicas, do 
poder de fiscalizar o 
respeito pelos agentesde 
Governo dos principios da 
legalidade, publicidade, 
moralidade e 
impessoalidade que regem 
a administrayao piiblica, 
indo at<? ao processamento 
judiciario das autoridades 
que violent esses 
principios, em defesa do 
patrimonio piiblico. 

Chama-se de 
PODER CIVIL nao em 
contraposi^ao a PODER 
MILITAR, mas a 
PODERES PUBLICOS: os 
Poderes Legislative, 
Executive e Judiciario. 

So a existencia desse 
Poder Civil, especie de 
Poder Moderador, podera 
salvar a Democracia 
Representativa em nosso 
Pais, hoje 
irremediavelmente falida, 
em virtude do pecado 
original acima 
mencionado, e dos vicios e 
mazelas culturais 
adquiridos ao longo de sua 
histdria. 

(O autor, Ulisses Brag a, 
e presidente do FORUM DA 
SOCIEDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ). 

*<- 

I 
I 

X 
I 

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

CUPOM 12: 0 PODER CIVIL 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho; 
la) 0 Forum da Sociedade Civil de Imperatriz deve ser: a) um poder piiblico- 

um poder civil . 
b) 

2a) O poder civil e: a) apenas um poder moral- 
Nome: 
Endere^o: 

b) um poder moral e legal. 

I 
I 
I 

X 

Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ, ou no Jornal Capital. E concorra a uma casa residencial e outros premios. Os modulus da cidadania 
serao explicados diariamente na Radio Capital, a partir das 7 horas da manha. 

#-$■ 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" 

CUPOM 12: O PODER CIVIL 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) 0 Forum da Sociedade Civil de Imperatriz deve ser: a) um poder publico- 

um poder civil  —. 
b) 

2a) 0 poder civil e: a) apenas um poder moral- 
Nome: 
Enderego: 

b) um poder moral e legal. 

I 

X 

Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ, ou no Jornal Capital. E concorra a uma casa residencial e outros premios. Os modulus da cidadania 
serao explicados diariamente na Radio Capital, a partir das 7 horas da manha. 
 -X    
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Um raiar no ceu 

de Imperatriz 

por Frederico Luiz 

Um dia o homem toma a decisao, 

6 precise mostrar sua cara e sua face, 

Rfinal, para que esconder um dace 

sentimento, 

Uma vontade que invade as entranhas da 

mente. 

Pode haver ciencia sem tornar claro seus 

pensamentos? 

Ha o mundo a ganhar, a veneer, a vitoria. 

€ a marcha-lenta atrapalha a saga dos 

revolucionarios, 

C o sol vermelho da manha tarda a aparecer. 

Viva a sociedade alternativa. Viva. Viva. 

Fiat! Fiat! Uma nova onda al^a os cora^oes, 

fl roda da historia giro com mais for^a, 

Transformando razao em leigas emo<;oes. 

Porque o sonho, a ilusao e a magia seduz a 

alma 

Carregando a ideia, e seu eterno vfneulo com 

a materia 

Tornando tudo que e generico em aspecto 

particular 

€ os campos, passam a produzir, e vem os 

partidos. r 
€ partido de mandioca. De Feijao. De arroz. 

De tudo. 

Com a chegada do partido no campo, vem a 

pe^a fundamental 

Rquela que fica entre a terra e o trator. Cntre a 

lavoura e a enxada. 

€ o homem, e o povo e tudo que e popular. 

R for^a necessaria para agregar valor. 

€ o trabalho que valoriza os produtos e 

social. 

Ja imaginou os empreendimentos 

artesanais? 

Coisas do passado. 

O trabalho vivo e socializado. 

€is que surge nos ceus, um Partido diferente, 

Que vem dos campos e das cidades. 

Popular, com o alegre cheiro do povo. 

€ Socialista, antevendo o vela future da 

humanidade. 

Fiat. Fiat! R luz esta no mesmo lugar onde 

deixamos. 

r 
0) piontao Hospitdlo 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

07/05/96 

Mospital das CI micas 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

07/05/96 

Mater Cimica 
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Madeira classifica Isntituto de enganometr 

Candidato do PSDB a prefeito de Imperatriz afirma que pesquisa e falsa 

Qomsavo 

por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora. 

499 dias. 
Governadora, quando e 

mesmo que comega o seu 
governo em Imperatriz? 
Excelencia, ja pagou todas as 
contas da campanha, ao ainda 
deve alguma coisa para a 
Premiere? A senhora ja 
pensou quando terminar o seu 
governo, ai come^a outra 
campanha para o senado da 
repiiblica, e ai haja estado do 
Maranhao para pagar as suas 
campanhas. 

Bom dia II 
Excelencia, a senhora ja 

imaginou se a profecia do Paes 
de Andrade tier certo, e seu 
pai sair candidato a 
presidencia da repiiblica pelo 
PMDB, eu hein! Nao quero 
nem pensar. 

Ildon Marques, 
ser ou nao ser 

A pergunta se Ildon 
Marques vai ser ou nao 
candidato, e a mais 
questionada pelo povao de 
Imperatriz, pois ate o 
momento o ex-interventor 
Ildon Marques nao concedeu 
nem uma entrevista a nenhum 
orgao de comunica^ao, 
dizcndo se e ou nao e 
candidato, tudo nao passa de 
especulayao em torno do seu 
nome. 

E nesse ponto que Ildao 
esta perdendo terreno. 
Madeira, Ventura, Eiquene, 
todos estao com o pe na 
estrada, enquanto ele, o [Kivo 
nem sequer o ve. 

E como diz o velho ditado, 
macaco conhece banana at^ 
pelo cheiro, e politico que nao 
corre atras do eleitor nao tern 
future, portanto Ildao, rega^a 
as mangas da camisa e cai na 
manguaya. 

Davi 
esta de volta 

O deputado federal Davi 
Alves Silva, esta armando o 
bote para as elewpoes de 96. 

E bem capaz que Davi de a 
volta por cima e ainda saia 
candidato a prefeito este ano. 

O Davisao ja esta com 3 trio 
eletricos montados, com 8 
shows pagos do cantor Amado 
Batista, com 5 shows pagos do 
cantor Edelson Moura, 6 
caminhoes Volvo e muito 
dinheiro no bolso para gastar 
em sua campanha, a quern 
diga que a parceria ja esta 
formada. Davi para prefeito e 
Homero para vice-prefeito. 

Joel 
abre o jogo 

O vereador Joel Costa, em 

entrevista concedida ao 
Programa Imperatriz 24 
Horas, deixou claro que a 
CPI da Agiotagem pode 
desmascarar os falsos 
representantes do povo na 
Camara Municipal. 

No entendimento do Joel 
Costa, os vereadores 
implicados na CPI da 
Agiotagem ja declararam que 
sao reus confesses tanto no 
emprestimo efetuado pela 
camara, quanto no 
pagamento dos vereadores 
em duplicidade, a partir de 
agora, cabe ao povo julgar os 
falsos vereadores. Concluiu 
Joel Costa. 

Joel, Judas ou : - 
Poncio Pilatos 

0 vereador Joel Costa e o 
presidente da CPI da 
Merenda Escolar, para 
muitas pessoas Joel fez como 
Judas, que traiu Cristo, e ele 
agora esta traindo Ildon, mas 
para outras pessoas Joel e o 
Poncio Pilatos; quern tern 
erro que pague por eles. 

Segundo o vereador Joel 
Costa, o secretario de 
Educa^ao, doutor Agostinho 
Noleto, tera que explicar 
sobre o prego da carne 
bovina, as compras efetuadas 
sem licitagao e os 16 mil 
uniformes comprados sem 
licitagao. Joel Costa: Judas ou 
Pilatos? 

Madeira 
declara guerra 

Nao chamem o deputado 
Sebastiao Madeira, a 
governadora Roseana 
Sarney, Ildon Marques e 
Eiquene para uma mesma 
mesa que o pontap£ e 
grande. 

O deputado Sebastiao 
Madeira diz que esta sendo 
vitima de uma jogada politica 
arquitetada jiela governadora 
Roseana Sarney, para 
desestabilizar o seu nome e o 
nome do senador Epitacio 
Cafeteira em 98. 

A governadora e o seu 
grupo estao utilizando essas 
falsas pesquisas da 
enganom^trica, para arruinar 
a minha candidatura. 1°, essa 
pesquisa nao tern data de 
quando foi feita; 2°, ^ uma 
pesquisa mentirosa; 39, o 
institute de pesquisa 
enganometrica 6 a mesma 
que enganou o resultado da 
Zenira, que enganou o 
resultado de Roseana Sarney, 
que enganou o resultado da 
Mirante em 98% de audiencia 
e agora quer enganar o povo 
com essa pesquisa fajuta. 
Assim nao da n6 
enganometrica? 

por Frederico Lulz 

0 deputado federal 
Sebastiao Madeira declatou 
ontem que a pesquisa da 
empresa Econometrica que o 
situou com apenas 15% da 
preferencia do eleitorado, 6 
falsa e faz parte de uma 
campanha com a finalidade de 
desmoralizar sua candidatura 
a prefeito de Imperatriz. (Vejga 
grafico abaixo) 

"Essa enganometrica nao 
engana ninguem", disse 
Madeira, numa clara 
referencia ao Institute 
Econometrica. 

Candidato a prefeito pela 
coligagao PSDB-PSB-PPB- 
PPS, Sebastiao Madeira disse 
que espera unir todos os 
segmentos que fazem 
oposigao a familia Sarney no 
Maranhao. 

0 candidato tucano 
confirmou que tern 
conversado com membros do 

PDT e do PT, que fazem 
oposigao clara ao atual 
esquema que domina a politica 
maranhense ha trinta anos. 

0 ex-pre-candidatb a 
prefeito de Imperatriz, Jose 
Cortez Moreira, o Moreirinha, 
integrante do PDT, disse que 
Sebastiao Madeira poderia ser 
o candidato de sua sigla, 
"continuando com seu 
discurso oposicionista, o 
deputado do PSDB pode 
receber nosso apoio", disse 
Moreirinha. 

Sebastiao Madeira 
declarou que em Imperatriz, 
^ grande o numero de 
indecisos. "As pessoas ainda 
nao sabem em quern votar, e 
essa a realidade do 
momento", disse Madeira. "O 
interessante 6 que a 
Econometrica, sequer 
divulgou quando foi realizada 
a consulta, o numero de 
pesquisados e outros dados 
tecnicos", disse o deputado. 

■ 

Sebastiao Madeira afirma que indecisos sao muito maiores 

Pesquisa Induzida - Se a eleigao fosse hoje, 

em quem voce votaria para prefeito? 

Nao sabem 

Moreirinha 

Uilio OHveira 

Cbico do Radio 

Luis Carlos Noleto 

Jomar Fernandas 
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ESTADO DO MARANHAO 
Camara Municipal de Imperatriz 

CONVOCAgflO 

A Comlssao Porlamentar da Inquerito, instala 
da pela Resolucao n' 02/96, para apurar irregularidades na contabi- 
Ildade da Cimara Municipal de Imperatriz, convoca as pessoas abaixo 
relaclonadas de acordo com o Art. 15,§ 2', da bei Organlca do Muni- 
cipio, para comparecerem a Camara Municipal, de 2' a 6' Teira, no ' 
horario das 08:00 as 11:00 horas, para prestarem esclareclmentos a 
referida CPI. 

Evilaslo Perelra Torres 
Robson da Silva Leal 
Custodio Pi res Neto 
.Tose Batista Gomes 
Miguel da Silva Coelho 
Raimundo Joso Veloso da Silva 
Krancisco Gomes Plnheiro 
Jose Rlbamar Campelo 
Ariston Macedo de Sousa 

agradecemos. 
Certos da vossa presomja, antecipedamente 

Imperatriz-Ma, 03 de Male de 1.996 

Maria da'Conceipao M. Formiga 
-Presidente- 

Umes — Uniao Municipal do 

Estudantes Secundaristas d( 

Imperatriz 

Editai de Convoca9ao 

Eicam, pelo presente, convocados todos os estudantes 
regularmente matriculados nos estabelecimentos de ensi. 
da rede municipal, estadual e federak e priyada para se 
reunirem em Assembl^ia Geral Extraordinaria, a ser 
realizada no Ginasio de Esportes Eiqueninho, no dia 08 de 
maio de 1996, as 14:00 horas, em prin eira convocagao, e 
com numero legal de presentes, as 14:15 horas, em segun 
convocagao e com o numero disponivel de presentes, pa 
tomar conhecimento e tratar da seguinte ordem do dia; 

1°) Questdes relacionadas a educagao; 
2°) A carteirinha da Umes e a Lei da Meia Entrada; 
3°) Esclarecimentos quanto a legalidade da entidade; 
4°) Marcar o Congresso da Umes. 

Imperatriz-MA, 02 de maio de 1996 — Uniao Municipal 
dos Estudantes Secundaristas de Imperatriz 

Francisco Monteiro da Silva Junior 

Secretario Geral 

Celso de Sousa Sa 
Presidente da Umes 

Apresenando o programa Rcidio IICI TV, a 

o dia 14 de maio, FfOflcricO LlllZ 

A notlcla com perSel^ao 

mmm 
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APITAL Politica Imperatriz, 07 de maio de 1996 

Sindimir empossa nova diretoria 

0 proposito, agora, e trabalhar no sentido de melhorar as atividades do setor 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Cidade 

0 Sindicato das Indiistrias 
Madeireiras de Imperatriz e 
Regiao (Sindimir), teve sua 

nova diretoria empossada. 
A elei^ao que escolheu a 

nova diretoria da entidade foi 
realizada no ultimo dia e 
contou com a participagao 
expressiva de seus 

associados. 
A Diretoria Efetiva ficou 

assim constituida: Sidney 
Geraldo das Neves 
(presidente), Ildon Eugenio 
Costenaro (secretario), Jose 
dos Passos Becker 
(tesoureiro), Dilemar Luis da 
Silva (diretori social). 

Suplentes da Diretoria: 
Bismarck Jorge (presidente), 
Jair Rosignoli ( secretario), 
Jose Evaristo Sobrinho 
(tesoureiro), Jos^ Marques 
Sobrinho (diretor social). 

Conselho Fiscal - Efetivos: 
Alair Chaves Miranda, 
Antonio Del Castilho, Jos^ 
Antonio Abreu,Euclides 
Facchine. 

Delegados Efetivos: 
Amaral Cunha Filho, Helio 
Jos6 de Sousa. Suplentes de 
Delegado: Francisco Gomes 
Soares e Jose Maspoli 
Furlaneto. 

A nova diretoria do 
Sindimir entra prometendo 
desenvolver uma serie de 
a^oes que visem o seu 
incremento, al6m, claro, de 
uma pesada campanha de 
intercambio entre seus 
associados. 

Sidney Geraldo das Neves 
informa, a proposito, ter 

consciencia das dificuldades 
que o setor enfrenta, no 
momento. Desta forma, tem 
de agir com cautela. " 
Estamos apenas com inten^ao 
de trabalharmos no sentido de 
melhorar as atividades do 
setor em que atuamos nesta 
parte do Estado", observou. 

0 Sindimir quer, agora, 
observar dias que garantam 
bons negocios aos seus 
associados. Nao foi 
descartada, ainda, a 
realiza^ao de uma campanha 
de esclarecimento sobre as 
tendencias do setor 
madeireiro na Regiao 
Tocantina. "Sabemos que a 
comunica^ao e a melhor 
ferramenta no que tange ao 
trabalho de esclarecimento", 
prosseguiu. 

Sidney Geraldo das Neves 
disse tambem ser importante 
a promo9ao de seminarios e 
eventos similares que 
objetivem repassar novos 
conhecimentos a classe que 
representa. Por isso, sempre 
que for procurado para 
discutir assuntos sobre o 
tema estara a disposi^ao na 
sede do sindicato. "O caminho 
certo a ser seguido e este", 
finalizou. 

Qpiniao 

O papel do novo Sindimir 

por Raimundo Primeiro 

O trabalho que o Sindicato 
das Indiistrias Madeireiras de 
Imperatriz e Regiao 
(Sindimir), vem fazendo, ao 
longo dos anos, em beneficio 
do setor em que atua merece 
o reconhecimento dos 
autoridades locais. 

Homens, cujos nomes e o 

carater sao de confian^a, ja 
estiveram no comando desta 
importante entidade. Todos 
enfatizaram a necessidade de 
maior empenho dos governos 
estadual e municipal em 
projetos que buscassem a 
incrementa^ao da area 
madeireira da segunda maior 
cidade do Maranhao. 

O industrial Paulo Scandian 

tambem deu sua positiva 
parcela de contribui^ao ao 
Sindimir. Sempre colocou em 
discussao a viabiliza^ao de 
projetos vindos ate mesmo de 
outras regioes do Pals, tendo 
em vista ser o municipio 
possuidor de um potencial 
economico que desperta a 
aten^ao de industriais e 
empresarios de outras 

localidades. 
Agora, espera-se que a nova 

Diretoria Executiva do 
Sindimir possa consolidar os 
projetos que estavam sendo 
colocados em pratica e, ainda, 
elaborar novas ideias. 

A era da Qualidade Total 
exige que o setor se adapte as 
novas propostas lan^adas. O 
tempo e de a^ao. 

Luis Domingues quer quebra-molas 

Motoristas estao desrespeitando as leis do transito 

Varios acidentes ja foram registrados, inclusive com modes, mas 

Ciretran nao resolve o problema 

a 

por Raimundo Primeiro 

Moradores da rua Luis 
Domingues, no trecho 
compreendido entre 
P rnambuco e Bahia, estao 

. soiitando, com urgqpcia, da 
Secretaria de Obras do 
Municipio a coloca^ao de um 
quebra-molas naquela arteria. 

E que ja foram registrados 
varios acidentes no local e, 
j "smo assim, as autoridades 
cumpetentes, principalmente 
da 1° Circunscri^ao Regional 
de Transito (Ciretran), mas 
nada que busque solucionar o 
problema ainda foi anunciado. 

nuanto isso, os 
i resvivempreocupados 

* ( ntam mais nas portas 
< s residencias. 

"Estamos passando por 
mo' centos dificeis em face da 

msabilidade dos 
.i .stas que circulam por 

i em alta velocidade e do 
de caso nossos 

governantes", comentou. 
Recentemente, segundo 

informagoes dos moradores, 
um jovem que estava 
conduzindo uma moto bateu 
num fusca que estava 
estacionado na Luis 
Domnigues entre Alagoas e 
Sergipe. 

O acidente aconteceu por 
causa de uma carro^a, que 
estava circulando de forma 
irregular pela arteria. "Nao 
consigo entender os motives do 
descaso das autoridades em 
resolver os nossos problmeas", 
desabafou a dona-de-casa 
Maria Ferreira. 

Na parte da noite, o 
problema se acentua. Os 
motoristas passam pelo local 
em alta velocidade. Ai a coisa 
se complica ainda mais. Os 
entrevistados informaram que 
a Ciretran ja deveria ter 
trabalhado no sentido de 
colocar um ponto final no 
problema. 
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Acailandia 

por Nelcio Duarte 

Projetos na area do 
video implantado 

pela Secretaria de 
Cultura 

A SEMC em parceria 
com o Clube de Video do 
Nordeste e a Tribus 
Association Teen, 
desenvolvem atualmente 
a projeto Video Escola, 
cujo objetivo 6. o de 
divulgar junto aos 
estudantes de 1° Grau, o 
renascimento do cinema 
brasileiro. A sessao 
inaugural aconteceu dia 
12 proximo passado, na 
Unidade Bandeirantes e o 
objetivo do trabalho e 
atingir todas as escolas. 0 
projeto Video Escola tera 
ainda neste 1Q semestre, 
outras sete sessoes em 
escolas de todo o 
Municipio. 

C o m o i) a r t e das 
comemoragbes do 15° 
aniversario de Acailandia, 
a mesma parceria sob a 
coordenacao de Valdo 
Vale, presidente do Clube 
de Video do Nordeste, ja 
acertou a realizacao de 
uma Mostra de Video 
acailandense, a acontecer 
no periodo de 1° a 06 de 
junho. 

Programa da 
biblioteca se 

consolida 
Para este ano de 1996, 

dentro do projeto 
Biblioteca Viva, a 
Biblioteca Publica 
Municipal se propoe a 
discutir com a 
comunidade, 
principalmente com os 
jovens e adolescentes 
estudantes, o grave 
problema das DSTs 
(Docnyas Sexualmente 
Transmissiveis), e entre 
elas, notadamente a 
AIDS. Para atingir tal 
objetivo, a Biblioteca 
firmou uma parceria com 
a Apra (Associacao de 
Prevencao a Aids e a 
Secretaria Municipal de 
Saude). 

Atraves das 
programagoes que 
incluem palestras, 
debates, videos educativos 
e filmes, tambem sera 
distribuido material 
informative. 0 trabalho ja 
teve seu inicio na Unidade 
Bandeirantes, para as 83s 
series vespertinas e 
noturnas, na escola 
Municipal Roseana Sarney 
para as series de 5a a 83 e 
tambem para os jovens do 
time de Cristo da Igreja 
Sao Raimundo. Deste 
movimento participaram 
cerca de quinhentos 
adolescentes e jovens. 

Rogas 
comunitarias 

O prefeito Ildemar 
Goncalves deu inicio na 
semana passada a colheita 
das rocas comunitarias de 
Itinga e Cajuapara. Estao 
sendo colhidos mais de 
quatrocentos hectares, 
com a previsao do 
encerramento da colheita 
nesta quarta-feira dia 08 
de maio. Estao 
participando milheres de 
familias carentes com um 
unico objetivo, colher o 
arroz para a manutenyao 
e o sustento da familia. 

O prefeito Ildemar 
estima uma producao 
superior a 24 mil sacas, 
nestas ro^as das duas 
comunidades. Naproxima 
semana acontecera a 
colheita nas localidades 
de Novo Bacabal e 
Corrego Novo 
simultaneamente. 

O prefeito Ildemar e a 
secretaria dona Zita, 
expressam suas alegrias 
pelo sucesso alcangado, 
eslimando uma produgao 
superior a 60 mil sacas de 
arroz, que veio beneficiar 
mais de 20 mil familias, 
garantindo assim, parte 
da alimentagao das 
familias carentes do 
Municipio. 

Arborizagao 
da cidade 

A Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, por 
determina^ao do prefeito 
Ildemar Gon^alves, esta 
desenvolvendo a 
arborizagao nas principals 
ruas da cidade. O projeto 
esta atingindo o seu 
objetivo e a comunidade 
demonstra a satisfayao, 
colaborando na 
preservayao e 
manutenvao das arvores, 
que representam o verde 
e a vida de um povo. 

Ampliagao 
de telefones 

Atendendo o 
requerimento do vereador 
Elson Santos, que solicita 
a ampliagao de telefones 
para Acailandia, incluindo 
a Vila Ildemar, polo 
moveleiro e bairros, a 
diregao da Telma enviou 
os tecnicos da area de 
projetos, senhores Jose 
Raimundo de Sousa 
Pereira e Adad Serqueira, 
para elaborar um projeto 
implantando mais de mil 
novos telefones. 
Garantem os tecnocos que 
este projeto sera 
concluido em menos de 60 
dia e que a expansao, 
acontecera ainda este ano. 

TCI 

V,ALE TRANSPORTE 

ale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relapoes entre empregados e empregadores. 

nte no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas esta a disposipao dos senhores empresarios que walsT* 

^ fornecer Vale Transporte aos se s funcionarios. 
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C-Zffl £iai do ji ouco confizclmznto, ainda moia 

£.m mlm... SojuAocL. <L (VOC£. 

^zndo (joci comjibtado o ±zu t&mjio is-ifLsno, 

f-oi cAamado, £ taa tianij-s.zEncta ^loioidzncicida. 

JdzrrJj to doi. momzntoi dij'uizii; fiota, minuto 

£. iscjundoi. mail [ongoi, jioii £U nada icdjia z 

nada confizcici... izjjzntz doii caminlioi a 

^2£TOOTT£T. 

- (dontuiuaz (2sga £ dduzda. 

- ISuicaz o jiozcjiH. 

Jui ajudada jioz atcjuzm (L} 01 ztzznoh), 

m£.zguf(i£.i no. izcjunda ojiqao, mif jizzojuntas., 

muitai duuidai, cozaqao Ijatzndo joztz... 

zacontzando zzijioita^, tjuicando aonjozto, 

imtindo a £ o ^df-d\l\Q<zR... cUicofczi 

BnconbLzi cL /jaztz dz QJGGB, 

jiaazi a tzz azztzza..., dz Cjitz oocz nada 

acaliou... a tua uida continua... zSzi cjuz oocz z±ta 

jizzto z oioa. 

cBfcjul na GJzzza, [uhaoa com a I andziza Jo 

fjzocjzzi-io, do matzziafiimo, cjuz nzitz nooo tucjaz, 

continaz a futaz, cjuz a tua (jandziza izja Jo 

c/uz no futuzo 

jjoiia amazzaz a tua [jandziza nzi^a jamdia, cjuz 

jcoiia no i, contagiaz com tua 

G'Bcjuzzo tz izntiz confiantz, 

cjuzzo tz ozz com acjuztz ±ozzi±o, acjuzfz cjuz acjui 

na tzzza oocz noi zicjuzczu dz jizzizntzaz. 

tJccdd<cB\/[czdf-G, muitai noitzi fizdi a G^zui. 

uma noticia lua, z izmjizz j'oi znoia Ja uma 

zzi,j2o±ta, ±zi cjuz o caminlio a jizzcozzzz z [ongo 

z dif-'icil, mail nada z imfioiitozt, tzmtozz, 

zitamoi com tudo jioz 

z oafido. zSo a czztzza dz cjuz oocz oioz mz 

j-oztafzcz, [zmdzz- tz izmjizz dz 

cBfcjui jiouca coiia mudou, mai a [uta 

continua, com a ajuda da zijiizituaJldadz, oamoi 

conizguindo afguni jizogzziioi. 

dim dia, cjuzzo tz ozz L-uKanJoJU amoz. 

Comzndo a tua Sandziza, dzzzamando ioIjzz 

noi o tzu lozziio, c/uz tzaga atz noi uma cozzzntz 

dzf-tuido. 

GJua maz ^fcL. 

Dua izma Qdafdizznz. 
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PROORAMA^AO DE HOJE PARA AS TVS VHS/UHF - IMPERATRIZ 

TV Capital 

Canal S 

rede Record 

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

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

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

TVCRC 

Canal 4 

Band 

NAO FORNECEU PROGRAMAQAO 

EQUIPS 

PHOENIX 

SOM E 

LUX 

MAIS UM 

EMPREEM- 

DIMEMTO 

DO 

SISTEMA 

TUCAMUS 

DE 

COMUME 

CACAC 

TV Difusora 

Canal 7 

05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
06:50 Introspec^ao 
07:05 Bandeira 2 
07:30 Maranhao TV 
08:00 Bom Dia & Cia (com 

Eliana) 
10:00 Programa Sergio 

Malandro 
11:30 Moreira Serra 

Especial 
12:00 Carrossel 
12:30 Aqui Agora 

Maranhao 
13:30 Cinema em Casa 

(Fdrias Ardentes) 
15:30 TV Animal 
16:00 Passa ou Repassa 
16:30 Programa Livre 
17:30 Aqui Agora 
18:30 Coldgio Brasil 
19:15TJ Brasil 
20:00 Antonio Alves, 

Taxista 
21:00 Razao de Viver 
21:50 AProgramar 
22:30 Curvas Perigosas - 

S^rie 
23:30 Jornal do SBT 
23:45 J6 Soares Onze e 

Meia 
01:00 Jornal do SBT 
01:30 Programa Joyce 

Pascowitch 

TV Mlrante 

NAO FORNECEU PROGRAMACAO 

TV 

Capital 

Canal 

5, a 

verdadG 

dos 

fatos na 

tpibuna 

do povo 

Canal 13 

MANCHETE 

07:00 Telemanha 
07:30 Patrine 
08:00 Sessao Animada 
08:30 Escola Biblica da F6 
09:00 Cozinha do 

Lancelotti 
09:15 Home Shopping 
09:30 Dudalegria 
10:30 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olimpico 
12:30 Edi^ao daTarde 
13:00 TV Alternativa 
14:30 Os Medicos 
15:40 Home Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessao Animada 
17:45 Sailor Moon 
18:15 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
19:00 Super Human 

Samurai 
19:30 RX 
19:55 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
20:15 Manchete Esportiva 

23 Edi^ao 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Camera Manchete 
23:40 Boletim Olimpico 
23:45 Momenta 

Economico 
00:00 Home Shopping 
00:15 Jornal da Manchete 

23 Edigao 
00:45 Clip Gospel 
01:45 Espa^o Renascer 

NAO FORNECEU PROGRAMAC 

TV, 

i 

e 
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Sociedade en 

Eipressie 

porSORAYA LUIZA 

O colunista Jonas Ribeiro prova que reunir damas e cavalheiros da 

mais higth society e uma verdadeira arte. Seu "Jantar Dan^ante,,
/ 

comemorativo ao Dia das Maes, mostrou a capacidade do jovem 

colunista em reunir uma sociedade tradicional, elegante e que 

aprecia o bom gosto e requinte, acima de tudo. 

O salao nobre do Ju<;ara Clube em Imperatriz, que alias e muito bem 

ambientado para a ocasiao, acolheu charme de damas elegantes, 

que desfilaram uma belissima cole^ao de joias das Oticas Maias. 

Quern compareceu ao jantar se deslumbrou com o que viu. Quern 

nao compareceu, nao sabe o que perdeu. Uma noite que vai ficar na 

mamoria de quantos estavam ali e apreciaram com aplausos, a 

magnifica noite. 

HtiiOs i 

E tempo de festa, celebrates e acontecimentos raros. Em maio se 

comemora o Dia das Maes e o Dia do Trabalho. E tambem o mes das 

noivas e das flores, que ao meu ver a poesia se expressa atraves da 

natureza, oferecendo uma sucessao de beleza singulares, que se 

manifestam por toda parte e tern por contraponto as muitas flores, 

que nao se distinguem propriamente pela variedade do colorido, mas 

pelas promessas das muitas sementes que sao o fruto do amanha. E 

com as guias presto a minha homenagem as mais belas noivas 

a^ailandenses dos ultimos anos. 

fWfc At 6WI 

A bela Nivea Duarte, ornamento de charme da juventude dourada 

da Cidade do Ferro, recebeu os cumprimentos em noite festiva na 

sua residencia em comemorato aos seus 15 anos. A senhora 

Nelcinda e Nelcio Duarte capricharam nos mlnimos detalhes, para 

que sua filha fosse apresentada com categoria e charme a 

sociedade de A^ailahdia. Foi uma noite de muita emo^ao, 

simplicidade e bom gosto. 

: 
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Gardenia Siqueira. Sem d livid a uma das noivas mais bela do ano 

OXlAy 

O diretor do DNER — Departamento Nacional de Estradas e 

Rodagem, Dr. Tavares, veio acompanhar de perto o inicio da 

recuperato da BR-010, Km 360, — Cajuapara, no dia de ontem. 

Dr. Tavares visitou na ocasiao, a diretora da TV Cidade, Railda 

Ramos. Ainda em visita, o mesmo se mostrava bastante preocupado 

com a situat0 do trecho de Pequia a A<pailandia, que se encontra 

em estado emergencial. Tavares informou ainda, que as obras desse 

trecho devera ser iniciada nos proximos dias, caso seja decretado 

estado de emergencia. Vale ressaltar que a verba para a recuperate 

a foi liberado, atraves de requerimento do deputado Davi Alves Silva. 

Patpo ques+ao de des+aea^ o cavalKeirismo e a "fidalguie do medico 

cim^gico JoSo T-e^rvcmdo Pessoo, o quo I five c\ g^o+o so+isjocp^0 e'-m 

eouKcce^ no Doucpoute", pi^omovido pelo coluuis+o l^'Bei^o. 

T~oi umo uoite de mui+as ^elicidodes e esse g^oude toleuto baiouo me 

deu boas uo+iciqs do uosso govemado^, Paulo 3outo. 

O g^aude suspense uos bas+ido^es poli+ieos aqallaudeuses gi^a em. 

toi^uo dos vices. <3 por |"ala^ em vice, uo+icias dao coufa que uma g^arvde 

empresaria es+a seudo cogi+adissima pa^a compor a ckapa do depu+ado 

Peusde+e Sampaio. 

7A.S [ick as de iK\seK*i<:ao da "/\]o i+e da y\It a 3osfu^a", que es+a coluuis+a 

e a e?<ecu+iva Pailda Pamos, es+ao p^omoveudo com data ma cad a 

por ex o dia 25 de maio ua 200i Pisco 3kow, jd se eucou+^a uas O'+icas 

Maias e no XV (Sidade. 

O Cueu+e Oue y\coufece de koje, com ap^eseu+aqdo des+a coluuis+a, 

mos+ra uma belissima coletpdo de joias das O+icas /Vlaia, desj'ilada uo 

saldo uobre do JJut^oro 31 ube, sob coordeua^ao de 3OKVCvS Pibei^o. 

DHMflZE 

e emoccio 

Ofertas Especiais: 

Sandalia feminina adulto, 

diversas marcas de R$ 19,90 por R$ 12,50 

Toalhas de banho grande 

de R$ 7,00 por R$ 3,50 

Jogos de cama casal 

Teka de R$ 17,90 por R$ 13,50 

Blusa em crepe e seda de R$ 4,50 por R$ 1,90 

Cal^as jeans adulto de R$ 15,00 por R$ 9,90 

Ventilador Mallory 30 CM 

luxo apenas R$ 36,00 a vista 
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Imperatriz 

^ \ 

\ 

por FREDERICO LUIZ 

Madeira e 
a Enganometrica I 

0 deputado federal 
Sebastian Madeira soltcm o 
verbo com a pesquisa da 
Empresa Econometrica, 
que o colocou em lerceiro 
lugar na corrida pelo 
Palacio Branco, sede do 
governo imperatrizense. 

Madeira e a 
Enganometrica II 

De acordo com 
Sebastiao Madeira, o 
Institute ja e conhecido por 
suas previsoes, sempre 
favoraveis ao candidates do 
grupo Sarney. O deputado, 
candidate a prefeito de 
Imperatriz pela coliga^ao 
PSDB-PPS-PSB-PPB, 
participou do programa 
Cidade Agora, veiculado na 
TV Capital, canal 5, e foi 
ajudado em seus 
argumentos por um 
telespectador. Brandao 
Eilbo, do jardim Sao Luis, 
disse que a pesquisa foi 
elaborada pela mesma 
empresa que afirmou ser a 
TV do Roberto Marinho e 
da Familia Sarney, era 
detentora de 98% de 
audiencia. Foi entao que 
Madeira disse: "Essa 
enganometrica nao assusta 
mais ninguem". 

Madeira e 
a Enganometrica III 

O deputado alertou para 
o fate da empresa deixar de 
divulgar a data em que 
foram colhidas as 
informa^oes. "Eu tive 25% 
dos votos para prefeito de 
Imperatriz, depois, 35% para 
deputado federal, como 
posso ter caido tanto? So 
mesmo a Enganometrica", 
questiona Madeira. 

Colunista 
socialista 

O deputado Sebastiao 
Madeira nao perde uma 
oportunidade de chamar o 
colunista de socialista. 
Agradego a deferencia do 
parlamentar. Acredito no 
future digno para homens e 
mulheres, um mundo sem 
Estado, sem classes, sem 
F1IC e sem um bocado de 
bugiganga que atrapalha 
nossas vidas. Enquanto essa 
sociedade nao chega, vamos 
construindo o socialismo. 

Sao 
Luis 

Joao Castelo e candidate a 
prefeito de Sao Luis? 
Respondendo sim, ai ha 
chances de haver segundo 
turno em Sao Luis. 
Respondendo nao, a familia 
Sarney vai levar um banho na 
Ilha do Amor. Jackson Lago, 
da Erente Etica, PT-PDT, 
ganha disparado. Detalhe, 
Joao Castelo tambem faz 
oposiyao a Sarney. E a 
chamada opoisi^ao 
conservadora. 

IBGEe 
Sarney 

Se eu fosse o presidente 
do Senado Federal, e senador 
pelo Amapa, Jose Sarney, 
mandava fechar o IBGE. 0 
Institute so arranja numeros 
para denegrir os 30 anos da 
"belissima administragao" 
que sua familia implantou no 
Maranhao. Confira mais na 
pagina 2C. 

Piano dos 
180 e dos 90 

Ja tern gente no governo 
dizendo que a Secretaria de 
Obras vai parar porque nao 

tern dinheiro. 0 interventor 
Dorian Meneses anunciou no 
entanto que o "faz-me-rir" 
para o Piano dos 180 dias e o 
Piano dos 90 dias ja estava 
assegurado. Sera mera 
coinscidencia o pedido de 
suplementa^ao or^amentaria 
que o interventor deseja ver 
aprovado? A pedida e de R$ 
39.000.000,00. Da para fazer 
uma campanha eleitoral de 
prefeito e ainda sobra um 
dinheirinho. 

Agostinho 
Noleto 

Eu ja fiz defesa piiblica de 
Agostinho Noleto. Agora ele 
vai ter que explicar essa 
historia do Ministerio da 
Educa^ao exigir a compra de 
carne de segunda, em cubos 
e embalada a vacuo. Sera que 
o Mec exige tambem que a 
carne seja comprada na 
Premiare? Ou essa exigencia 
e do Governo Estadual? Com 
a palavra, o auxiliar de 
Dorian Meneses. 

Merenda 
Escolar 

Ondas Curtas 

□ 

□ 

□ 

□ 

Olha o file! 0 file! Quern vai querer. E da Premiare. E de primeira. 

Compre ja o seu file! Em cubos. Embalado a vacuo. Olha o file! 

0 file de merluza e o bicho. E bom! E da Premiare. Compre ja o seu quilinho. 

Menino dos olhos pretos, sobrancelha de veludo, se teu pai nao tern dinheiro, mas a 
Premiare vale tudo. 

Dorian Meneses, o santo, 
mandou criar uma 
sindicancia interna para 
apurar a compra de merenda 
escolar. Devoto de Dom 
Elizeu, padroeiro da 
merenda, o interventor quer 
saber o que realmente houve. 
Como se nao bastasse a 
Camara Municipal, agora, o 
executivo fazendo comissao 
que leva nada a lugar algum. 
A nao ser, a um saboroso file 
de merluza. 

Agora 
vai 

E por falar em CPI, que e 
so no que se fala nesta 
cidade, a vereadora 
Conceiyao Formiga resolveu 
aceitar a CPI da agiotagem. 
Hoje, inclusive, esta fazendo 
convoca^ao piiblica de 
pessoas que terao de prestar 
esclarescimentos. Estamos 
de olho. 

Pj \A vem o Leao. La vem o Leao. La vem o Leao. 

□ O senador Jose Sarney disse que a Reforma Agraria esta acima dos interesses de 
corpora^oes. 

□ Quern nao conhece que compre o senador pelo Amapa. 

| \ A senadora Marina Silva, PT-AC, doou US$ 40 mil que ganhou de um Premio, para o 
seu Estado. 

□ O "jabar" foi para a Colonia de Hanseniase de Rio Branco. No Acre. 

| Em Imperatriz, vice-campea de Hanseniase, o or^amento da Secretaria de Saiide 6 de 
US$ 43 mil. 

□ Da para entender? Nao seria a hora dos senadores maranhenses fazerem alguma cpisa 
pela nossa cidade? 

□ . Dorian Meneses acertou em cheio ao escolher Edvar Frota para a Secretaria da 
Agricultura. 

[ | Experiente, Edvar Frota tern relapoes na cidade que permitem fazer algo pela produgao 
rural. 

□ E por falar no campo, o Forum da Sociedade Civil de Imperatriz resolveu med 
fazendeiros e sem-terras. 

| \ Ulisses Braga fazendo acontecer. Alguem tern que mediar para evitar os confronh 

□ Chega de maranhenses mortos em carnificinas que lembram o feudalism©. 

□ FHC aumentou em 12% o salario rhinimo nacional. O mesmo vai fazer a governadoi 
Roseana com relapao aos sevidores estaduais. 

[ | Vai sobrar alguma "rapinha", sem o "s" mesmo, para os servidores do municipio? 

Porque a empresa 

fica a qostinho 

da governadora! 

Porque a Premiare 

ganhou a concorrencia 

da merenda escolar? 

Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a forga da nossa gente 
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Maranhao e campeao de Lebra e mortalidade 

  Govemadora Roseana Sarney afirma desconhecer numeros do IBGE 

Linha 

Direta 

por JOSE FILHO 

Denunci 
O deputado federal 

Sebastiao Madeira disse 
ontem de manha em um 
pograma de televisao que a 
governadora Roseana 
Sarney pode ser alcangada 
pela CPI da merenda 
escolar. Ele declarou que 
ha indicios da governadora 
ter recebido dinheiro para 
a campanha poh'tica 
passada exatamente da 
empresa que vence todas as 
licita^oes para a compra de 
carne. 

Apoio 
Madeira disse ainda que 

a governadora esta 
alimentando a candidatura 
de Ildon Marques para 
disputar a Prefeitura de 
Imperatriz com dois 
candidatos: o proprio Ildon 
e Jos6 de Ribamar Fiquene. 
So que essa estrategia 
desestabiliza o ex- 
interventor para fortalecer 
0 candidate oficial, Ribamar 
Fiquene. 

CPI 
O secretario de 

Educa^ao, Agostinho 
Noleto, apontado como 
sendo o principal 
responsavel por desvios e 
superfaturamentos nas 
licitagoes da merenda 
scolar, deve ser ouvido esta 
scmana pela Comissao 
Parlamentar de Inquerito. 

Acreditando 
Um grupo do mais alto 

nivel de Sao Paulo vai 
investir na educa^ao de 
1 iperatriz. A partir do 
proximo ano ja devera estar 
funcionando na cidade a 
Funda^ao Amazonia de 
Ensino Superior, 
inicialmente com 5 cursos 
superiores. 

Repeteco 
A aplicayao corret? e 

seria do Cddigo de 
Posturas do Municipio 
resolve pelo menos 50% dos 
problemas urbanisticos da 
r iade. E so ter vontade 
1 tica para aplica-lo. 

Maracutaia 
O Estado do Toeantins ja 

conseguiu bloquear as 
( fas do Sindicato 

al das Empresas de 
v > e Comercio — 
i — por tratar-se de 
l . vindicate fantasma. A 
r esma medida pode ser 
? '-da em Imperatriz 
< ssa maracutaia que 
< senvolvida na cidade. 

Promogao 
O comercio de 

Imperatriz esta jogando 
alto em promo^oes alusivas 
ao Dia das Maes, inclusive 
investindo em publicidadc. 
O resultado ainda 6 fraco, 
mas pode compensar com 
um aquecimento nas 
vendas durante esta 
semana. O brasileiro tern 
por habito deixar tudo para 
a ultima hora. 

Festival 
Estao abertas as 

inscri^oes para mais um 
Festival de Poesias, Contos 
e Cronicas. Espcra-se que 
os organizadores do evento 
nao voltem a manipular 
resultados. 

Eleigao 
O empresario Luiz 

(Casa da Borracha), 6 o 
mais novo presidente do 
Clube Recreativo Toeantins. 
A eleigao foi tranqiiila e com 
chapaiinica, de consenso. O 
Toeantins e um dos 
melhores e mais tradicionais 
clubes da cidade. Joao 
Martins realizou uma 
excelente administra^ao 
durante o seu mandato. 

Transferencia 
Uma fonte oficiosa 

declarou ontem, que o 
delegado federal Benedito 
Oliveira esta transferido 
para a capital do Estado. Ele 
deve assumir as suas novas 
fun^oes nos proximos dias. 

Agressao 
Garros volantes de som, 

continuam agredindo 
hospitals e escolas da 
cidade. Alguem precisa 
tomar providencia no 
sentido de impedir que 
esses abusos continuem 
acontecendo. 

Comemoragao 
Comemora-se no 

proximo dia 13 de maio, a 
data de liberta^ao dos 
escravos. Nenhum 
calendario oficial foi 
divulgado ate agora. 
Parece ate que a escravidao 
continua normal no Pais, 
inclusive com a escravidao 
branca. 

Para meditagao 
"Porque qualquer que 

de mim e das minhas 
palavras se envergonhar, 
dele se envergonhara o 
Filho do Homem, quando 
vier na sua Gloria e na do 
Pai e dos santos anjos". (Lc 
9-26) 

porFrederico Luiz 

O Institute Brasileiro de 
Geografia e Estatistica, IBGE, 
divulgou numeros que apontam o 
Maranhao como campeao 
nacional de casos de Hanseniase, 
tambemcharaadadeLepra. (veja 
grafico e labela abaixo). 

De acordo com o IBGE, o 
Maranhao teve no espa£o de um 
ano, 3.038 casos de lepra. Os dois 
Estados mais populosos do Brasil 
tern menos casos registrados do 
Mai de Hansen. Sao Paulo 
registrou 2.927 casos e o Rio de 
Janeiro, 2.348. 

Com apenas 134 registros, 
Alagoas e o estado com menos 
casos de Lepra. 

Em relagao a mortalidade 
infantil, os numeros do IBGE 
confirmam o Maranhao como 
Estado que apresenta pior 

indicador social. Em cada 1.000 
crian9as do Maranhao, 97 
morrem antes de completar um 
ano de vida. 

O vizinho Estado doTocantins, 
registra mortalidade de 31,67 
crian^as para cada grupo de 1.000. 

O tambem vizinho Esrado do 
Para tambem tern numero menor, 
54,18 para cada grupo de 1.000 
crianyas. 

O Estado brasileiro que da 
melhor assistenciaa suas crian^as 
e Mato Grosso do Sul, apenas 11,8 
crian^as morrem para cadagruix) 
de 1.000. 

A governadora Roseana 
Sarney tem afirmado desconhecer 
os numeros do IBGE. Ela no 
entanto, nao disse quais sao os 
numeros verdadeiros sobre o 
Maranhao. 

Os numeros do IBGE sao 
referentes ao ano de 1993. 

Governadora Roseana Sarney question a numeros do IBGE 

Mortalidade Infantil 
(Casos em 1000) 

□ 31,67 

j Estado Mortalidade Infantil (em cada 1DOOJ ansentase (casos em 931 
:Acre 45,93 307 
iAIagoas 
jAmapa 

66,21 
25,1 

134 
154 

iAmazonas 84,95 1477 
iBahia 43,7 1474 
iCeara 65 1334 
iDistrito Fede 23,9 408 
•Espirito Sant 38,7  859 
iGoias 25,8 2697 
: Maranhao 97 3038 
iMato Grosso  27 2769 
:Mato Grosso 11,8 519 
iMinas Gerais 37,5 2966 
jPara 54,18 2516 
iParaiba 68,4 351 
; Parana 29,79 975 
iPernambuco 70 2007 
iPiaui 13,82 506 
iRio de Janeir 30,7 2348 
:Rio Grande d 83,9 148 
iRio Grande d 19,2 156 
iRondonia 51,1 1264 
iRoraima 36,6 - 
i Santa Catari  22,8   268 
iSao Paulo 26,51 2927 
jSergipe 60,7 291 
ilocantins 31,67 587 

m 54,18 

El Maranhao 
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por JOSELITA DAM AC EN A 

Seguranga 
Aliada a um pouco de 

impunidade, constata-se que 
a cada dia que passa o indice 
de violencia vem crescendo 
assustadoramente na 
segunda maior cidade do 
Estado. Na primeira semana 
do mes de maio, mes das 
maes, das noivas e das flores 
vem crescendo o numero de 
registros de assallo nas 
delegacias da cidade. 

O ix)liciamento precario e 
a escassez de energia eletrica 
em alguns setores, tem 
facilitado ainda mais a a^ao 
dos marginais que abusam do 
descaso das autoridades 
governamentais, no que se 
refere a seguranga publica. 

E importante ressaltar 
que como este ano e um ano 
eleitoral, todos nos devemos 

ter a consciencia de querer 
realmente mudar esse quadro, 
procurando elegcr pessoas 
capazes de provocar mudanyas 
e que acima de tudo, tenham 
compromissos com a regiao. 

Lideranga 
Como ja estava sendo 

esperado, as pesquisas de 
intenyao de votos realizada pelo 
institute de pesquisas 
Econometrica, apontou o que 
ja e publico e notorio, ou seja, 
o ex-interventor Ildon Marques 
continua na lideranya, 
surpreendendo todos, inclusive 
a opiniao de alguns aliados. 

Apesar de um pouco mais 
de um ano na administrayao 
publica, e das demincias que 
rolam soltas contra algumas de 
suas secretarias, nao foram 
suficientes para impedir o 
desempenho de quern parece 

ja ter nascido lider. 
As eleiyoes municipais ja se 

aproximam, e certamente o 
povao que acordou de um 
terrivel sono profundo, e que 
ja nao suportava mais tanta 
roubalheira, devera escolher 
no proximo dia 3 de outubro o 
prefeito que dara novos rumos 
a politica citadina. 

Reconhecimento 
O deputado tucano 

Sebastiao Madeira, que apesar 
de nao ter sido reconhecido 
pela pesquisa, como uma das 
lideranyas, representa um 
indice elevadissimos de 
intenyoes de votos, tanto no 
setor central como em todos os 
bairros da grande cidade. 

Observamos entretanto, 
que o deputado e prefeitu ravel 
Sebastiao Madeira, tem 
prestado relevantes serviyos a 
comunidade carente e, 
certamente em 3 de outubro 
sera recompensado, nao 
apenas pelos serviyos de 
assistencialismo, mas por 
mostrar ao publico um piano de 
governo serio e de quern tem 
realmente compromissos com 
a populayao de Imperatriz. 

Mudanga a vista 
Notadamente o minusculo 

PC do .B, que tem como lider o 
sindicalista Genner Marinho, 

vem conquistando a cada dia 
novos aliados em busca do 
voto consciente para as 
vindouras eleiyoes. 

Como se nao bastasse os 
trabalhos de pavimentayao de 
consciencias, capitaneada 
recentemente pela 
adminstrayao anterior, o PC 
do B tem como uma de suas 
metas, banir urgentemente 
dos poderes piiblicos a 
roubalheira infernal que 
tomava conta da cabeya dos 
politiqueiros corruptos de 
nossa cidade. 

Agiota gem 
Enquanto alguns 

vereadores procuravam 
tumultuar as denuncias 
contra a merenda escolar e, 
consequentemente contra o 
secretario de Educayao, 
advogado Agostinho Noleto a 
populayao ia esquecendo a 
roubalheira que deu origem 
a CPI da agiolagem. 

Baseando-se no conhecido 
adagio popular, de que o povo 
realmente tem memoria 
curta, os vereadores 
envolvidos no esquema de 
desvio das verbas, acreditam 
veementemente numa 
possivel reeleiyao para as 
eleiyoes que ora se 
avizinham. 

O 
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FHG pede redugao do deficit pubb 

O presidente quer mais empenho em superar os problemas de comunicaqao institucional 

Brasil em 

Revisla 

porSOCORRO CARNEIRO 

por Nilton Horita 
Da Agenda Estado 
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FHC esta preocupado com a imagem do governo e as falhas de comunicagao 

Sucessor 
0 prefeito Paulo Maluf 

assumiu formalmente as 
responsabilidades de 
escolher o candidate do PPB 
a sua sucessao. Ele convocou 
ao seu gabinete, sexta-feira a 
tarde, os oito pretendentes 
ao cargo c conseguiu deles 
um voto de confian^a para 
conduzir um proccsso. Alem 
dos secretarios municipals 
Celso Pitta (Finanyas), l^iir 
Krahenbuhl (Habita^ao), 
Roberto Paulo Richter 

j (Saiide) e Reynaldo de 
i Barrow (Obras), que ja se 

1 Liiiham lanvado como pre- 
candidatos. 

Velorio 
Morreu na ultima quinta- 

feira a noite, na capital 
gaiicha, o pai do empresario 
Paulo Cesar Farias, Gilberto 
Lopes Farias, 75 anos. 
Acompanhado por PC, o 
corpo do pai do tesoureiro de 
campanha do ex-presidente 
Fernando Collor de Mello foi 
levado para Maceio, onde 
seria sepultado. Gilberto 
Lopes Farias estava 
internado no Hospital 
Moinhos de Vento desde 15 
de abril. Nao foi informadaa 
causa mortis. 
Extraoficialmente sabia-se 
que Gilberto Lopes Farias 
tinha "problemas 
respiratdrios". Em liberdade 
condicional por decisao do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), PC Farias foi 
autorizado a visitar seu pai 
em Porto Alegre. 

Cortes 
0 porta-voz da 

Presidencia da Repiiblica, 
Sergio Amaral, informou, 
que o governo pretende 
reduzir, no proximo ano, 
seus gastos com publicidade. 
Este ano, segundo ele, os 
gastos nesse setor serao de 
R$ 120 milhdes. Amaral 
informou que o governo vai 
tentar "centralizar em alguns 
temas" suas prdximas 
campanhas, especialmente 
rios assuntos "ligados a vida 
das pessoas" — como 
emprego, saiide e educa^ao. 
Ele disse que, em maio, 
entrara em vigor um novo 
piano de comunicagao do 
governo, que se estendera 
ate dezembro. 

Atlanta 
A Volkswagen inicia as 

vendas do Gol e da Parati 
serie Atlanta. A meta e 
comer cializar 12 mil unidades 
do Go! Atlanta e 4 mil da 
Parati ate o final de julho. 

Desenvolvidos a partir da 
versao CLI, os modelos sao 
equipados com sistema de 
inje?ao eletronica digital em 
duas op^oes de motoriza^ao, 
AP-1600 e AP-1800. 
Internalmente os carros vem 
com dire^ao hidraulica, 
volante de diregao espumado 
e regulagem de altura para os 
cintos de seguranya. Estarao 
disponiveis em sete cores 
diferentes. 

I move is I 
Ha R$ 1,8 bilhao 

disponiveis para financiar 
imoveis para as camadas 
mais pobres, mas nao ha 
como fazer esse dinheiro 
chegar la. A Caixa Economica 
Federal separou esses 
recursos, suficientes para-' 
que 62 mil famflias adquiram 
casa propria, num valor 
unitario de ate R$ 29 mil. O 
dinheiro esta parado desde 
Janeiro, mas as exigencias 
legais sao tantas que nao foi 
possivel liberar um centavo 
sequer. 

• 

Imoveis II 
No dia 15 proximo, o 

Conselho Curador do FGTS 
reiine-se para decidir desatar 
esse no. Aproposta, segundo 
o presidente da Caixa, Segio 
Cutolo, e transformar o 
credito imobiliario em credito 
ao consumidor, ficando, 
assim, livre de exigencias 
como terreno regularizado, 
habite-se e outros. Segundo 
Cutolo, nem mesmo os 
terrenos distribuidos pela 
SHIS (Sociedade 
Habitacional de Interesse 
Social do Distrito Federal, ja 
extinta) estao dentro das 
exigencias legais para 
liberaqao dos financiamentos 
da Caixa. Exigir isso das 
camadas mais pobres ^ 
simplesmente inviabilizar o 
financiamento. 

Mais uma via gem 
Esta confirmadissima a 

viagem do presidente da 
Repiiblica, Fernando 
Henrique Cardoso a Franya, 
na segunda quinzena de 
maio, apesar das ameayas de 
protestos contra o massacre 
dos sem-terra em Eldorado 
de Carajas. 

A matanya, por^m, fez 
com que Fernando Henrique 
fizesse alguns ajustes em 
seus discursos: em Lyon, 
cidade que visitara, o 
presidente falara sobre a 
globalizayao da economia, 
sem muros, e atacara as 
desigualdades sociais. 
Aguardem para conferir. 

rernando 
Henrique Cardoso anunciou 
na ultima reuniao ministerial, 
na Granja do Tor to, que vai 
executar o Oryamento — a ser 
snacionado amanha — visando 
uma reduyao significativa do 
deficit piiblico. O ministro do 
Planejamento, Jose Serra, 
expos tres possibilidades em 
estudo. 0 governo pode vetar 
parte do Oryamento aprovado 
pelo Congresso, contingenciar 
as despesas ou fazer o controle 
na boca do caixa. Segundo o 
porta-voz da Presidencia, 
Sergio Amaral, a primeira 
opyao so ocorreria em "ultima 
instancia" e a terceira foi 
qualificada como a "pior das 
hipoteses". 

A tendencia ^ a adoyao de 
um contingenciamento 
trimestral de gastos. De 
acordo com o porta-voz, a 
cquipe economica fixara com 
os Ministerios um limite de 
gastos para cada tres meses. 
Dessa forma, os ministros 
poderiam participar das 
decisoes sobre os cortes das 
despesas vinculadas as suas 
pastas, evitando que oTesouro 
Nacional promova essas 
reduydes de acordo com seus 
proprios critdrios. 

por Djalba Lima 
Jornalista 

Tres projetos de lei que 
permitem apressar os 
processes de desapropriayao 
para fins de reforma agraria 
poderao ser incluidos na 
ordem do dia e tramitar em 
carater de urgencia no 
Senado. Requerimento nesse 
sentido foi apresentado pelo 
senador Roberto Freire (PPS- 
PE), que defendeu a sua 
iniciativa como necessaria 
para promover a integrayao 
da Casa ao processo de 
reforma agraria no Pais. 

Dois dos projetos alteram 
a Lei n0 8.629/93, que 
estabelece as condiyoes da 
propriedade rural produtiva. 
Um deles, de autoria do 
senador Flaviano Melo 
(PMDB-AC), define o papel 
do Incra nos processes de 
desapropriayao. Por outro 
projeto, de iniciativa de 
Freire, a propriedade 
fundiaria que utilizar trabalho 
escrevo ou analogo fica sujeita 
a desapropriayao. 

O terceiro projeto, tamb^m 
de Freire, institui a revisao 
judicial dos valores atribuidos 
aos imoveis desapropriados 
para fins de reforma agraria. 

As negociayoes entre a area 
economica e os Ministries 
comeyam dia 20 de maio. Cada 
ministro devera apresentar um 
Quadro Detalhado de Despesa 
(QDD), para mostrar suas 
prioridades. De acordo com 
um dos ministros, a unica 
maneira de evitar o controle na 
boca do caixa e o 

entendimento sobre a 
programayao financeira. "Pior 
do que a escassez de verbas 
para os executores do 
Oryamento e a 
imprevisibilidade", argumentou. 

A Secretaria de Comunicayao 
Social, chefiada por Amaral, ira 
centralizar a contratayao de 
publicidade e unificar o discurso 

em torno de temas 
considerados mais prdximos da 
populayao, como saiide, 
educayao e, gerayao de 
empregos. "E obrigayao do 
governo informar a sociedade 
sobre o que faz e o que pretende 
fazer e de que forma suas ayoes 
beneficiam a populayao"', 
explicou Amaral. 

Juca defen 

rapidez ec 

votacoes 

por Djalba Uma 

O senador Romero J 
(PFL-RR) lamentou o • 
considera morosidad 
Congresso nacional 
votayoes das proposlas 
emendas conslituckm; 
do projetos destiuados 
acelerar a reforma agn 
"A quests agraria ^ g 
demais para qui 
Congresso permaney. 
retdrica", afirmou. 

A tttulo de exemplb, Ji 
informou que du. 
emendas sobre problem; 
fundiarios apresentadas n 
ano passado "dorraitam" no 
Senado ha cerea de oito 
meses. A primeira 
proposla, de sua autoria, 
visa a criayao da Justly a 
Agraria. A segunda, 
apresentada pejo senador 
Darcy Ribeiro (PDT-RJV 
encarrega provisoriamente 
a Justiya do Trabalho d 
cuidar de assunl 
agrarios. 

Freire propoe urgencia para 

projetos de reforma agraria 

Propostas que permitem apressar processes de desapropriayao 

poderao ser incluidas na ordem do dia, a pedido do senador 

■tm. 
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Roberto Senador Freire (PPS-PE) 

Roberto Freire lembrou que decretada por dividas com 
o entao presidente do Incra, desapropriayao de terras no 
Oswaldo Russo, "teve que se Parana cujo valor estava 
esconder da Policia Federal" sendo contestado pelo 

Grafica Jardim 

O McLHOR SERVICO EM OFF SET DA REGIAO, TRA3ALHAMOS COM COMFUTACAO GRAFICA QUE RES 

OS MELHORES IMRRESSOS. Rua Luis Domingues, n~ 1206 fone 721-1077 
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Guarani vence e fica numa boa 

por Ary Aragao 
Da Editoria de Esporte 

Mesmo nao apresentando 
urn futebol que possa merecer 
elogios por parte dos 
torcedores, o Guarani, 
representante de Imperatriz no 
Torneio Regional de Futebol, 
conseguiu obter um resultado 
positivo frente ao time do 
Muller, da cidade paraense de 
Rondon, no ultimo domingo e 
desta forma ficou mais proximo 
davagaparaafase seguinteda 
competi^ao. 0 placar de quatro 
a dois em favor do time bugrino, 
acabou representando o que fez 
na etapa final de partida. 

Os gols toram anotados 
atravds de Valdo, Alex e Tonho 
(dois). 

A renda nao foi anunciada 
pela organizagao do jogo, mas 
foi considerada regular, tendo 
em vista a instabilidade que o 
time de Imperatriz vem tendo 

no torneio, ganhando e 
perdendo. 

O primeiro tempo de jogo foi 
bastante fraco, principalmente 
porque o Guarani nao estava se 
encontrando dentro de campo, 
oferecendo condi^oes do 
adversario ate surpreender com 
a marcagao do primeiro gol da 
partida atraves de Doriedson, 
aproveitando bobeira na defesa, 
o que alias aconteceu varias 
vezes com os dois zagueiros nao 
se entendendo. 

O gol deixou o time local 
mais apreensivo e isso acabou 
beneficiando o adversario, que 
procurou desta forma explorar 
as falhas defensivas e o 
nervosismo bugrino. Somente 
a partir dos 35 minutos foi que 
a equipe passou a jogar mais 
ordenada e conseguiu marcar 
o gol de empate atravds de 
Tonho, aliviando o t^cnico 
Isnard Antonio. 

No vestiario convcrsou e 

procurou mostrar aos 
jogadores que. o time 
tecnicamente £ superior ao 
adversario e isso surtiu efeito, 
pois em menos de 8 minutos a 
equipe ja estava ganhando por 
quatro a um, deixando em 
complete pavor o Muller. 

Com a chuva e o cansaso, 
o Muller foi se aproveitando e 
com isso chegou a amea^ar 
virar o placar, conscguindo no 
entanto, fazer mais dois gols e 
ficou nisso mesmo. Final de 
jogo: Guarani 5x3 Muller. 

O arbitro da partida foi 
Juscelino Miranda, que 
complicou em alguns 
momentos e deixou claro que 
esta mal fisicamente. Seus 
auxiliares Raimundo Nonato e 
Jose Lemos, nao tiveram 
problemas e no momento 
certo, anotaram impedimentos 
e faltas. 

Times 
Guarani jogou e venceu 

com: Valdo, Tata, Alex Pereira, 
Neto e Junior. Codd (Neto), 
Acn'sio e Valdo. Tonho, Alex 
e Xaxado. O Muller perdeu 
com o futebol de; Gilson, 
Aleixo, Herakton, Diva e 
Mauricio. Jarbas, Joao 
(Casagrande) e Doriedson. 
Antonio, Marquinho e 
Santarem. 

Japoneses no 

campinho de Zagalo 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

0 Brasil enfrentara Japao, 
Hungria e Nigeria na primeira 
fase do Torneio de Futebol dos 
Jogos Olimpicos. O sorteio foi 
realizado no ultimo domingo 
no Rialto Center for Perforner 
Arts, em Atlanta, e a equipe 
brasileira foi escolhida como 
a quarta cabe^a-de-chave, 
ficando no grupo D. No grupo 
A, ficaram Estados Unidos, 
Argentina, Portugal e Tunisia. 
No grupo B; Gana, Coreia do 
Sul, Italia e o vencedor do 
torneio da Cocacaf. No grupo 
C: Espanha, Arabia Saudita, 
Franca e o ganhador entre o 
segundo da Cocacaf x 
Australia, estacampea do Pr6- 
Olimpico na Oceania. 

No sorteio dos grupos, o 
secretaio-geral da Fifa, Joseph 
Blatter, foi assessorado por 
quatro jogadoras da equipe do 
futebol feminino dos Estados 
Unidos, uma das favoritas a 
medalha de ouro. O sorteio foi 
dirigido, ja que equipes da 
America do Sul (Brasil e 
Argentina), da Africa do Sul 
(Gana e Nigeria) e da Asia 
(Japao e Coreia) nao poderiam 
cair no mesmo grupo. As da 
Europa (Portugal, Italia, 
Hungria e Franca) foram 
distribuidas nas quatro chaves 
e apenas uma, a Franca, tera 
outra europeia pela frente na 
primeira fase, ja que a Espanha 
6 cabega-de-chave. 

Entre as personalidades 

presentes estavam o 
presidente da Fifa, Joao 
Havelange, o tecnico da 
Sele^ao Brasileira, Zagalo e o 
supervisor da CBF, Americo 
Faria. 

Antes do sorteio dos 
grupos do torneio masculino, 
o lateral Alexis I^las, destaque 
da sele^ao norte-americana e 
que, nas horas vagas 6 
roqueiro, cantou uma miisica 

de sua autoria, cujo o titulo era 
'"Chutando as Bolas". 

Quanto ao torneio da 
Cocacaf, que apontar as 
sele^oes para completarem os 
grupos B e C, vai ser disputado 
na cidade de Edmonton, no 
Canada, de 10 a 19 deste mes, 
reunindo, alem da equipe da 
casa, Costa Rica, El Salvador, 
Jamaica, Mexico e Trinidady 
Tobago. 

Prefeitura Municipal vai 

recuperar Frei Epifanio 

por Ary Aragao 

O Estadio Municipal Frei 
Epifanio D'Abadia devera 
receber aten^-ao por parte do 
novo administrador do 
muniefpk), Dorian Meneses, 
que tern revelado a 
assessores que pretende dar 
um novo visual ao velho 
municipal. O mesmo deverd 
ouvir a classe esportiva no 
sentidode fazer aim que seja 
ouvido as principals 
reivindicav'des daqueles que 
mililam nos meios 
esportivos. 

No entanto, a 
determina^ao do interventor 
devera esbarrar naqueles 
quo nao querem uma 
organi/avao na programacao 
esportiva do estadio, que i 
recebe alem dos jogos; 
oficiais do Carapeonato; 
Amador, ha ainda a marcacao 
de jogos amistosos, infantil, 
mirim e caca-niqueis, sem 

esuqeer a tradicional pelada 
dos arbitros que e realizado 
todas as sexlas-feiras. 

As resist^ncia ao processo 
de moraliza^ao, aprogramaeao 
e arreeada^ao de recursos 
originados da publicidade e 
diminui^Ao dos jogos ja 
comev'ou. Os arbitros 
recorrcram da deterrainaeao ; 
de suspender as peladas 
semanais para apenas u ma vez 
por m^s. A prindpio a 
Secret aria de Educagao, que 
afr1 hoje nada fez em prol do 
estadio, decidiu prorrogar a 
liberayao. 

De qualquer forma o 
processo continuae devera ser; 
formada uma comissao para 
fazer um completo 
levantamento sobre o que foi 
arrecadado em nome da 
conservayao do estadio e que 
aid hoje nada foi ajilicado, ao 
coutrario, ate as borabas que; 
estavam no estadio; 
desapareceram. 

Sabe-se que mensabntmle 
o coordciuidor de eventos da 
Liga, Justino Filho, recolhe 
nas empresas Coca-Cola e 
Cafr Viana, mais de mil e 
duzentos reals pela utilizacao 
do espayo publicitario. A 
pergimta e: o que esta sendo 
feito com esle dinheiro? Isto 
sem falar na Vidrolar, 
Cedrolar, Antena Um, 
Escoliuha de Futebol Fran 
Cardoso eoutras que rendem 
em tor no de 3.500 reais |)or 
mC^s, dinheiro que serviria 
liara pelo menos manter o 
cstidio com agua e aclquirir 
aos poucos as luminarias. 

Os desportistas estao ao 
lado da prefeitura em 
recuperar a moral id ad e 
tambem no estadio e por isso 
mesmo ^ que nao havera 
como voltar as falcatruas que 
ocorrem hoje no estadio em 
nome do despOftp, quando se 
sabe que e particular e de 
interesse do bolso. 

Reuniao decide futuro 

de Justino na Liga 

por Ary Aragao 

Naproxima sexta-feira, os 
membros da organizayao do 
Torneio Mirante estarao 
discutindo varios assuntos de 
interesse da competiyao e 
um devera decidir o 
afastramento do atual 
coordenador Justino Oliveira 
Filho. E que todos os 
representantes dos times 
que estao disputando o 
torneio querem o imediato 
afastamento do mesmo, 
alegando razoes variadas. 

Na Comissao, ninguem 
fala no assunto, mas ja ha 
clara evidencias de que isso 
devera ocorrer, tendo em 
vista tambem as inumeras 
irregularidades e demincias 
de propostade dinheiro para 
beneficia-lo. 

No domingo, os 
dirigentes do Muller 
denunciaram que ha varios 
dias entraram com recurso 
pedindo a eliminayao de um 
jogador que tern duas 
inscriyoes e que continua 
jogando. Os dirigentes do 
Palmeiras, campeao amador 
da cidade, disseram que 
Justino Oliveira pediu 500 
reais para inscrever o time 
no torneio c como nao 
pagaram, a escolha recaiu 
sobre o Guarani, pois a 
mesmaproposta foi feita para 
os outros times e o bugre por 
ser do amigo Estevan Batata, 
e que estaria dividindo a 
renda com Justino, acabou 

sendo o representante da 
cidade. 

Por todas estas demincias 
e ainda a pressao dos dirigentes 
e que se chega a conclusao de 
que Justino Oliveira esta com os 
dias contados na Liga Regional 

do Sul do Maranhao, que nao 
existe oficialnente, conforme 
declarayoes da FMD e do 
proprio Justino, que deve 
"danyar" tambem da LID, 
onde ja esta ha muito tempo 
desgastado. 
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Destino de Justino Oliveira sera discutido 

eto, objetivo e corojoso. Rssim 0 Orlando Menezes, qi 

comcnda de segunda a scxtafeira, o prcgrama Cidade 

Alerta, dos 13h00 os 15h30( pela TV Cidade. 

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

Social 

As maes maravilhosas da city foram homenageadas no ultimo sabu 

salao nobre do Ju(;ara Clube, num requintado jantar que contou com 

presen<;a da hight society local. A noite esteve glamourosa com desfile 

joias das Oticas Maia, que foram apresentadas pelas senhoras elegantes 

de nossa sociedade, com a presence marcante do renomado cirurgiao 

plastico Fernando Pessoa, que veio da Bahia para |- ^stigiar o evento. A 

oromocao teve a assinatura do colunista Jonas Ribeiro. 

»*• 
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Valeria Cristo: charme e elegancia na passarela, exibe com desenvoltura joias das Oticas Maia 

O cirurgiao plastico Fernando Pessoa, ladeado por Leonia e Soraya Luiza (columstas) 

m 

Dra. Maria Helena, Dr. Evilasio, Jonas Ribeiro e Dr. Fernando Pessoa em close para a coiuna 

i m m 

m 

m 

Um die do casal revelagao Iranir (TV Mirante) e Silas, que i restigiaram o eve 

Apos o desfile, Valeria Cristo, Top Model revelagao da noite, posa ao lado do 
maridao Frederico (Coca-Cola) 

Os atores globais Islene Cristina, Lugui Palharos e o 

Musa Maranhao, Shanna Cristina, que estarao 

abrilhantando a festa dia 11 no Ju^ara Clube, tambem 

estarao se apresentando na cidade de A<pailandia, no 

Clube Gigantao, numa promo^ao em homenagem ao 

Dia das Maes. O empresario Miro Ferraz esta otimista 

com o sucesso do evento. 

Armdzem Paraiba 

Fone: 723-3522 - Imperatriz 

Antarctica 
Uma paixao nacional 

Apoio ao Musa Maranhao/96 

Hotef Possei5on Fri9^r d0 

ybra 

ybricuhum 

0 Boticario 
Rua Simplicio 
Moreira, 1699 

Fone: 721-7619 e 721-2088 

CFrinn eppern Vendadefran9os-Peixese 

CJ frios. Atacado e varejo 
Rua Pernambuco, 1047 - Fone: 721-0861 

Multimarcas 
\v. Getulio Vargas, 371 -Fone: 721-1615 

Distribuidu de fRenOSCenCQ 

Confecc5es Fone: 721-8389 

Dicinorte 
Distribuidora- de 
Cigarros Ltda. 

Fone: 
977 1155 

O mundo mais perto de voce 

& ARACATI Jugara ■ Fone: 721-4500 

m 
m 

Oiica Maia 
p ESTACIO MAIA & FILIIO 

Ferro em Geral 
Ferro de Qualidade 
E na Diferro 
Av. Dorglval P. de Sousa, 161, Entron 

ZERO GRAU 

Rua Cel. Manoel Bandelra, 1490 - Fone: 722-1732 

Oivekar 
Distrib. de Ve/cu'r 

afagoas,1 
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Jornal Capital 

0 Seu Oder 

1 

Ademar Mariano Consult. Imobiliaria. 

Vende: 

*Uma casa residencial 
localizada a Av. Bernardo 
Sayao, BairroTres Poderes — 
com 04 quartos, 01 suite, 
garagem, piscina, copa/ 
cozinha. Pre^o de ocasiao. 

*Uma casa residencial 
localizada a*Rua Sergipe, 
Bairro Ju^ara — com 02 
quartos, 01 suite, garagem, 

area de servigo, copa/cozinha. Pre90 de ocasiao. 

*Um apartamento residencial localizado a Rua Sao 
Pedro, Bairro Nova Imperatriz, Ediiicio Meridien — com 
02 quartos, 01 suite, banheiro social, coiia/cozinha, 
dependencia de empregada. Prego de ocasiao. 

*Um apartamento residencial localizado a Rua Gioas, 
Setor Maranhao Novo, Edificio Laville — com 02 quartos, 
01 suite, banheiro social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Pre?© de ocasiao. 

*lJma casa residencial localizada a Rua Frei Manoel 
Procopio, Bairro Centro — com 02 quartos, banheiro 
social, copa/cozinha. Pre?© de ocasiao. 

*Uma casa residencial localizada no Setor Amazonas 
— com 02 quartos, 01 suite, banheiro social, copa/cozinha, 
com uma area de 1.000 m2 de terreno (construgao nova). 
Pre?© de ocasiao. 

Contatos: Fone 721-5424 

Pintas 

Quartas e sabados 

Pousos: 13:00 
Decolagens: 19:00 

, Horario do trem 
CompcinhiQ Vole do Rio Doce 

jdas as terras, quintas e sabados as 10:30 

Horarios de Voos 

|io Sul - diariamente 

Pousos: 14:0C 
Decolaaenc- 14:36 

Imperatriz, 07 de maio de 1996 

Pratique Karate 

Academia Askam 
.-v j* - < Preservaraintegridade 

_ fisica, mental e sensorialde 
_ seus praticantes. 

Treinado karate voce 
adquire: habilidade, 
disciplina, equlibrio, for^a 
e auto-confianga. 

Horarios: 
Karate — segunda, 

quarta e sexta — das 06:00 
as 07:00; das 11:00 as 12:00; das 17:30 as 18:30; das 19:00 
as 20:00 e das 20:00 as 21:00. 

Aerolocalizada — ter^a, quinta e sabado — das 17:30 
as 18:30 e das 18:30 as 19:30. 

Matriculas abertas. 

Ruq Piaui, 612, Novq Imperatriz. 

v//' 

Treinando 
Karate F". » Mjiav.i nit, Oj pi. voce 

Inter Car Velculos 

Vende: 

Uno 92/93-R$ 6.500,00 — 
cor vermelho; D-20 93, cores: 
preta, vermelha ou 
**perolada** —R$ 21.000,00; 
D-20 92 completa — pre?© a 
combinar; Uno ELX completo, 
cor vinho, R$ 9.500,00 

Rv. Getulio Vargas, 

1973, em (rente ao Bamerindus. Fane: 721-0562, 

falar com Ze Vais. 

Imperauto 
Gol 94 1.8-R$ 9.000 —cor 

prata 
Gol 93 1.8- R$ 7.000 —cor 

branca 
Saveiro 93 1.8 - R$ 7.800 — 

cor dourado 
F-1000 89 diesel - R$ 13.000 

Uno 94 1.5 - R$ 8.000 — cor cinza 
Uno 93\94 Mille - R$ 6.500 — cor prata 
D-20 92 - R$ 19.000 — cor vermelha 
Rv. Dorgival P. de Sousa, 763 - fane: 721 -4626 

Alex Arouche Imoveis 
Sua Garantia Imobliaria 

Creel J-l 73 20° flegiao 

Rua Cel. Manoel Bandeira, 1961, Centro - 

Imperatriz-MR. 
vende- uma excelente casa 

situada a rua Maranhao, 
proximo ao Col^gio Meng 
Imperador, com garagem para 
varies carros, duas salas, copa, 
cozinha, dep. de empregados, 
duas suites e dois 
quartos, (aceitarse carro, gado 
e parcelamento) 

Venda- um galpao situado a BR-010, proximo a nova 
rodoviaria, coberto de estrutura metalica em otimo 
acabamento, bastante amplo,(aceita-se carro, gado e 
parcelamento) 

Aluga uma casa com garagem, sala, copa, cozinha, 02 
quartos, 01 suite e dependencia de empregada, na Rua 
Sergipe, Bairro Ju^ara. 

Jola Motel 

Apartamentos com frigobar, telefone, 
televisao, ar condicionado, video e um 

completo servigo de quarto. 

BR-010, Km 01, n0 85. Fone; 721-1438 

Para anuncior 

e so ligar 

723-2034 

Maira Estacionamento 

Vende: 

Omega 93 - R$ 18.000 — 
cor vinho; Santana 94 - R$ 
14.000 — cor azul; BMW 92 - 
R$ 60.000 — cor preto 

Contatos pelo 

fone: 721-7780 

Rovel Veiculos 

Vende: 

D-20 91 completa -R$ 22.000 — cor vermelha 
D-20 90 completa - R$ 20.000 — coe preta 
Saveiro 93 a gasolina - R$ 7.000 — cor amarela 
Pampa 93\94 1.6 a gasolina-ap - 7.800 — cor azul 

metalica 
Gol CL 1.6 a alcool - R$ 8.000 — cor cinza metalica 
Caminhao Chevrolet D-60 com MUNK 84 - R$ 10.500 

— cor branca 
Fusca 83 1.6 a gasolina - R$ 2.300 — cor cinza 
2 tratores Massey Ferguson 265 - R$ 5.500 cada 
Rv. Dorival P. de Sousa. 361. fone; 721-6867 

AC Corretora 

Vende: 

Moto Titan OK - R$ 3.200 
Moto Drean OK - R$ 2.500 
Moto Today 89 - R$ 1.600 
Pick-Up Fiat 94 R$ 6.200 

— cor vermelha 
Pampa 89 - 3.200 cor 

vermelha 
Santana 95 - R$ 18.000 
Rv. Dorgival P. de Sousa, 991- fone;723-2481 

Viagao Nordeste 

Diariamente 

« 

Pousos: 14:05 
Decolagens: 14:40 

Brasil Central 

De doming© a sexta-feira 

1 

Pousos: 11:00 e 16:00 
Decolagens: 11:20€ 16:20 
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PROMOCOES E5PECIAIS PARA O DIA DAS MAES! 

Consuls Nenhum Filhinho da Mae 

Vai De/xcrr de Comprar! Freezer CONSUL 

220 Lts, 

Mod. HA 22 C 

R$S 20,00 

d vista ou entr. de 

r$ I05-oo + 

r$ 67, 
por mes 

,00 

/310 

Freezer CONSUL 

Us, Mod. HA 31 C 

R$6 19,00 

d vista ou entr. de 

r$ 129,00 + 

79,00 

por mes 
R$ 

Con d. de Ar CONSUL 

10.0000 BTU's 

r$749,oo 

a vista ou 

entr. de 

r$ 149,00 + 

R$ 'W 7,00 por mes 

Cond. de Ar CONSUL 

7.500 BTU's r$S29,oo 

a vista ou entr. de r$ 109, oo + 

R$ 6 7,80 por mes 

Ferre Eletr. BLACK & DECKER 
Mod. VFA 1110 

r$23,oo a vista ou 

entr. de r$ S,oo + 

2. R$ mm,90 

por mes 

© 

a 

u 
yj 

Fogdo 
ESMALTEC 

CANOA, 4 Bocas, 
Mod. MI 3840 

R$ I 09,00 

a vista ou 

entr. de 
r$22,oo + 

,00 

por mes 

Fogdo 
ESMALTEC 
RIVIERA 
Mesa Inox, 4 Bocas, 

Rf I 59,00 

d vista ou entr. de 

r$32,oo + 

20 R$ 

por mes 

,50 

<27: Q 

Lavadora ARNO LAVETE 

Mod. LAVL r$ 157, oo 

a vista ou entr. de 

r$ 32,00 + 

20 R$i ,00 

por mes 

Lavadora MAK PLUS 

r$ V 39,00 

*$ 29,00 + 

R$ 1 7,70 

por mes i b 

Ventilador de Tlpfo LOREN 

Mod. ESPECIAL 

*$49,oo d vista ou 

entr. de R$ 9,oo + 

R$" ,50 

por mes 

TV TOSHIBA 
14", Cores, Controle, Timer, 
Modelo 1480E 

«43 

I 

c 

5 
r3 

r$0^7,oo a vista ou 

entr. de R$ 69,oo + 

,60 por mes 

liquidificador WALITA 

T Atod. (ROMA) 

R $45,00 

a vista ou entr. de 

R$ 9,00+ 

R$ 

5 entr. de r$ 

*0 R$10 

TV TOSHIBA 
20", Cores, Controle, Timer, 
Modelo 2080E 

*$399,oo a vista ou 

entr. de *$ 79,oo + 

R$ 9^,00 por mes 

Batedeira 
WALITA 
TOPA TUDO, 

Mod. (BT 30 ) 

r$78,00 a vista ou 

entr. de *$ l5,oo + 

Ventilador FAET 

Mod. 1048 

*$29,oo a vista ou 

3 entr. de *$ 6,o 

,70 por mes n 

,50 

por mes 

R$ 
por mes 

,00 

Colchdo 
DALBAN 

Con/, de Sont PHILIPS 
Rack.Duplo Deck,Mod. AS 125 
v$25S,oo a vista ou entr. de *$ 

— — 55,oo + 

,30 por mes 

Densidade 23, Solteiro, 78X14 
*$d ^,oo a vista ou entr. de *$ 12,oo + 

o\ 

,50 por mes 

SINGER 

Mda Costura Maq coi 
SINGER 

EACILITA PLUS, C/ Gabinete 

*$369,oo a vista ou 

47 

CflkLO 

l/cfclefo CAL 
PC 

*$ 145,00 d vista 

entr. de *$ 29, r 

,70 por mes 

, . R$ m %0,2O por mes 
entr. de *$ 74,oo + % . . rTf    

Sfcldefer CALOI 
BARRAEORTE 

*$ 142,oo a vista ou 

entr. de *$ 29,oo + 

RS ,60 por mes 

Colthdo 
^ DALBAN 

Densidade 23, Casal, 128X14 *$79,oo 

d vista ou entr. de *$ 16, oo + 

10 R$ ,20 por mes 

Fit a de VIDEO 
PHILIPS 

Mod. (T120 S ) 

R$2i > d vista 
PROMOVE DE VERDA 

Ofertas vdlidas ate11/05/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m. CM 
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E DE CASA ... 

E DA GENTE 

Sorteio antecipado 10 BiclcleteSi ,0 mu 

] 3 de maio 
tifolos, 10 mil telhas, 

Sorteio principal 04 motos e um Escort 

21 de maio Hobby 0 Km 

Oompre ja sua cartela! Apenas R$ 4,00 

10 Bicicletas 10 m 
telhas, 10 mil tijolo 
dia 06 ae maio nc 

Transmissao ao vivo 
pcla TV Capital 
e Radio Capital 

'■m 
sorteio antecipado 

 _e ,:x.; 
: 
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Esse voce conhece, Nesse voce confia, 

E de Imperatriz  

Antomoveis a Pe^as Capri ltda. 

• REVENDEDOR AUTORIZADO# 

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

m 
mmm. 

ESCORT 96 
CAT. F116 

18.000 (Basico) Entrada: 5.400,00 

24 pagamentos: 767,46 

Corrigido pelo Dolar 

or 

m 

Cotas disponfveis pelo Consorcio Nacional Ford 

Para toda linha Ford 

UNDO VOCE COMPARA. 

COMPRA FORD. 

LieUE 721-859? E FAQAO MELHOR NESOCIO EM PNEU DE CARSA, PMEU 

OE PASSE 10, CAMARAS DE AR, PR0TET0RES E SERVigOS: 

CARR0 PASSEI0 

AUNHAMENTO R$ 6,00 

BALANCEAMENTO R$ 8,00 

CAMINHA0 

AUNHAMENTO R$ 7,50 
BALANCEAMENTO Rl 17,50 
PR0TET0R AR0 16 Rl 110,00 
PR0TET0R ARO 20 Ri: 15,00 
PR0TET0R ARO 22 Ri: 20,00 

PMEVDE CARGA (FIRESTOXE). 30/45/60 Dh\S 
NO PREfO A VISTA SEMJVROS. 

NA COMPJRA DE 04 PNEUS DE CARGA OU PASSEIO, VOCE GANHAi 
AUNHAMENTO EBALANCEAMENTO INTETRAMENTE GRATIS, 

PROMO fAO COMO ESTA. s6 NA AUTORAM4 PNEUS. 
APROVETTE ESTA SUPER PROMO^AO 

/A 

s 

7 

ACTORAMA 

PAEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 - Fone 721-8593 

Seja mais um 

assinante do 

Ligue 723-2034^ 

m 

V. 
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Menor esfaqueia no Glube F arinhar 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Arrombamento 
Joila Carneiro Nutoma, 

maranhense, solteira, 23 anos 
de idade, residente arua 13 de 
maio, 405, centro de Imperatriz, 
compareceu na Delegacia de 
Roubos e Furtos para registrar 
mas urn arrombamento. A 
comunicante afirmou que na 
madrugadado ultimo domingo, 
elementos desconhecidos 
arrombaram o teto da loja 
Prolivet, localizada na rua 
Sergipe, 488, em seguida 
furtaram um ventilador, um 
teve a cores, marca Phillips, 
varias pe^as de roupas, dois 
auto-falantes, um radio AM/ 
FM, Phillips, tres cheques do 
Banco do Brasil, conta n0 

66719-6, sendo um de mimero 
392288 valor de R$ 100 reais, 
e o outro de n0 392289 no valor 
de R$ 780 reais. A comunicante 
mformou nao ter i)istas de 
quern arrombou a loja. 

Arrombamento II 
Roberval de Araiijo 

Nepomuceno, maranhense, 
natural de Montes Altos, 
casado, vaqueiro, residente a 
rua Brasil, 565, bairro Nova 
Imperatriz, procurou a 
reportagem do Jornal Capital, 
para informar que elementos 
desconhecidos arrombaram a 
sua residencia. 0 fato ocorreu 
na madrugada do ultimo 
sabado, dia 04 de maio, quando 
o comunicante se encontrava 
na residencia dos seus pais, em 
Montes Altos. Da residencia de 
Roberval levaram uma teve 12 
olegadas, preto e branco e 

mais uma bicicleta Monark 
Bike, ano 95, de cor azul, alem 
de fazer um verdadeiro quebra- 
quebra dentro da sua 
residencia. 

Arrombamento de 
velculo 

Antonio de Andrade 
Cardoso, goiano, 27 anos de 
idade, vendedor, residente a 
rua Getulio Vargas, 545, em 
Aparecida de Goiania, de 
passagem por Imperatriz, teve 
o seu veiculo, marca VW Gol 
1000, arrombado, de onde 
levaram um toca-fitas alto 
reverse importado, varias fitas 

e um bolsa contend© contratos 
de vendas de pe^as. 

Perda de documentos 
A senhora Maria Pires de 

Souza, natural de Sao Pedro, 
interior do Piaui, lavradora, 56 
anos de idade, filha de dona 
Raimunda Pires Ferreira, 
residente a rua Santa Rita, 
1221, no bairro Santa Rita, 
perdeu uma bolsa conlendo 
todos os seus documentos. 
Segundo a comunicante, o fato 
ocorreu quando a mesma saiu 
para fazer compras no 
Mercadinho. Dona Maria 
disse a nossa reportagem que 
apos efetuar as compras saiu 
rumo a parada de onibus, 
colocando a bolsa no bolso da 
sua cal^a jeans. So que 
quando pegou o onibus e que 
foi pagar, procurou a bolsa e 
nao encontrou mais. Alem dos 
documentos, tinha R$ 15,00 
reias na bolsa. 

Briga de famflia 
A maranhense Lucia 

Lisengg, alema, 25 apos de 
idade, do lar, separada, 
residente a rua Osvaldo Cruz, 
922, no bairro do Bacuri, 
procurou a polfcia para 
denunciar a sua cunhada. 
Segundo a queixosa, a 
demincia e i)elo fato de Maria 
haver retirado a sua filha 
menor das iniciais D.L.S., de 
07 anos de idade, da residencia 
da avo, sem a sua ordem e 
levando para sua casa. Lucia 
disse a reportagem do Jornal 
Capital, que teve que fazer 
uma viagem para Conceigao 
do Araguaia, no Para, e deixou 
a menor com a avo, e para sua 
supresa, ontem pela manha 
quando foi apanha-la a avo da 
menor informou que Maria 
havia levado D.L.S, para sua 
casa. Ao chegar na residencia 
daacusada, segundo Lucia, a 
mesma nao deixou ela entrar 
paraver a menor, e na tentativa 
de entrar na casa da cunhada, 
Lucia foi impedida, pois Maria 
estava furiosa e nao deixou 
nem ver D.L.S. O caso foi 
levado ao conhecimento do sr. 
delegado para que tome as 
devidas providencias. 

_ V k GASTROCUNICA 

y Dr. Naiiton J. F. Lyra 
Dra. Maria do Carmo S. Lyra 

L 
Dr. J. Edson M. Araujo 

u 
•Dr. Milko Abrantes 

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

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

O final de semana foi 
marcado pela violencia em 
Imperatriz. Uma confusao em 
frente ao Clube "Farinhada", na 
Vila Lobao, quase tira a vida de 
um outro elemento. 

Claudio Paixao de Oliveira, 
maranhense, lavador de carros, 
solteiro, 25 anos de idade, 
residente a rua Joao Lisboa, 
filho de Marcelino Oliveira e 
Maria Raixao Oliveira, 
compareceu no plantao do 
delegado George Miranda, no 
Primeiro DP, por volta da 23:00 
horas do ultimo domingo, para 
informar quo seu irmao Paulo 
Paixao de Oliveira, mecanico, 
22 anos de idade, residente no 
local acima citado, fora vitima 
de tentativa de homiddio. O 
comunicante informou que o 
fato ocorreu por volta das 22:00 
horas no Clube "Farinhada", na 
Vila Lobao. Apesar do fato ter 
ocorrido as 22:00 horas, a 
vitima so foi levada ao hospital 
por volta das 02:00 horas da 
madrugada, por morador que 
reside nas proximidades do 
clube. 

Paulo Paixao recebeu uma 
facada na regiao do peito 
esquerdo. O irmao da vitima, 
Claudio, disse ainda que viu 
quando o elemento menor, 
acusado, das iniciais F.S.C., 

maranhense, solteiro, sem 
profisao, 16 anos de idade, filho 
de Jose Raimundo Cordeiro, 
residente na rua Epitacio 
Pessoa, n0 944, no bairro Vila 
Nova, passou com uma faca 
enrolada em uma camisa 
correndo a sua frente e dizendo 
que iria matar "um". Claudio 
nao imaginou que seria seu 
irmao, pois sabia do 
comportamento do mesmo. 
Poucos minutos dcpois, 
Claudio Paixao de Souza tomou 

* conhecimento que seu irmao 
tinha sido esfaqueado no peito 
esquerdo por um elemento 
menor das iniciais F.S.C., e que 
o acusado fora preso por 
populares. Ao chegar no 
hopsital, Paulo Paixao foi logo 
atendido pela equipe medica do 
Dr. Ricardo. Em contato feito 
com a enfermaria do Hospital 
Sao Rafael, a nossa repotagem 
foi informada de que a vitima, 
apesar de ainda estar em 
observa^ao medica, passabem. 
A famflia de Paulo nao soube 
informar qual foi o motivo da 
confusao que acabou com o 
esfaqueamento do mesmo. 
Algumas pessoas que 
encontravam-se do lado de fora 
do Clube "Farinhada" 
informaram a reportagem do 
Jornal Capital, que a briga foi 
de duas gangues, a gangue da 
Vila Lobao e a gangue da 
Rodoviaria. As testemunhas 

wm 

Dr. George enfrentou muitas broncos no plantao de domingo 

serao ouvidas pelo delegado 
George Miranda, que estava de 
plantao no Primeiro DP. O 
delegado tamb^m nao descarta 
apossibilidade de confronto de 
gangues, mas para efeitos 

legais o caso sera investigado. 
Moradores das imediagoes do 
clube afirmaram que todos os 
finals de semana acontece 
confronto de gangues naquela 
area. 

Madeireiro agride irm a 

Tecnica de enfermagem diz 

que o irmao ja Ihe quebrou um dedo da mao direita 

por Francisco do Vale 

Dalva Vieira, maranhense, 
tecnica de enfermagem, 
divorciada, 39 anos de idade, 
residente a rua Coriolano 
Milhomem, 721, bairro Nova 
Imperatriz, esteve no plantao do 
Primeiro Distrito, por volta das 
21:0{) horas do ultimo domingo, 
para denunciar o proprio irmao. 
Segundo Dalva, o fato ocorreu 
quando ela encontrava-se na 
residencia de sua mae, localisada 
na rua Brasil, 1175, bairro Nova 
Imperatriz. O fato aconteceu, 
segundo a queixosa, quando por 
volta das 20:00 horas, a mesma 

estava em um dos quartos da sua 
residencia, quando chegou o seu 
irmao de nome Jose Arimateia 
Vieira, vulgo Ary, brasileiro, 
maranhense, casado, industrial, 
35 anos de idade, residente arua 
Amazonas, entre as ruas Brasil 
e Sao Paulo, possivelmentc 
embriagado. Ary, quando tomou 
conhecimento que a irma estava 
no local, tentou arrombar a 
ix)rta, e segundo a comunicante 
nao conseguiu. O mesmo subiu 
no telhado e come^ou a retirar 
as telhas para poder entrar no 
quarto. A comunicante informou 
que ao ver o irmao no telhado 
abriu a porta do quarto e 

comegou a correr rumo a casa 
de um vizinho pedindo socorro. 
Imediatamente Ary desceu do 
telhado e comegou a perseguir 
a irma, alcan^ando-a a poucos 
metres da residencia da sua 
mae. Dalva contou aos policiais 
de plantao que Ary estava 
enfureckio e come^ou a espanca- 
la violentamente, a socos e 
pontapes, e em dado momento 
acertou um murro no olho 
esquerdo da comunicante, 
deixando hematomas. Segundo 
a queixosa, essa nao 6 a primeira 
que ele a agride fisicamente. A 
comunicante informou com 
exclusividade a nossa 

reportagem que na primeira vez 
que seu irmao Ihe agrediu ek 
quebrou um dos dedos da nr 
direita. Socorrida por popular 
ela foi levada para a deleg? 
aonde registrou ocorrenci 
delegado George Miranda 
estava de plantao, ira fazt 
investiga^oes para poder ton 
as providencias legais. Ai 
registrar a ocorrencia Dalva 
levada ao Hospital Sao Vicem 
onde foi medicada. O motivo d 
revolta do irmao nao U 
informada pela comunicante. 
Jose Arimateia Vieira, deven' 
ouvido a qualquer momento p !a 
policia. 

Gepaigo ganha projetc 

por Francisco do Vale 

Membros da divisao de 
Recursos Humanos do Tribunal 
de Justi^a entregaram o piano de 
ayao para reestruturayao do 
Cepaigo ao diretor do presidio, 
Vilmonnes Messias de Araiijo, 
que vaiapresenta-lo ao secretario 
de Seguran^a Piiblica. O Piano 
Judiciario estruturado pela 
presidencia do TJ, tern como 
objetivo oferecer suporte tecnico 
para implementa^ao das 
mudangas necessarias na 
penitenciaria. O trabalho esta 

sendo coordenado iiela Vara de 
Execupoes Penais. A cria^ao 
deste piano foi viabilizada por um 
convenio assinado entre o 
Tribunal e a diretoria do Cepaigo, 
tendo sido concebkio como uma 
colaboragao do Judiciario a 
reestrutura^ao do presidio. 
Segundo o Juiz da Vara de 
Execu?6es Penais, Carlos 
Alberto Franca, o diretor da 
penitenciaria ficou "supreso e 
satisfeito com o apoio e a 
estrutura oferecida pelo 
Judiciario". 

O piano de agao 6 composto 

de oito programas, com enfase 
maior no denominado "Cepaigo 
Educa^ao Sustentavel", que 
pretende fornecer cursos de 
forma^ao escolar basica e 
profissionalizante aos 
reeducandos, a serem 
desenvolvidos de acordo com as 
suas necessidades. Conforme 
ressalta o texto do piano, o 
objetivo 6 "promover o 
desenvolvimento psicologico, 
social, intelectual e mental do 
reenducando, propiciando sua 
humaniza^ao e ressocializag-ao". 

O piano preve ainda o 

desenvolvimento do program 
"Cepaigo Integrativo" que 
especifica a^oes 
complementares aos demais 
programas, reunindo esfor^os 
dos poderes Executivo e 
Judiciario, Minist£rio Piiblico e 
institui^oes como a OAB e 
Universidades no sentido de 
buscar a ressocializagao. 

Alem do suporte tecnico, o TJ 
esta oferecendo tambem suporte 
operacional, com aviabilizapio de 
um micro-computador equipado 
com modem e impressora 
necessario ao trabalho. 

CIDADE CIDADA 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum da Sociedade Civil 

TV CAPITAL; diariamente, das 13 as 13:15 hs, e Mesa Redonda, todo sabado, as 10:00 horas 

CIDADANIA JA 
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acusado de matar o "Boi" 

por FRANCISCO DO VALE 

Furto 
Cleonice Santos da Silva, 

brasileira, natural- de 
Imperatriz, solteira, 22 anos 
de idade, vendedora, filha de 
Antonio Feitosa da Silva e 
Domingos Vieira dos Santos, 
residente a rua Godofredo 
Viana, 1167, foi vitima de 
furto de varios documentos 
e talonario de cheques. 
Cleonice perdeu Cartcira de 
Identidade, CPF, Titulo 
Eleitoral e um talonario de 
cheques daconta corrente da 
comunicante de n0 3045-7 
agencia 2218 — Banco 
Brasileiro de Desconto S/A 
n0s 000032 a 000040, cartao 
de conta poupan^a da 
agencia de n0 460 do 
Bradesco e R$ 60.00 reais, 
em dinheiro. 

Furto de bicicleta I 

Misael Brasil Costa, 
maranhense, casado, 22 anos 
de idade, pintor, residente na 
rua Antonio Miranda, n0 80, 
centro, foi vitima de furto de 
sua bicicleta. 

Segundo o queixoso, que 
esteve na Delegacia de 

Roubos e Furtos por volta 
das 08:30 horas de ontem, 
elemento desconhecido 
furtou da porta de uma 
revendedora de frangos, 
localizada ho Mercadinho, a 
sua bicicleta Monark, 18 
machas, aro 26, cor azul, n0 

2 A 896964. 

Furto de bicicleta II 
Maria do Socorro 

Guterres, .. brasileira, 
maranhense, 29 anos de 
idade, secretaria, esteve na 
Delegacia de Roubos e 
Furtos para comunicar que 
elementos desconhecidos, 
apos arrombarem a sua 
residencia, levaram uma 
bicicleta Monark, modelo 
feminino, cor vinho, ano 96. 
Segundo a comunicante, o 
fato se deu quando a mesma 
estava para o trabalho. O 
caso ja foi levado ao 
conhecimento das 
autoridades competentes. 

Furto de cheques 
Compareceu na Depol, a 

professora Luiza Ribeiro 
Moura, casada, 53 anos de 
idade, residente e 
domiciliada a rua Antonio 
Miranda, 1116, no bairro 
Juyara. Dona Luiza foi vitima 
de furto, da sua propria 
residencia, de um talao de 
cheques do Banco do 
Bradesco, agencia 460, conta 
29219-2, conta esta de 
propriedade da comunicante. 

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 Notfcias 

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

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

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

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

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

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

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

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

O menor das iniciais F.S.C, 
alem de esfaquear o mecanico 
Paulo Paixao Oliveira, 22 anos 
de idade, filho de Marcelino 
Paixao Oliveira e dona Maria 

Paixao Oliveira, ambos 
residentes a rua Joao Lisboa, 
646, no bairro Vila D)bao, que 
encontra-se sob observa^ao do 
Dr. Ricardo, no Hospital Sao 
Rafael, onde deu entrada na 
madrugada da ultima segunda- 
feira. Paulo, segundo as 
informagoes obtidas pela nossa 
rcportagem, nao tinha nada a 
ver com a confusao, pois seria 
as duas gangues que estariam 
medindo forpas a gangue da 
Vila Lobao e a gangue da 
Rodoviaria, supostamente 
comandada pela segunda 
vitima, "Boiao", que foi 
esfaqueado e nao resistindo as 
perWa^oes veio a falecer ainda 
no pronto socorro do Hospital 
Sao Rafael. O irmao de Paulo 
Paixao Oliveira leria visto 
quando o menor passou em sua 
frente com uma faca enrolada 
na camisa dizendo que iria 

matar "um" e que nao demorou 
muito o comunicante tomou 
conhecimento que seu irmao 
tinha sido esfaqueado, e o 
acusado teria sido preso por 
populares. No Hospital Sao 
Rafael o mesmo tomou 
conhecimento que outro 
elemento, "Boiao da 
Rodoviaria" tinha sido 
esfaqueado pelo acusado 
menor F.S.C. Dona Maria Jane, 
piauiense, vendedora, casada, 
32 anos de idade, residente na 
rua Hermes da Fonseca, 1036, 
bairro Jugara, compareceu por 
volta das 02:00 horas da 
madrugada, comunicando que 
seu irmao James Dean 
Nogueira, vulgo "Boiao", com 
varias passagens pela policia e 
lider da gangue da Rodoviaria, 
natural de Parnaiba, no Piaui, 
20 anos de idade, filho de Jose 
Magalhaes Nogueira e Ana 

Maria Nogueira, residente na 
rua Luis Domingues, 2047, 
Setor Rodoviario, apds ter dado 
entrada no Hospital Sao Rafael, 
e nao resistindo as {KTfura^oes 
no peito esquerdo tinha sido 
vitima de homicidio e que o 
assassino era o menor das 
inicias G.S.A, maranhense 16 
anos de idade, sem profissao 
definida, filho de Jos6 
Raimundo Cordeiro, residente 
na rua Epitacio Pessoa, 944, no 
bairro Vila Nova. Ontem |)ela 
manha o delegado de plantao, 
George Miranda, ouviu o 
acusado e imediatamente 
entregou a DPCA, onde o 
delegado Francisco Batista ira 
tomar todas as providencias 
que o caso requer. A nossa 
reportagem levantou junto a 
policia que o menor G.S.A, e 
"Boiao da Rodoviaria" todos 
tinham passagens pela policia. 

Policia Nacional 

Novidades na apura9ao 

da chacina da Gandelaria 

por Francisco do Vale 

Um erro primario atrasou 
em varios meses as apurayoes 
sobre a chacina da 
Candelaria: quando o soldado 
Marcus Vinicius Borges 
Emmanuel foi preso, tres dias 
depois do crime, outro PM 
estava em sua casa. Nelson 

Cunha, o primeiro a confessar, 
quatro dias antes do primeiro 
julgamento do caso, ter 
participado da chacina, 
conversava com Emmanuel 
quando policiais do servi^o 
reservado da PM chegaram a 
prende-lo. Mesmo sendo no 
minimo estranho encontrar 
outro policial com o suspeito, 

Cunha nao foi sequer detido 
para prestar esclarecimentos. 

Ontem, Paulo Cesar Bueno, 
advogado de Marco Aurelio 
Alcantara, outro PM implicado 
no caso, disse que seu cliente 
resolveu confessar porque 
"nao aguentava mais tanta 
pressao". 

Alcantara foi o terceiro 

policial a assumir o crime. A 
confissao foi fcita num 
depoimento de mais de 06 
horas, na Divisao de Defesa 
de Vida (DDV). 

Com base nas declara^oes 
de Alcantara, o titular da DDV, 
Jorge Serra, acredita que 
podera ter novas informa^des 
sobre o caso. 

O J udiciario e reformado 

por Francisco do Vale 

O relator da reforma do 
Judiciario, Jairo Carneiro 
(PFL), apresenta ate o final 
do mes um parecer polemico, 
que vai exigir muita 
negociagao com as bancadas. 
Alem de sugerir uma 
profunda transfermagao na 
estrutura do Poder 
Judiciario, a proposta 
antecipa-se a forma das 
relagoes de trabalho ainda 
em tramitagao no Congresso 
e concede ao magistrado 

novos instrumentos para 
julgar os recursos trabalhistas. 

No paracer, o relator Jairo 
Carneiro garante um 
tratamento diferenciado as 
micro e pequenas empresas 
nos ajustes determinados por 
acordos coletivos. A decisao 
do Juiz devera levar em conta 
a situa^ao economica 
financeira das empresas. A 
regra sera a negociayao direta 
entre as partes, mas a Justiya 
do Trabalho devera garantir o 
cumprimento das clausulas 
dos acordos ou contratos 

coletivos. 
Juiz classista some 
A figura do Juiz Classista 

desaparece, junto com todo o 
gasto piiblico para custear esta 
categoria. Entretanto, 
empregados e empregadores 
terao direito a representantes 
de seus sindicatos durante os 
dissi'dios. Mas estes nao 
poderao trazer gastos ao 
Tesouro. 

Outra importante inova^ao 
do parecer de Carneiro e 
estender ao Judiciario o direito 
de apresentar projetos de lei 

sobre tudo o que diz respeito 
a materia processual, alem de 
mudanyas nos Codigos. "E 
preciso que os esjjecialistas do 
dia- a-dia possam participar da 
elaborayao das leis e tenham 
tambem a responsabilidade 
poh'tica", afirmou o relator. 
Antes de apresenta-lo aos 
lideres, Carneiro pretende 
entregar o parecer ao 
presidente da Camara, 
deputado Luis Eduardo 
Magalhaes (PFLBA), a quern 
cabera decidir o momento 
certo dos debates e votayao. 
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0 Jornal Capital - Sucursal de A^ailandia aguarda sua visita. 

ligue738-1345 

Divulgue sua empresa. 
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