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O Tempo 

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

     ,■■■■■■.  
Inta-feira^ 25 da abHl 1596 

Jornal Capital 

Aeon, tee 

hoje 

As 19 hs no Salao do Tribunal do Juri, 
Debato sobro os Dircilos do Cidadao. 0 
evento e aberto ao piiblico e e promovido pela 
Assoaaoao Maranhense dps Magistrados. 
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F uncionario recebe no dia 25 

Secretraria da Administracao divulga tabela de pagamento dos servidores publicos municipals 

Poticia 

vive 

calamidade 
A falta de equipamentos 

lem delerminatio oaumento 
dos assaltos a banco em i 
ImjKTatriz. Ospotknaiscfvis 
nao contam com vciculos 
rapldos mm armaspesadas 
l>ara o comb ale a esse tjpo 
de assalto. 

D seeretario de 
Seguran^-a Publica do 
Estado, coronet Xexeo, 
a'mdanao anunciuu quaudo 
vai reequipar a Polkia do 
Maranliao Pagina 8A 

Descoberto 

mais um 

prostxbulo 

A pobVia de Imperatriz 
descobriu mais uma easade 
proslitui^ao en> ImjHTatriz. 
As mutberes do kx^at nao 
porta^m seus doatmentos 
jK'ssoais. Pagina SA 
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O mimero 

05 e# 

E o mimero de premios 
no sorteio principal do 
Bingao do Conor Farias, na 
edi^ao do mes das maes. A 
premiagao principal sera 
sorteada no dia 21 de maio 
com tranmissao ao vivo e 
simuMnea pela TV Capital 
e Radio Capital AM.. 

Ofato 

A nova 
cartela do 
Bingao do 
Conor Farias 

custaapenas quatro Reais. 
Ela foi confeccionada em 
Imperatriz em policromia, 
para melhor visualiza^ao. 
Os trabalhos graficos 
ficaram a cargo da Grafica 
Jardim, de propriedade do 
ex-vereador Rubens 
Jardim. 

A pessoa 

i 

governador de 
Per nambuco, 
Miguel de 
Arraes Alencar 
e cearense de Juareiro do 
Norte. Ele foi eleito pela 
primeira vez em 1962 e foi 
deposto pelos mililares 
em 1964 depois do golpe 
que condenou o pafs a 21 
anos de ditadura. Miguel 
Arraes retornou ao 
Palacio Campos da 
Princesa, sede do 
governo pernambucano 
em 1986. Em 1994, 
conseguiu seu terceiro 
mandato. Ele e o 
presidente em mvel 
nacional, do PSB, o 
Partido Socialista 
Brasileiro. 
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InU rvt ntur de lin/H-nUrix, Dttrian Teh's de Menesses(U-n'eirt> de ftaixo pura eima) eondnun/xqfuido em din it fwieiiuiaHsmo muiiici/nJ, 

0 seeretario da 
Administracao, Vandir Fialho, 
anunciou ontem a tabela do 
pagamento dos servidores 
publicos municipais. 

0 pagamento come9a na 
quinta-feira, dia 25 de abril e 
termina no dia 30 do corrente. 

A medida atende os 
servidores municipais, que 
dessa forma, continuam 
recebendo seus vencimentos, 
rigorosamente em dia. 

0 interventor estadual em 
Imperatriz, Dorian Meneses 
deve anunciar nos proximos 
dias, o resultado de sua 
audiencia com a governadora 
Roseana Sarney. 

Dorian mostrou para a 
governadora Roseana, os 
seus projetos para o 
municipio e o Piano dos 90 
dias, mais o Piano dos 180 
dias. 

De acordo com os Pianos, 
Imperatriz ganhara 15 
quilometros de asfalto e perto 
de 300 mil metros quadrados 
de cascalho. 

0 interventor estadual em 
Imperatriz decidiu priorizar a 
recupera^ao da malha viaria 
da cidade, principalmente, da 
periferia da cidade. 
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PPS debate com Madeira 

A 

ValU'r KfM'ha, /tresiilente do IPS 

0 Partido Popular 
Socialista, PPS, estara 
discutindo no proximo sabado, 
uma proposta de governo para 
Imperatriz nos proximos 
quatro anos. 

O presidente da sigla, o 
jornalista e escritor, Valter 
Rocha, confirmou a presenya 
do deputado federal Sebastiao 
Madeira no debate promovido 
pelo PPS. 

Sebastiao Madeira e 
candidate a prefeito de 
Imperatriz pelo PSDB e conta 
com o apoio do PPS. 

O parlamentar Tucano 
deve apresentar hoje, o 
relatorio da Comissao 
Especial da Camara dos 
Deputados que apurou o 
Massacre do Para que vitimou 
19 sem-terras. 
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Futebol 

Brasil vence de virada 

A srlecao Brasileira 
conseguiu uma exeelenle 
vitdria ao derrolar de 
virada a Selegao da Africa 
do Sulpor3a2. Apdseslar 
perdendo por 2 a 0, o 
ataque resolveu trabalhar, 
e conseguiram virar o jogo. 
Flavio Conceivao, Rivaldo 
e Bcbelo fizeram os gols 
Brasileiros.O Teenieo 
Zagalo, bastanle satisfeito 

continua invicto sob o 
comando da scleyao 
canarinha. Zagalo afirmou 
que o setor defensive 
deixou a desejar. Pelo 
campeonato Carioca o 
Flamengo, venceu e se 
distanciou do Vasco da 
Garna. Romario voltou a 
marear v espera ser 
convoeado |)ara as 
(DllnfUttHlffsUl^kAigteYttfino para 

Gopa Cafe Viana 

PSV v Beira-Rio brigam 
por uma vaga no Grupo B 
da Copa Cafe Viana. A 
derrota do PSV no ultimo 

final de semana serviu para i 
esquentar mais ainda a i 
disputa. 
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Mais ^sportes 

na Pd^ina 4B 

Sociedade 

Jussara 

Gerqueira 

e Soraia 

Luiza 

mostram 

os fatos 

sociais de 

Imperatriz 

e Regiao 

Tocantina, 

confira 
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TlUBIJiXA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Jucelino Pereira moslra 
os bastidores da politica 
tocantina. Critieoe ironico, o 
colunista desnuda os 

principals fatos que sao 
noticias na imprensa local. 
Confira. 
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US$ Com. Compra 

R$ 0,9879 (+0.01%) 

USS Com. Venda 

R$ 0,9881 (+0.01%) 

US$ Black Compra 

1$ 0,985 (6s leira) 

USS Black Venda I 

0,000 (OMeira) I 

USlFlui. Compra 

R§ 0,9911 (+0O^A 

US$F' aa 

R$ 0.9920 (+0,08%) 

Ouro (grama) 

RS 12,66 (sexta-feira) | 

Poupan^a 

1,3678% (04.03.96) 

ii ior 

Jussara Cerqueira 
comenta a sociedade 

imperatrizense e Soraya 
Luiza, a a^ailandense 

Por Dentro da Imprensa 

Programa^ao da TV 

o 

J Cademo 

25,10% tO 1.04.96) 

Jornal 
i-   

Ca pita! 

Ondas Curtas 

Tenden*-5 j 

Espo- 
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Os desmandos aqui em 
Montes Altos continuam. 
Desde que foi eleita 
prefeita do municfpio, 
Mirilandes Jales nada fez 
no sentido de atender as 
nossas reivindicagoes. As 
estradas vicinais estao 
todas danificadas. Ate as 
ambulancias foram todas 
sucateadas. A situa^ao e 
mesmo dificil. 

Marcos Pereira 
Montes Altos 

Sr. Editor, 
Nos ultimos anos a 

questao da participa^ao, 
sobretudo referida a 
projetos de 
desenvolvimento na area 
social, tem surgido 
frequentemente nos 
programas 
governamentais. Ela 
aparece1 com varias 
conota^oes, dentre as 
quais podemos assinalar; 

a) Participa^ao 
simbolica: quando a 
populagao e convocada a 
ser parte de associa^oes, 
partidos ou outras formas 
de organizacao, 
legitimadas pelo Estado, 
tais como cooperativas 
ou sindicatos. Chamamos 
a esta forma de 
participa^ao simbolica, 
porque ela se da 
simplesmente como 
inclusao, sem que o 
sujeito tome qualquer 
parte, ativa ou receptiva, 
na associa^ao ou 
organizacao. 

b) Participayao 
receptiva: refere-se ao fato 
de alguem ou grupo social 
receber um servig do 
Estado, como quando um 
certo numero de pessoas 
vai regularmente ao posto 
de saude, para receber 
atencao medica. 

c) Participacao ativa: 
quando a populagao to ma 
parte de uma a^ao ou 
conjunto de atividades 
decididas e propostas pelo 
Estado. Por exemplo, 
quando se diz que a 
populaca, atraves de um 
rautirao, construiu um 
posto de saude. 1... 

d) Participayao real: a 
que se identifica com as 
reivindicacdes da 
popula^ao para assumir 
oarte das decisoes 
sociais. 

E bom lembrar, 
tambem, que as 
particular! dades 
regionais exigem 
metodologias e 
estrategias que 
estrapolam o ambito de 
um unico setor, assim, o 
controle de endemias 
constituiu-se 
essencialmente em 
atividades de conjunto em 
me sao co-responsaveis, 
)mo o orgao especifico, 

■^s orgaos publicos e 
e as populacdes 

lOCcxo. 
Atenciosamente, 
^ uiipe de Educacao 

de-FNS. 
tou pedindo que a 

cretaria de Obras do 
'""'Vfpio olhe por nosso 

As ruas estao 
,n oeneiras. 

'e Fatima 
Joao Castelo 

por ULISSES BRAGA 

Gidadania e Governo 

MODULO 5 
Pelos dispositivos 

constitucionais que ja 
estudamos, podemos 
concluir que Cidadania e 
Governo sao dois polos, ou 
duas dimensoes, de uma 
mesma realidade ou 
unidade: o Estado 
Democratico de Direito. 
Principalmente aquele 
dispositive que reza que 
"todo poder emana do povo, 
que o exei'ce por meio de 
representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos 
destaConstituicao" (art.. 1°, 
Paragrafo Unico). 

Se compararmos o 
Estado Democratico de 
Direito a uma esfera, 
Governo sera a metade 
dessa esfera e Cidadania a 
outra metade. 

Podemos dizer 
tambem que Cidadania e 
Governo sao duas pernas 
do Estado Democratico de 
Direito. 

Estas sao maneiras de 

visualizar melhor o problema. 
Mas a mais verdadeira, 

embora nao facil de visualizar, 
e que Cidadania e Governo 
sao 

duas dimensoes de uma 
mesma unidade ou realidade: 
o Estado Democratico de 
Direito. 

Por exemplo, os 
representantes eleitos pelo 
povo (cidadania) qucr para o 
Executive, quer para o 
Legislative, saem do povo, sao 
cidadaos. Sua fonte geradora 
e a cidadania e tambem sua 
justificayao e seu objeto. 

Um Prefeito (governo) 
tambem e um cidadao: faz 
compras no supermercado, 
tern filhos nas escolas. Alem 
do mais, sua mulher e filhos 
nao sao Governo. 

Mas por isso mesmo 
que sao dois polos de uma 
mesma esfera, ou duas 
dimensoes de uma mesma 
unidade, ou duas pernas de 
um so corpo, Cidadania e 

Governo devem ser 
independentes. Embora 
harmonicos. 

E em conseqiiencia 
nao pode haver cidadania 
vinda do Governo, 
administrada pelo Governo. 
Isso foi o que o nazismo, o 
facismo e o comunismo 
tentaram fazer e foi um 
desastre. Pois sera sempre 
um perigo deixar a qualquer 
governo a tarefa e o direito 
de dizer o que serve a 
cidadania. 

Em conseqiiencia, a 
Cidadania tem que ser 
administrada pela sociedade 
civil organizada. 

E por que entao os 
Governos estao sempre 
distantes do povo, da 
cidadania? E quase sempre 
a enganam e vivem e 
prosperam dela? Porque a 
Cidadania criada pelos 
constituintes de 1988 esta 
inerte, pois so o que pode 
vitaliza-la e dinamiza-la e a 
sociedade civil organizada 
em cada municipio do pais 
em tor no de uma entidade 
criada especificamente para 
o fim de garantir e promover 
a cidadania. Nunca o 
Governo. Nao se tem que 
cobrar cidadania de 
Governo. 

(O Au tor, Ulisses 
Braga, e presidente do 
Forum da Sociedade Civil 
de Imperatriz) 

FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 

SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" 
CUPOM N.5 

ESCOLA DA CIDADANIA "CIDADANIA E GOVERNO" 
Assinale a resposta certa: 
1°) A cidadania deve ser obra: a) do Governo ; b) da sociedade civil organizada numa 

entidade . 

Imperatriz, 25 de abril de 1996 

t 

b) independente do Governo- 2°) A cidada e: a) dependente do Governo- 
Nome: 
enderego: 
Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA 

SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ, ou naTV, radio e jornal capital. E concorra a uma 
casa residencial quitada e outros premios. Os modulos da cidadania serao explicado 

diariamente na IV Capital, as 13,15, no programa CIDADE CIDADA como tambem pela Radio 
Capital, as 8,00 da manha. 

4^ 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 

SORTEIO MA CIDADANIA DA SORTE" 
CUPOM N.5 

ESCOLA DA CIDADANIA "CIDADANIA E GOVERNO" 
Assinale a resposta certa: 
1°) A cidadania deve ser obra: a) do Governo ; b) da sociedade civil organizada numa 

entidade . 
2Q) A cidada e: a) dependente do Governo- 
Nome: 
endere^o: 

b) independente do Governo- 
i 

Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA 
SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ, ou naTV, radio e jornal capital. E concorra a uma 

casa residencial quitada e outros premios. Os modulos da cidadania serao explicado 
diariamente naTV Capital, as 13,15, no programa CIDADE CIDADA como tambem pela Radio 

^ C apital, as 8,00 da manha. 
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TRIBUNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Escandalo na Prefeitura 
Ajiesar de alguns veiculos 

de comunicayao ainda 
manterem silencio a respeito, 
alcanna enorme repercussao 
nnos meios politicos e 
populares os desdobramentos 
do trabalho da CPI da 
Merenda. Documentos e 
(leiK)oimentos reunidos pelos 
vereadoresmao deixam 
qualquer diivida: a 
malversayao de recursos 
publicos nao teve um ponto 
final com a quedado ex- 
prefeito Salvador Rodrigues, 
pela Revolucao de Janeiro de 
95. Infelizmcnte. 

Merenda 
superfaturada 

Notas fiscais em poder da 
CPI, que circula em algumas 
maos da comunidade e, 
segundo consta, ja em poder 
da propria governadora 
Roseana Sarney, exibem a 
lamentavel verdade de que os 
alimentos comprados por 
dinheiro federal para as 
crianyas da rede municipal 
custaram caro demais. Veja-se 
esses exemplos: carne 
bovina(produzida largamente 
na regiao) era comprada em 
Sao Paulo a R$ 2,64 e, quando 
ohegava na cidade, uma nova 
nota fiscal era expedida para 
queo Municipio pagasse R$ 
4,90. O peixe custou 2,25 em 
Sampa e chegou as mesas a 
6,50 reais. Cenoura que 
custava ale 0,70 centavos foi 
comprada a 2,52 reais o 
kilograma. Absurdo. 

Investigar 
e precise 

Por conta das primeiras 
demincias formalizadas contra, 
irregularidades, novos fatos 
vem piixxando princiiialmente 
na area da Educayao. 
Inlegrantes da CPI da 
Merenda querem saber tudo 
o que acontecia na Pasta. Que 
melhorou a parlir de 95, 
evidentemente, mas que, sabe- 
se agora, nao vinha sendo 
conduzida da forma devida. 
Pelo menos sob a otica da 
economia para o Erario. A 
legislayao impde ao 
administrador publico quefaya 
gestdes no sentido de poupar 
cada centavo que Ihe e 
confiado para gerenciar. 

Especula-se 
Esjiera-se novas mudanyas 

naequijMMle Dorian Meneses. 

0 interventor foi a Sao Diis e 
deve ser pressionado pelos 
fatos a alterar o secretariado. 
Dorian vein reiterando que 
pretende administrar com 
transparencia, austeridade, 
absoluta correyao. 

Tempoo 
exlguo 

Ate o final da 
proximasemana a CPI da 
Merenda quer concluir seus 
trabalhos. Preferencialmente 
exibindo um relatorio 
consistente ao Plenario da 
Camara. Que devera tomar 
asprovidencias cabiveis diante 
das propostas da Comissao 
Parlamentar de Inquerito. 

Perguntinha 
Quern sera a proxima 

vitima? 
Interessado 

0 PMDB acompanhacom 
atenyao os trabalhos de 
investigayao em torno da 
administrayao passada. 
Cardeais do partido ja 
admitiem, em off, mudanyade 
jKisicionamento em relayao a 
candidaluras. Entre eles o 
presidente Joao Matiolli, que 
diz preferir ate uma mudanya 
de siglaaaiKiiar eandidato que 
nao tenha curnculo limpo. 

Servigo 
feito 

Foi concluida, segundo 
consta, a audit oria que o 
interventor solicitou na 
conlabilidade prefeitural. Diz- 
se que Dorian levou o 
relatorio pessoalmente ao 
Palacio I^i Roque. 

Out 
Os nomes do grupo 

davisistas ainda nao se 
encontram no cartorio da 
Justiya Eleitoral local. Seus 
candidates -estao mais forado 
que nunca da eleiyao de 9(4 A 
nao ser que haja algum 
inesperado milagre. 

Causa 
propria 

Dorian nao esta 
preoducado com quern ganha 
o pleito deste ano. O 
interventor deve ter olhos 
apenaspara o projeto de 
candidatura a deputado 
federal ou estadual em 98. 
Para voltar a cena jiob'tica, da 
qual havia se retirado depois 
de exercer dois mandatos 
legislastivos estaduais 
conseguidos grayas aos 
eleitores ini] leratrizenses. 

+ 
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Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

25/04/96 

MospitalSdo Kafael 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

25/04/96 

Hospital Pequeno Pmcipe 
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Prefeitura paga no dia 25 

Tabela comega no dia 25 de abril e se estende ate o dia 30 

Qdnoavo 

por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

4^1 dias. 
Excelencia, hoje eu estou 

soft e a senhora esta cansada, 
pois ontem foi a festa de 
aniversario de sen pai em 
Brasilia, por isso, so vou 
lembrar a senhora dos 481 
dias de sen governo e nada de 
obras para Imperatriz, certo? 
Ademan qne eu vou em frente. 

Radar 
Hoje o jornalista Ancelmo 

Goes da revista Veja da pagina 
Radar, da algumas dicas em 
nossa coluna. 

Cimento 
para os pobres 

No ano passado, o 
consumo de cimento no Brasil 
cresceu 12%. 

Neste ano, nos meses de 
Janeiro e fevereiro, o 
crescimento foi de 22% em 
relagao ao mesmo periodo de 
1995. A exemplo do frango, o 
cimento esta fazendo a alegria 
da populagao de beixa renda 
no periodo pos-real. Quem 
garante isso e o secretario de 
Politica Economica, Jose 
Roberto Mendonga de Barros, 
com btTse numa pilha de 
mimeros. 

A ameaga que 
vem de fora 

O governo do Amazonas 
resolveu comprar 132 carros 
para a policia. A concorrencia 

[ itermitia participanles 
• estrangeiros. Nao deu outra. 

| Saiu mais barato comprar as 
vialuras no exterior. 

Petrobras 
em cima do muro 

O presidente de Petrobras, 
Joel Renno, nao e bobo. 
Procura s<')cios jajwrneses para 
a nova refmeria do Nordeste 
que o ajudem na escolha do 
local. Com isso evita a ira dos 
Estados que perderem. 

O interiorzao 
fatura alto 

Ao menos pelos 
termometros da Rede Globo, 
nao ha sinal de crise, recessao, 
instabilidade ou desemprego 
no Brasil. So nos primeiros 
tres meses de 1996 a rede teve 
um faturamento quase igual ao 
do primeiro semestre do ano 
passado. E, diversamente do 
que ocorria ano passado, a 
maior parte dos ganhos da 
emissora nao teve origem nas 
capitais: 59% do faturamento 
publicitario da Globo veio de 
cidades do interior. 

Desperdicio 
no Banco do Brasil 
Para um banco que diz 

estar empenhado na redugao 

drastica de seus custos, soa 
bastante estranha a noticia da 
criagao de onze vice-diretorias 
no Banco do Brasil .Alem desse 
exagero, o banco esta 
distribuindo relogios de pulso 
com sua logomarca a clientes 
especiais. 0 B B gastara 52 000 
reais com os brindes. Cada 
relogio custa 15 reais. 0 
primeiro premiado foi o 
americano Bill Gates, que nao 
tern conta na instituigao. O 
Banco do Brasil, como se sabe, 
registrou no ano passado o 
maior prejuizo de toda a 
historia bancaria mundial: 4,2 
bilboes de reais. 

TV Congresso 
A exemplo do que foi feito 

no Senado, a Camara dos 
Deputados tambem vai 
inaugurar ainda este ano um 
canal de televisao. 

Ja esta previsto um 
concurso para a contratagao da 
equipe que colocara no ar as 
noticias sobre o trabalho dos 
deputados. 

Itamaraty 
Na bolsa de apostas do 

Itamaraty ja e dado como certo 
que o ex-presidente Itamar 
Franco desistira do OEA Pica 
um pouco mais em Portugal e 
voltara de vez para infernizar a 
vida de FHC, de olho num 
retorno ao Planalto. 

Privatizagoes 
0 balango de 1995 da 

privatizada Embraer foi um 
horror, prejuizos de 292 
milhoes de reais, o segundo 
pior resultado de uma empresa 
brasileira aberta no ano 
passado. 

A gigante sideriirgica 
Agominas foi privatizada por 
dois empresarios falidos, 
Murilo Mendes e Angelo 
Calmon de Sa. So da Mendes 
Jr. a usina tern um papagaio a 
receber de 550 milhoes de 
reais. 

Entre a vida 
e a morte 

A mafersa continua (Mitre a 
vida e a morte. Ate setembro 
do ano passado, acumulava um 
prejuizo de 62 milhoes de reais. 
Foi privatizada em dezembro 
de 1991 pelo fundo de pensao 
Refer, que ja passou o abacaxi 
adiante. 

Resquicios 
de Collor 

A finada Cosinor foi uma das 
empresas privatizadas no 
governo Collor. A usina 
pernambucana terminou 
fechando as portas sob a 
administragao do empresario 
Jorge Gerdau Johannpeter, 
arranhando sua fama de 
competente. 

m 

m 

-mi 

Dorian Meneses continua com pagamento 
dos servidores piiblicos em dia 

por Frederico Luiz 

. Os servidores piiblicos do 
municipio receberao seus 
vencimentos referentes ao 
mes de abril a partir do dia 25 
do corrente ano. 

A secretaria municipal da 
Administragao e Recursos 
Humanos divulgou a tabela de 
pagamentos dos funcionarios 
piiblicos do municipio. 

De acordo com a tabela, no 
dia 25, recebem os servidores 
lotados nas secretarias da 
Fazenda, Planejamento, 
Agricultura e Administragao e 
Recursos Humanos, al^m 
daqueles lotados na Casa Civil 
e na Procuradoria do 
municipio. 

No dia 26 sera a vez do 
pagamentos dos servidores 
lotados nas secretarias de 
Saiide, Promogao Social e 
Obras e mais os lotados na 
secretaria de Educagao e 

Cultura, Semec, e cujos 
respectivos nomes comegem 
com as letras de "A" a "L". 

0 terceiro dia do 
pagamento, sera no dia 29 de 
abril. E resgantam seus 
contra-cheques, os 
funcionarios lotados na 
secretaria de Educagao e 
Cultura e que tenham nomes 
que comegem com a letra 
"M". 

No ultimo dia de 
pagamento, recebem os 
servidores lotados na Semec 
e que tenham nomes com 
iniciais de "N" a "Z". 

0 secretario de 
Administragao e Recursos 
Humanos da Prefeitura, 
Vandir Bernardino Fialho 
confirmou que os pagamentos 
serao efetuados na agencia do 
Banco do Estado do 
Maranhao que fica localizada 
na Avenida Getiilk Vargas, 
setor entrocamento. 

BPS debate programa de governo 

Presidente da Sigla, Valter Rocha quer plataforma avangada 

por Frederico Luiz 

0 presidente do PPS, 
Partido Popular Socialista, o 
escritor e jornalista Valter 
Rocha, anunciou que no 
proximo dia 27 de abril, 
acontecera um debate com o 
objetivo de tragar uma 
plataforma de governo para 
Imperatriz nos prdximos 
quatro anos. 

0 deputado federal 
Sebastiao Madeira, candidate 
do PSDB com apoio do PPS, 
sera o debatedor e discutira 
com os presentes, um 
programa minimo para o 
municipio. 

Valter Rocha confirma quo 
o debate acontecera na rua 
Barao do Rio Branco, 475, a 
partir das 20:30 hs. 

O presidente do PPS de 

Imperatriz esta divulgando o 
evento, e encaminhou carta- 
convite para varios scgmentos 
da sociedade imperatrizense. 

Assinam a carta-convite, 
alem do proprio Valter Rocha, 
as seguintes pessoas: Maria 
Mirtes Frota. Joel Almeida 
Moura. Edson Gomes e 
Francisco Rodrigues, mais 
conhecido como Franga. 

0 deputado Sebastiao 

Madeira disse que o encontro 
e de grande importancia para 
sua candidatura, pois seu 
programa de governo final 
sera elaborado a partir das 
discurssoes com a sociedade 
civil e com os partidos 
politicos. 

"A politica moderna £ feita 
dessa forma, ouvindo, e sem 
imposigoes", disse Sebastiao 
Madeira. 

2° CARTORIO CIVEL DA COM A RCA DE IMPERATRIZ 

FORUM HEMUQUEDE LA ROQUE \LMEIDA 

Maria Helena (iomn Fernandes F.icriva e Tabrhd 

FOSE:(098) 721-0404 - Ramal 242 

Wallace War Hey Gnma Fernandes 
Escrevente Substuuto 

PODER JUniCIARIO - ESTADO DO MARANHAO 

EP1TAL DE INTIMACAO 

O DOUTOR GERVASIO PROTASIO DOS SANTOS 
JUNIOR/ JUIZ DE DIREITO DA l* VARA CIVEL/ 
DESTA COMARCA DE IMPERATRIZ/ ESTADO DO 
MARANHAO/ NA FORMA DA LEI ETC.:::::::::::: 

Fa/, saber a todos quantos o presenle edital de intimagao 
com o pra/o de 20 dias virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
'ui/o e Cartorio da 2a Vara Civel, se processam os termos da agao 
ORDIiNARIA DE RESSARC1MENTO em que sao paries como requerente 
LIJISA DE MARILAC LIMA FRANCA e requerida MARIA LUCIA PEREIRA 
DOS SANTOS. E o presente para INTIMAR a requerida Maria Lucia Pereira 
dos Santos, para no proximo dia 12 de junho do corrente ano, as 09:00 
boras, comparecer perante este Juizo no Forum local, sito a Rua Rui Barbosa 
s/n", para ter lugar a audiencia de instrugao e julgamento, oportunidade 
em que serao colhidos os depoimentos pessoais das partes e das 
testemunhas previamente arroladas no pra/o de cinco (05) dias, ficando 
facultado as partes a apresentagac destas em banca independentemente de 
intimagao. Pelo presente fica tambem a requerida advertida de que caso 
nao comparega a audiencia supra designada ou comparecendo e se recusar 
a depor, se presumirao confessados os fatos contra ela alegados. E para que 
nao seja alegada ignorancia, mandou expedir o presente, que sera 
publicado pelo menos duas vezes na imprensa local, bern como afixado no 
local publico de costume. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de 
Imperatriz, Este^^etp Maranhao aos 23 dias do mes de abril do ano de 
1996. Euj-^^^p^TWallace W. C. Fernandes), Escrivao Substitute, digitei 
e sub; 

(FviTMvtfRi 
DR. GERVASIO flROTASIO DpS SANTAS JUNIOR 

dJL'IZ DE DlREITO= 

Poder Judicidrio 
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao 

CARTORIO DA 65* ZONA 

EDITAI, l)K PIJHI.1CACAO O DR. MANOEL AUREUANO FERREKA NE- 
TO JUIZ DA 65* ZONA ELEITORAL, NOUSO 
DE SUAS ATRIBUigOES LEGAIS ETC... 

FAZ SABER a quem inleressar po&sa que o Cart6rio 
da 65* zona Eleiloral, se deslocara para o municipio dc MONTES ALTOS-MA a fim de fazer 
quahficaijilo eleiloral nos dias 27 e 28 dc abril de 1996. 

Dado e passado nesla cidade de Imperatriz, Eslado 
do Maranhao, no Cartorio da 65' Zona ElpiliSaCaos 12 (doze) dias do mes dc abiil (04) de 1995 (mil 
novccentos e novcnla c seis), Eu Chcfe do cartorio o daflografci e subscrcvi. 

iano Ferreira Neto 
6$' iona Eleitoral 

Xpresenondo o programa RQuIO MCI TV, al 

o dia 14 de maio, Frederico Luiz 

A noticia cons perSel iSo 

wm 

■ 
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Prefeitura disciplina percurso 

para carros de som 

- 

\ 

por Marinaldo Gongalves 
Da Sucursal de Agailandia 

Motivadas pelas 
constantes queixas de scus 
associados, face ao abuso 
cometido pelos carros de 
som que fazem propaganda 
volante, a Associagao 
Comercial e Industrial de 
Agailandia (Acia) manteve 
entendimentos com a 
Prefeitura Municipal, 
objetivando disciplinas a 
questao. Na noite da ultima 
terga-feira, na sede da Acia, 
a diretoria da entidade 
manteve demorada reuniao 
com os proprietaries de 

carros de som, objetivando 
o disciplinamento da 
questao, tendo em vista que 
o problema da poluigao 
sonora vem causando 
inebmodo em toda a area 
urbana da cidade. 

Alem dos membros da 
Acia e dos proprietarios de 
carros de som, 
especialmente convidados 
para a reuniao, se fez 
tambem presente o 
secretario municipal de 
Comunicagao, Nelcio 
Duarte, que representou o 
poder executive municipal. 
Come convidado de honra 
se fez presente o advogado 

"Elias Diniz, que 
desincumbiu-se de 
esclarecer aos presentes as 
peculiaridades da Lei do 
Silencio. Como proprietario 
de carros de som estiveram 
presentes os empresarios 
Oswaldo Filho, Antonio 
Domingos, Walterlin, Vieira 
e Manoel Francisco. 

Zona de silencio 
Entre outras 

consideragoes, o bacharel 
Elias Diniz esclareceu aos 
presentes que, por 
imperative legal, considera- 
se Zona de Silencio toda a 
area, num raio de 200 metres, 
em que estejam situadas 
igrejas, colegios, repartigoes 
publicas, hospitals, etc... 

Nos mencionados locais e 
terminantemente proibida a 
utilizagao de som para 
veiculagao publicidade ou 
qualquer outre tipo de 
manifestagao piiblica. Na 
ocasiao. o representante do 
prefeito, Nelcio Duarte, 
esclareceu que tambbm as 
feiras publicas e os 
vendedores ambulantes 
sofrerao restrigoes nas suas 

atividades. 
Nelcio Duarte tambem 

acrescentou que, para que os 
veiculos de som possam 
trafegar pela cidade, devera 
estar devidamente 
regularizou junto a Prefeitura 
Municipal e de posse de 
Alvara de Funcionamento. 
Lembrou, ainda que o prazo 
para o regularizagao dos 
mesmos vai expirar no 
proximo dia 15 de maio, e 
que, a partir de entao, os 
veiculos que nao estiverem 
em conformidade com a lei 
serao devidamente 
apreendidos. 

Ao ser abordado sobre a 
questao da presenga de 
veiculos de som de outras 
pragas, que comumente 
atuam junto ao comercio 
local, o secretario de 
Comunicagao esclareceu que 
tais carros de som somente 
poderao trafegar nas ruas de 
Agailandia, desde que 
estejam devidamente 
regularizados junto a 
Prefeitura Municipal, isto e, 
apresentem o devido Alvara 
de Funcionamento. 

Decreto Municipal 

interdita principais arterias 

por Marinaldo Gongalves 

Duarte a reuniao mantida 
entre os proprietario de 
carros de som, membros da 
Acia e representante da 
prefeitura Municipal, 
1 esidida pelo empresario 
Fan Santos, o secretario 
municipal Nelcio Duarte deu 
a conhecer as determinagoes 
do prefeito Ildemar 
gongalves em torno do 

assunto, entre as quais a 
elaboragao de um projeto dc 
lei q,ue preve a interdigao de 
v;arias arterias do centro 
comercial da cidade ao 
trafego dos veiculos de 
propaganda volante. 

Pelas informagoes de 
Nelcio Duarte, a 
municipalidade esta 
pretendendo tirar, dos 
logradouros publicos mais 
frequentados, a presenga dos 

carros de som, tendo em 
vista que os mesmos sao 
considerados os mais 
efetivos agentes da poluigao 
sonora, que vem provocando 
mal estar na comunidade. 
Nelcio Duarte, que tambem 
responde pela Secretaria 
Municipal de Meio 
Ambiente, diz que a medida 
nao tern como objetivo 
prejudicar nenhum 
proprietario de carro de 
som, "mas tao somente 
disciplinar a atuagao de tais 
veiculos, tendo em vista que 
as reclamagbes chegadas a 
secretaria de Meio Ambiente 
sao imimeras e, 
inegavelmente, a populagao 
vem sendo afetada pela 
poluigao sonora". 

Arterias proibidas 
Pelo que dispoe o projeto 

da municipalidade, ficarao 
interditadas ao trafego de 
carros de som a rua Marly 
Sarney - trecho 
compreendido entre a HR- 
010 e a avenida Tacito 
Caldas; rua Doutor Gervazio 
- no percurso que liga a BR - 
010 a avenida Tacio Caldas; 
avenida Tacio Caldas, em 

toda a sua extrensao; e rua 
Duarte de Caxias - no 
perimetro compreendido 
entre a avenida Tacio Caldas 
e rua Dorgival pinheiro de 
Sousa. trata-se de vias 
centrals da cidade, onde a 
afluOencia de piiblico e maior, 
posto que e onde se situa a 
maior parte do comercio vare 
ista local. 

Para Nelcio Duarte, a 
iniciativa do prefeito Ildemar 
Gongalves "e mais uma 
iniciativa que tern como 
objetivo o bem estar da 
comunidade, tendo em vista 
que a poluigao sonora vem 
atingindo niveis 
insuportaveis no centro 
comercial de Agailandia. 
Dentro de breves dias o 
projeto devera estar 
devidamente votado e entrara 
imediatamente em vigor. 
Com isto o senhor prefeito 
espera resolver 
definitivamente a questao, 
que ja vem se arrastando ha 
algum tempo. Alem disso, a 
Prefeitura vai poder manter 
um maior controle sobre o 
numero de carros de som em 
agao na cidade, mantendo 
maior disciplina no setor". 

Ouga todas as noites pela Radio 

Capital AM, o programa Eu Voce e a 

Noite. Apresentagao: Qetulio Costa 

Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

O obvio 
No ultimo sabado, sob a 

presidencia do vereador 
Atonio Ferreira, o Partido 
Social Cristao (PSC), 
reuniu-se com o deputado 
estadual Deusdedith 
Sampaio <PMDB). Na 
pauta, a possibilidade de 
coligagao com a "Forga e 
Progresso", visando as 
proximas eleigbes de 
outubro. Claro que o 
partido concordou em 
coligar-se, reservando 
para sf, ao que tudo indica, 
tres vagas, na coligagao, na 
coligagao, para 
candidaturas a Camara 
Municipal. No mais, tudo 
nao passou de um festival 
de sorrisos e tapinhas nas 
costas, ja que todos 
estavam satisfeitos com o 
acordo. . 

Encenagao 
O Cover no Federal ja 

monta toda uma estrategia 
para "meter na cabega" do 
assalariado que o 
presidente Fernando 
Henrique Cradoso esta 
fazendo um grande favor 
aos trabalhadores em 
conceder o aumento do 
salario minimo. So que 
tambbm ja esta 
determinado que o tao 
propalado aumento ficara 
entre cinco e oito por 
cento. Nao mais que isto. 
A encenagao Federal esta 
prevendo, entre outras 
coisas, a criagao de um 
novo indice, que sera 
aplicado somente ao 
salario mfnimo. 

Encenagao II 
Como parte da 

estratbgia do Governo, o 
presidente devera se 
reportar ao minimo 
sempre fazendo mengao as 
dificuldades economicas 
do Pals, especialmente da 
Previdencia Social, 
afirmando que um 
aumento no salario 
minimo provocara um 
inevilavel no deficit da 
Previdencia. Ele tambem 
vai alegar que ha uma 
inflagao muito baixa, 
esquecendo-se de que 
todos os aumentos 
concedidos - inclusive nas 
tarifas de governo - 
sempre foram 
absurdamente superiores 
aos Indices de inflagao 
coletados pelo Governo, 
que sao sabidamente 
manipulados. 

Silencio 
Em sua tenlativa de 

controlar o alto Indice de 
poluigao sonora, a 
Associagao Comercial e 
Industrial de Agailandia 
(Acia) esteve reunida, na 
ultima terga-feira, com 
proprietarios de carros de 

som, que sao utilizados 
para fazer propaganda 
volante a todo volume, 
contrariando frontalmente 
os dispositivos da Lei do 
Silencio. A iniciativa tern 
base legal e e bastante 
oportuna. Chega de 
abusos inconceblveis 
numa cidade do porte da 
Cidade do Ferro. 

Acomodagio 
Com a nova Lei 

Eleitoral, os 
coordenadores da 
coligagao "A Fora do 
Progresso" estao 
estudando formulas legais 
para acomodar todos os 
interessados em 
candidatar-se a Camara 
Municipal. E que houve 
uma restrigao muito 
grande, no numero de 
candidatos, em relagao aos 
pleitos anteriores. Como a 
coligagao da "Forga" tera 
cerca de oito pattidos 
pollticos na sua 
composigao. alguns desles 
terao que apresentar 
ape nas um ou do is 
candidatos, a fim de que 
todos se acomodem na 
coligagao sem infringir a 
Lei. 

Trabalho 
Depois que 

denunciamos a invasao da 
cidade por espertalhoes 
que tomavam dinheiro dos 
incautos, com a realizagao 
de jogos proibidos, o 
delegado William Barbosa 
entrou em agao e 
conseguiu colocar alguns 
dos epertalhoes na cadeia. 
Seria bom que o delegado 
fizesse algumas diligencias 
nos finais de sem ana, na 
area do Mercado Piiblico, 
ja que o local se tranforma 
num autentico cassino, 
com a pratica de toda a 
especie de jogos de azar. 
Isso mesmo, delegado, 
cadeia neles! 

Transito 
Esta nao e a primeira 

vez - e, infelizmente, 
talvez nao seja a ultima - 
que reclamamos contra a 
falla de disciplina no 
transito da cidade. Nao se 
pode conceber que uma 
cidade do porte de 
Agailandia, com ares de 
cidade progressista, 
apresente um transito 
cabtico, sem nenhuma 
coordenagao, e sujeita aos 
caprichos de motoristas 
mal educados, ignorantes 
e prepotentes, que nao se 
preocupam com o bem 
estar coletivo e somente 
atendem aos seus 
caprichos pessoais. Ja 
esta mais que na hora de 
mostrarmos, aos que nos 
visitam, que somos uma 
cidade de gente civilizada. 

Tucanu's Producoes 

v mais completa rodutora de audio e video do meio norte brasileiro 
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Imperatiz, (MA), 25 de abril de 1996. Bncarte especial do Jornai Capital. Consults o editor para pubiicagSo (mesmo 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Setor 
policial 

Leo Costa vem fazendo um 
bom trabalho como reporter 
IKdicial. Mostra-se disposto ao 
projeto que pretende 
consolidar nesta 
movimentada area do 
jornalismo nacional. E isso ai, 
garoto. Va fundo! 

Nossa 
Banca 

Aparecendo ai na foto, a 
Nossa Banca, cujo 
proprietario 6 o amigo Jose 
Carlos, distribuidor exclusivo 
do Jornai Capital para 
Imperatriz e municipios 
vizinhos. La, o leitor 
encontrara as mais 
importantes publicayoes 
nacionais e internacionais. 

Tambem tern o atendimento 
nota dez de toda a sua equipe 
de funcionarios. A matriz fica 
localizada na rua Cel. Manoel 
Badeira, Centro, e a filial no 
Terminal Rodoviario.;. 
Precisando, conte com os sens 
servi^os. Sao de primeira linha. 

Nao 
emplacou 

Lilian Wittc Fibe nao deve 
andar muito satisfeita com as 
raudancas globais. Suaentrada 
no Jornai Nacional ainda nao 
foi assimilada pelos 
espectadores. Foi o que 
mostrou recente pesquisa da 
emissora. Ela anda meia 
chateada com o resultado. 
Mais um ponto negativo para 
o novo projeto da deusa 
platinada. 

''v; 

mm 

Enquanto 
isso... 

...Adriana de Castro 
arrebenta no comando do 
Jornai da Record. A loirissima 
apresentadora tern, uma forte 
presen^a de video e mostra 
para que veio. Outro fator a ser 
levado em considerayao no seu 
trabalho, e que ela sabe passar 
a informayao do jeito que o 
telespectador quer ouvir: com 
precisao e simplicidade. 

Filmago 
na Record 

Trata-se de "The las 
wagon", de Delmer Daves. 
Com Richard Widmark. EUA, 
1956, cor, 99 minutos. Drama 
— apos a morte da mulher e 
dos filhos, um homem se 
revolta e acaba sendo 
condenado como assassino. 

Traduzindo, significa "A 
ultima carroga", que sera 
exibido neste sabado, dia 27, 

as 12h00, pela Rede Record. 

Gente 
nossa 

Destacandose em Sao Luis 
o reporter Janio Arley, como 
apresentador de um programa 
policial, que cobre todos os 
setores da capital maranhense. 
Come^ou sua carreira na Radio 
Imperatriz AM. 

Audiencia 
garantida 

E impressionante como o 
novo horario do "Agente G" 
agradou a mo^ada. 0 numero 
de cartas aumentou e muito. So 
elogios a qualidade da 
programa^ao vespertina, na 
Record-TV Capital. 

De 
volta 

Mais uma serie 
divertidissima, da Record. 
Nanny 6 uma produ^ao da 
Sternin/Frazer Ink., Inc 
associada a Columbia TriStar 
International Television. O 
seriado conta as aventuras de 
uma baba muito diferente, 
estrelada pqr Fran Drescher. 

Muito bonita, charmosa e 

elegante, ela interpreta Fran 
Fine, uma baba contrada para 
cuidar de tres adolescentes, 
Brighton, Maggie e Grace. 
Eles sao filhos de um 
milionario, Maxwell Sheffield, 
um famoso diretor de cinema. 

Nanny cuida dos tres filhos 
de Sheffield, sempre com o 
seu bom humor e a maneira 
pitorescade agir. A Record-TV 
Capital exibe a s^rie de 
segunda a sexta, as 14hl5. 
Confira. E demais! c 

Preparando 
festa 

A colega Jussara 
Cerqueira, colunista social 
deste diario, anda a mil com a 
defini^ao dos preparatives da 
festa que realizara, neste 
sabado, no Jugara Chibe. 0 
evento ja movimenta a 
sociedade imperatrizense. 

Trazendo 
gala 

Jussara Cerqueira tras, 
tambem, a Imperatriz o ator 
Lugui Palhares. Vai fazer parte 
do Concurso MusaMaranhao, 
que acontecera no proximo dia 
11. Vai ser no Ju^ara Clube. 

1r I 
PROGRAMA^AO DE HOJE RARA AS TVS VHS/UHP - IMPERATRIZ 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

06.45 Bom Dia Cidade 
1)6:45 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 Orayao das Seis 
18:05 Cidade Alerta 
19:00 Record Nos Esportes 
19:15 Jornai da Record 
20:00 25® 
21:30 Campeonato Carioca 
23:30 Os Novos Intocaveis 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da Fe 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

NAO FORNECEU PROGRAMAQAO 

EQUIPE 

PHOEMIX, 

SOM E LUL 

MAIS UM 

EMPPEEM- 

DIMEMTO 

DO SISTEMA 

TUCAMU'S 

DE 

COMUMG 

CACAO 

IV 

Capital 

Canal 

5, a 

vGpdadG 

dos 

fatos na 

tribuna 

do povo 

TV DISusora 

Canal 7 

SBT 

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

Censura 
08:00 Bom Dia & Cia (com 

Eliana) 
10:00 Programa Sergio 

Malandro 
11:30 MoreiraSerra 

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

(Loucura na Festa) 
15:25 Vida de Cachorro 
15:50 Uma Galera do 

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

Sangue 
20:35 0 Grande Pai 
21:30 Sangue do Meu 

Sangue 
22:00 SBT Reporter 
23:15 Jornai do SBT 
23:30 Jo Soares Onze e 

Meia 
00:45 Jornai do SBT 
01:15 Programa Joyce 
Pascowitch 
01:20 Perfil 

TV Mlrante 

Canal 10 

Globo 

06:10 Programa Ecumenico 
06:15 Telecurso 2000 - 

Curso 
Profissionalizante 

06:30 Telecurso 2000 - 2° 
Grau 
06:45 Telecurso 2000 - 1° 

Grau 
07:00 Bom Dia Imperatriz 
07:30 Bom Dia Brasil 
08:30 TV Colosso 
12:00 Mirante Meio Dia 
12:30 Globo Esporte 
12:45 Jornai do Maranhao 
I3 Edi^ao 
13:15 Jornai Hoje 
13:40 Video Show 
14:10 Vale a Pena Ver de 

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:40 Sessao da Tarde (Deu 
a Louca Nos 
Monstros) 

17:30 Malha^ao 
18:00 Quern e Voce 
18:55 Jornai do Maranhao 
2® Edigao 
19:10 Vira Lata 
20:10 Jornai Nacional 
20:40 Explode Coragao 
21:40 Plantao Medico (A 
Coisa Certa) 
22:40 Intercine (Fala Greta 

Garbo - No Coragao 
do Perigo - A Mulher 
do Agougueiro) 

00:40 Jornai da Globo 
01:10 Campeoes de 

Bilheteria (A Ultima 
Festa de Solteiro) 

TV Natlva TV CNT 

MANCHETE 

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

Zodiaco 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olimpico 
12:30 Edigao da Tarde 
13:00 TV Alternativa 
14:30 Os Mbdicos 
15:40 Home Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessao Animada 
17:45 RX 
18:15 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
19:00 Super Human 

Samurai 
19:30 Ultraman 
19:55 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
20:15 Manchete Esportiva 

2a Edigao 
20:30 Jornai da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Business 
23:40 Boletim Olimpico 
23:45 Momento Economico 
00:00 Homv:. .mpping 
00:45l5ornal da Manchete 

2vEdi9ao 
00:45 Clip Gospel 
01:45 Espago Renascer 

NAO FORNECEU PROGFIAMAQ 

TV, 
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Capital Agailandia/Social Imperatriz, 25 de abril 1996 

por SORAYA LUIZA 

Slow- dccncto. 

Estourou como uma bomba, a noticia entre os proprietarios de carros de 
som, de que a Prefeitura Municipal baixara decreto proibindo o trafego de 
carros de som nas ruas : Marly Sarney e Dr. Gervasio, compreendendo o 
trecho que liga a BR-010 a Av. Tacito de Caldas. Proibira ainda, a RuaTacito 
de Caldas em toda a sua exten^ao e Rua Duque de Caxias no espago entre a 
Av. Tacito de Caldas e Dorgival Pinheiro de Souza. A discussao se deu na 

Acia, na ultima ter^a-feira em Assembleia Extraordinaria, com a maioria dos 

proprietarios de carros de som. Estiveram presentes alguns membros da 
diretoria da Associate Comercial e Industrial de A^ailandia e o secretario de 

Meio Ambiente, Nelcio Duarte. 0 secretaro de Meio Ambiente informou ainda, 

que os proprietarios de carros de som tern at^ o dia 15 de maio, para 

regularizarem os seus carros junto a Prefeitura Municipal. Apos esta data, 
todos os veiculos irregulares serao apreendidos. 
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Prefeito constitucional de Ag at Ian dia, Ildemar Gongalves, esta na ilba capital 

0 Sebrae de Agailandia e o Centro de Atendimento Integrado a Crian^a 
(Caic), vao promover a partir de amanha, dia 26 ate o dia 28, curso de 

Alimentagao Alternativa no Caic. Durante o curso, professores e alunos vao 
ter oportunidade de conhecer as propriedades nutritivas de diversos alimentos 

que nao estao sendo bem aproveitados por parte da populapao, talvez ate pela 
falta de inforama^ao. A iniciativa e muito louvavel, tendo em vista a grande 
carencia alimentar da populagao. 

Com a simpatia de sempre, Luiza Silva reunira toda a juventude de charme 
e muita gente bonita, no proximo domingo, na Pizzaria Zeppelin. 0 encontro 
sera um verdadeiro festival com a mais saborosa 

galinhada, regada a muito pagode. Alias, a ultima 
programa^ao gastronomica da Luiza, foi 
elogiadissima por quern compareceu. A Pizzaria 
Zeppelin estara aberta para a deliciosa galinhada, a 
partir das 10:00h. Por falar em Zeppelin, o point 
continua reunindo a mais fina flor social que aprecia 
o bom gosto e uma boa musica ao vivo no finais de 

semana. 

CwdM ^ 

*A movimenta^ao que vem sendo realizada nas escolas 
municipais, tem §ido um sucesso, merecendo assim, os 
aplausos da nossas sociedade, a iniciativa do presidente do 
Clube de Video do Nordeste, Valdo .Vale, e do secretario de 
Cultura do Municipio, Eduardo Hirata. 

*Com o novo dfecreto que proibe o trafego de carros de 
som, pelo centro da cidade, alguns proprietarios destes carros 
ja pensam ate em comprar um pequeno aviao, para fazer 
propaganda aerea, ja que algumas ruas da cidade estao 
interditadas. 

*Se encontra na capital do Estado desde a ultima segunda- 
feira, o prefeito Ildemar Gon^alves, tratando de assuntos de 
interesse do Municipio. Entre eles: libera^ao de verbas 
municipais. 

*AFedera?ao das Indiistrias do Estado, por recomenda^ao 
do presidente Alberto Abdalla, esta elaborando um projeto 
para ser inserido na programagao da Internet, contendo 
informa^Ses basicas e indispensaveis a respeito do setor 
segundario maranhense. 
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Sociedade de Afailandia tem a descontrafao como principal marca da cidade 
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Afailandia conta com o hrilbo de muita gente bonita A crianfada tarn hem esta presente nos eventos da cidade 

Servigo de Assistencia 

Medica Empresarial 

Pianos de saude para empresas, famflias e individuais. 

ude e produto de primeirissima necessidade 

Plantao deVendos: 738-1750 ^Gsssila) 

Endereco: Hospital -iao Sebastiao 

Acailandia - Moranhdo 

Ha momentos em que um gesto 

fala mais que mil palavras. 

Prestige o comerdo local 

Dor presente e um gesto de amor. 

12 de maio — Dia das Maes. 

Associa^ao Comercial e Industrial de A«;ailandia-MA 
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imperatriz, (MA), 25 de abrif de 1995. Encarte especial do Jornat Capital. Consulie o editor para publica$So (mesmo qtie partial) de maUrias deste caaemo 

Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Conferencia 
de Saude 

No proximo sabado 
prossegue em Imperatriz, a 
III edigao da Conferencia 
Municipal de Saude. Dessa 
vez, vao escolher o 
Conselho Municipal de 
Saiide. Vamos ver no que vai 
dar a nova composiyao do 
Conselho. lima coisa e 
certa, Jmperatriz precisa 
para com a queda 
continuada nos services de 
saude publica. No Brasil, o 
setor vive o caos. Em 
Imperatriz, o armagedon. 

* SociaHstas em 
Congresso I 

No proximo dia 28, o 
Partido Socialista 
Brasileiro, PSB, realiza o 
Congresso Municipal. Os 
socialistas liderados em 
Imperatriz por Lula Almeida 
vao deliberar apoio ao 
deputado federal Sebastiao 
Madeira, PSDB, que e 
candidate a prefeito de 
Imperatriz. Uma chapa 
proporcional sera a 
presentada a sociedade. Os 
socialistas percebem que 
esta e a bora de eleger uma 
bancada de esquerda na 
Camara Municipal. 

Socialistas em 
Congresso II 

No entanto, o PSB tern 
uma exigencia para fechar 
coliga^ao com Sebastiao 
Madeira. Caso as 
negocia^oes com a Frente 
Etica e o PMDB fracassem, 
os socialistas nao abrem 
mao de indicar o candidate 
a vice-prefeito, que seria 
Lula Almeida. Raciocinam 
os socialistas, e com toda 
razao, que e inadmissivel 
uma chapa completamente 
tucana. 

FHC mostra > 
quem e I 

Quern diria heim! 0 
sociologo Fernando 
Henrique Cardoso tambem e 
um excelente ator. Primeiro 
na Argentina, depois de um 
bom tango, prometeu colocar 
os banqueiros na cadeia. 
Depois do episodio do 
Massacre dos Sem-Terra, 
disse que iria punir os 
culpados. Em seguida, 
desmembrou o Ministerio da 
Agricultura e Reforma 
Agraria, afirmando que o 
objetivo era acelerar a 
Reforma no pai's. 

FHC mostra 
quem e II 

Na verdade, o Brasil esta 
perdendo um excelente ator. 
Que poderia ser um grande 
gala da novela das oito. 
Concorrendo com Francisco 
Cuoco, Tony Ramos, 
Reginaldo Farias ou Tarcisio 
Meira. 

FHC mostra 
quem e III 

Alguem tern 
conhecimento de um 
banqueiro na cadeia? Ou um 
dos responsaveis do 
Massacre do Para atras das 
grades? E para fechar com 
chave de ouro, FHC mandou 
avisar que vai escolher o 
futuro ministro da Reforma 
Agraria, entre um integrante 
do PPB. E tern mais, que seja 
egresso do antigo PP. Sabe 
em que partido esta a maioria 
dos parlamentares 
integrantes da bancadas 
ruralista? Advinhou, no PPB. 
E tern mais, Nelson Marques, 
do PTB, o mesmo partido do 
ex-ministro Andrade Vieira, 
pode ser efetivado no cargo. 
Esse Fernando Henrique ... 
apronta cada uma. 

FHC mostra 
quem e IV 

Ciro Gomes, Itamar Franco 
e Jos£ Sarney sao polfticos com 
ideias totalmente diversas para 
o Brasil. Mas num ponto eles 
concordam. Ficar no barco de 
FHC e naufragar junto com o 
capitao que nao escuta a sala 
de maquinas. Quem ficar com 
os ideais de FHC vai 
experimentar o amargo sabor 
de pertencer a uma articulapao 
sem raiz no seio do povo e que 
se mant£m grayas ao 
sustentavel peso do 
fisiologismo que graya no 
Congresso Nacional. 

FHC faz 
escola 

Onde anda Dorian 
Meneses? Na Dha capital, para 
variar. FHC esta fazendo escola 
no Brasil. Quem nao tern cao 
caya com gato. Quem nao tem 
o mundo, tem Sao Luis. 

Jucelino 
Pereira 

Meu caro conselheiro-mor, 
perceba que nao apenas o 
Jornal Capital ( democratico. 
Seu editor tambem. Afinal, 
pacto se faz com o povo. 

Andre 
Paulino 

0 medico Andre Paulino 
D'Albuquerque considera o 
PMDB, o partido do momento. 
Tem dois excelentes 
candidates a prefeito 
integrando seus quadros, e 
ainda e cobiyado pelo PSDB e 
PFL. "Se melhorar estraga", diz 
Paulino que e candidate a 
vereador. 

Joel 
Costa 

0 vereador do PRP, Joel 
Costa, afirma que a Camara 
Municipal esta mudando. 
Morreu imperatrizenses no 
Massacre do Para, a Camara 
vai ficar calada? 

Forga 
Jovem 

Surge em Imperatriz, mais 
uma articulayao com o objetivo 
de empurrar para frente, a 
campanha do vote consciente. 
E o movimento Forya Jovem. 
Muitos integrantes de seus 
quadros foram eleitos para o 
colegiado na ultima eleiyao. 

Ondas Curtas 

□ Quando um pagao se convertia ao judaismo, era o um ato proselito. 

[ j O ato de ser sectario, estreito, tambem era considerado um ato proselito. 

Q Dai a expressao proselitismo politico. Que ganhou ares na nova logomarca de Dorian. 

Q Estou com saudades da matematica e da quimica. Eram mais exatas. 

□ Dificil estudar ciencia politica no Brasil. E muita dial^tica. Demais da conta. 

□ Saudades verdadeiras da querida metafisica. 

PI Segura o Bicho, esta voltando, a equipe de esportes da Radio e TV Capital. 

□ Com o comando de Francisco do Valle que 6 a fera nahora de transmitir uma partida. Confiram. 

□ 0 pagamento do funcionalismo public© continua em dia com Dorian Meneses. 

I j Percebe-se maquinas nas ruas trabalhando na recuperayao da malha viaria. 

□ Ponto para o interventor estadual em Imperatriz. 

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

□ A moga feio apareceu na janela, pensando que a banda tocava pra ela, versos de Chico. 

| Que se adaptam muito bem a Imperatriz. E a banda Etica sobrando pelas ruas. 

□ O que e bom. Mostra a forya do voto consciente em 03 de outubro. 

□ Ha homens que lutam um dia ... e sao bons... Outros porem, lutam a vida toda ... 

Q ... E esses sao imprescindiveis. De um alemao de prGnome Berthold. 

Q Hoje a coluna esta mais poetica. Como deveria ser o mundo. 

Q Alguem conhece poeta que foi d^spota. Mesmo esclarescido para a Idade Media? 

□ E assim caminha a humanidade. Como deve caminhar. E nao como a gente quer. 

□ La vem o leao. La vein o leao. La vem o leao. 

FHC criou o ministerio 

da Reforma Agraria 

E vai colocar raposa pra 

tomar conta do galinheiro 

» 
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Em cideiandia - Neto Teixeira 96 

Com a forga gent W 



^ /7 * Esporte Imperatriz, 25 de abril de 1996 

Copa Cafe Viana de Futebol 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esportes 

Abrigapela classificagao na 
chave "B", aumentou entre 
PSV e Beira-Rlo apos a derrota 
do PSV, para o Itinga no ultimo 
domingo pelo placar de 1 x 0. 
Otimista, o presidente do 
Beira-Rio so pensa na 
classifica^ao para a proxima 
fase da Segunda Copa Cafe 
Viana de Futebol Dente de 
Leite, organizada pela 
Escolinha Jandui e a Lid - liga 
Imperatrizense de Desporto. O 
presidente do Beira-Rio, 
Sebastiao Bernardino, garante 
a nossa reportagem que o time 
esta trabalhando firme, visando 
o dificil compromisso contra o 
PSV, em jogo que decide quern 
e quern na competigao. A 
partida entre Beira-Rio e PSV, 
esta marcada para as 09:30 

minutos do proximo sabado, no 
Estadio Municipal Frei 
Epifanio D'Abadia. No im'cjo da 
temporada, o Beira-Rio foi 
goleado pelo Itinga por 4x1. 
Nem mesmo a goleada tirou o 
animo dos jogadores e 
comissao t^cnica, que 
trabalharam e se recuperam 
goleando o Tropical E. Clube 
por 5 x 0. O Itinga 
automaticamente classificado e 
0 time de melhor campanha na 
chave "B", venceu o Bananal 
por 2x0, goleou o Beira-Rio 
por 4 x 1, e derrotou o PSV por 
1 x 0, no ultimo domingo, 
somando 09 pontos ganhos na 
tabua de classificagao, marcou 
07 gols, sofreu apenas 01, saldo 
positive de 06 gols e Jailton 
com 04 gols e o artilheiro do 
time. O Beira-Rio tern 06 pontos 
ganhos, enquanto que o PSV, 
com 03 pontos em dois jogos, 

falta realizar ainda duas 
partidas, dependendo apenas 
dos seus resultados para se 
classiiicar. lima vitoria do Beira 
Rio no proximo Sabado deixa 
o PSV, fora da proxima fase do 
Campeonato. Na Chave "A", Ja 
classificados, Jandui e America, 
fazem amistoso no final de 
semana. Para se classificar 
Jandui, venceu o Vital por 3 x 
1, o Sao Paulo, por 5 x 2, e 
empatou com o America em 3 
x 3, alem de veneer por W x 0, 
o Volta Redonda marcou 11 
gols, sofreu 06, saldo positivo 
de 05 gols. Ja o America para 
conquistara a segunda 
colocagao, derrotou o Vital por 
1x0, goleou o Sao Paulo por 4 
x 1, e empatou em 3 a 3 com o 
Jandui, alem de conquistar os 
pontos do Volta Redonda por W 
x O, fez 08 gols e sofreu 05 um 
saldo de 03 gols. 
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do de Dente na representafao Beira-Rio, categoria Leite 

Campeonato maranhense 

Evasao de renda gera revolta 

por Francisco do Vale 

As baixas arrecadagoes 
verificadas neste inicio do 
campeonato estadual de 
futebol estao irritando os 
dirigentes dos principals 
clubes da capital que viajaram 
at6 agora para o interior. 
Mesmo reconhecendo que a 
competi^ao ainda nao motivou 
o publico a comparecer em 
grande escala aos estadios, os 
chefes de delega^ao 
observaram que o constante 
nos borderos estao muito 
aquem da realidade, ou seja, 
os clubes do interior estao 
roubando os da capital e 
por que nao dizer, tambem, a 
Federagao e o INSS. 

As reclamagoes chegaram 
ao departamento tecnico da 
FMF, onde o diretor-t^cnico 
Jamenes Calado, convocou de 
imediato, uma reuniao com 
todos os representantes de 
clubes para discutir o 
problema. "Vamos apurar o 
que realmente esta 
acontecendo, para em seguida 
tomarmos as devidas 
providencias" avisou Calado. 

Os chefes de .delega^ao 
comeyaram a desconfiar de 
que alguma coisa errada 
estava acontecendo, partir do 
momento que as arrecadayoes 

nunca eram divulgadas logo 
apos os jogos e, para 
completar, o publico presente 
ao estadio tambem jamais era 
fornecido no mesmo dia, mas 
apenas 48 horas depois, na 
Federayao. Em Coroata, 
Caxias, Codo e Bacabal, as 
rendas divulgadas jamais 
convenceram os visitantes. Ha 
suspeitas de que os clubes 
interioranos segundo a 
Federayao, estao se 
aproveitando e ficando com a 
maior parte das arrecadayoes 
agora, porque sabem que na 
capital geralmente acontecera 
da mesma forma quando estes 
vierem a cumprir seus jogos a 
partir da segunda fase. Alguns 
dirigentes sao favoraveis a 
uma mudanya nos criterios de 
divisao de renda e sugerem 
que a parir de agora, o que for 
arrecadado sera do clube que 
tiver o mando de campo, seja 
na capital ou interior. Fora 
disso, acham impossivel uma 
mudanya de comportamento, 
haja vista suspeitas indenticas 
em temporadas anteriores. 

Arrecadagdes do 
Campeonato 

Caxiense 0x0 Codo - 
Estadio Duque de Caxias 

Renda: R$ 1.250,00 - 
Publico; 625 

BEC 2x1 Coroata - Estadio 

Jose Correia 
Renda: R$ 

Publico: 517 
1.559,00 

Americano 4x1 
Expressinho- Estadio Ribamar 
Azevedo 

Renda: R$ 262.00-Publico: 
nao fornecido a imprensa. 

BEC 1 x 1 Maranhao - 
Estadio Jose Correia 

Renda: 1.405,00 - Publico 
nao fornecido a imprensa. 

Coroata 1 x 1 Sampaio - 
Estadio Vitor Trovao 

Renda: R$714,00-Publico 
357 

Caxias 1 x 0 Bacabal - 
Estadio Duque de Caxias 

Renda: R$ 1.179,00 - 
Publico 393 

Moto 8x0 Expressinho - 
Estadio Nhozinho Santos 

Renda: R$ 1.179,00 - 
Publico 327 

Americano 0 x 1 Codo - 
Estadio Jose Correia 

Renda; 1.405,00 - Publico 
617 

Sampaio 2x2 Mac -Estadio 
Nhozinho Santos 

R$ 1.179,00 - Publico 
1.161. 

QUANDO VOCE 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

j^i 

Caxiense recebe Sampaio 

por Francisco do Vale 

A Caxiense recebe no 
proximo final de semana o 
Sampaio do tecnico 
Meinha .Embalado com a 
vitoria diante do BEC, por 
1 a 0, a Caxiense so pensa 
na classificayao. Por outro 
o diretor de Futebol do 
Sampaio Humberto 
Trovao, disse que 
nunciara por todo este 

^ semana os nomes 
v. adores que scrao 
coniratados pelo Sampaio. 
Na tarde na ultima terya 
f0' '• o dirigente recebeu 

latdrio do tecnico 
xiha. No documento o 

ireinador fornece 
lef-'hes, principalmente 

riyoes que o time 
'•ente. A partir do 

one Humberto 
■ vai conversar com 
■sidente Manoel 

Ribeiro e fazer analise dos 
pedidos de Meinha. A 
principio o presidente do 
Sampaio concorda que o 
time precisa de reforyos, 
mas faz um pedido aos 
torcedores para que 
tenham um pouco de 
paciencia, pois assumiu o 
clube a poucos dias e 
durante esse period© teve 
de pagar varias dividas. 
Ate o momento o tecnico 
nao fornece maiores 
informayoes sobre a 
equipe que devera iniciar 
o jogo, mas uma coisa e 
certa, algumas mudanyas 
vao acontecer. O igueiro 
Egidio, que nao p; tici 
dos primeiros j' gos v. 
Sampaio pelo Car peonato 
Maranhense d< > fazer 
sua estreia. Mas ime so 
sera definido r Vtivo 
de apronto q cera 
nesta sexta k a a aide 

no campo da sede. 

Moto 
Na conversa que teve 

com Zoroastro Pereira na 
noite da ultima segunda- 
feira, antes da viagem do 
diretor para o Rio de 
Janeiro, o tecnico Rosclin 
disse que o Moto precisa 
de imediato de, no 
minimo, quatro reforyos. 
As posiyoes mais carentes 
no momento, na opiniao do 
tecnico motense, sao: um 
lateral-direito, um 
Zagueiro, um volante, um 
meia esquerda e um 
centroavante. Com esses 
reforyos, jogadores que 
^nham condiyao de ser 

titular, o time segundo 
Rosclin, tera condiyao de 
fazer uma excelente 
campanha no Campeonato 
Ma inhense e ate mesmo 
no Brasileiro. 

PIANO DE 

caminhAo 

FORD 

PESSOA FISICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

EINANCIADO 

ATE 24 MESES 

- PESSOA 

JURIDICA - 20% 

DE ENTRADAE 

SALDO 

FINACIADO ATE 

36 MESES, OU 

LEASING DE 24, 

36 E 42 MESES. 

PRECO 

_ rATURADO 

DIRE TOD I 

FABRIC A. 
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Nao e voce que queria um caminhao 

bom pra chuchu e a pre^o de banana? 
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Automoveis e Pegas Capri Ltda. 

REVENDED0R AUT0RIZAD0 

Sintonize a Radio Capital 

AM. 950 Khz. 10 Mil Watt's 

A Sua Melhor Onda 



Imperatriz, 25 de abril de 1996 Nacional 
[•TN: 

Iris adverte govemo para gravidade da pobreza rur 

So a aceleragao do processo da reforma agraria evitara a agao de 

agitadores e Sem-Terra profissionais, alerta a senador goiano 

3t 

cy 

Homens & 

Empres 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

— Ola, bom dia! 
Ea 

Previdencia? 
Os deputados poderao tor 

de enfrentar ate 98 vota^oes de 
destaquesijaracoiicluir, ajjartir 
da segunda semana de maio, a 
votayao em primeiro turno da 
reforma da Previdencia S(xia]. 
A reduyao de 224 [)ara 98 do 
mimero de destaques i)ara 
votayao em separado (DVS), 
ainda e considerada insnficiente 
jjelaslideran^as governistas, foi 
alcan^ada apds uma analise 
tecnica de cada DVS pela 
assessoria legislativa da 
Camara. 

Foram considerados 
prejudicados os destaques 
repetidos e os que "modificam 
substancialmente" o texto 
original, como preve o Jirligo 
102 do Regimento Interno. 

Duranle reuniao realizada 
na segunda-feira, assessores do 
presidente Luis Eduardo 
Miigalhaes, do PEL da Baliia, 
sugeriram aos rei)resentantcs 
dos partidos de oposiyao que 
limitem voluntariamente o 
mimero de seus (k'slaques, 
para garantir a votayao das 
propostas de alterayao da 
reforma que considerem 
essenciais. Mag<ilhaes projxis 
a eles nao utilizar o artigo 102, 
caso reduzissem 
"substancialmente" os DVS. 

Sonhando 
em aprovar 

Muitos parlamentares 
afirmam que depois do fracasso 
na instalayao da comissao para 
aj )reciar aemenda da reeleiyao, 
o assunto esta totalmente 
sepultado. Lideres tucanos, 
entretanto, garantem qiK^ e so 
uma questao de o[x)rtunidade, 
e que o assunto ixxle voltar a 
tona. 

Retornando 
da viagem 

Desembarcaram no im'cio 
da semana em Brasilia o grupo 
de 11 iiarlamentares que f<)ram 
para a Turquia em missao 
oficial. Antes do STF conceder 
uma liminar suspendendo a 
tramitayao da reforma da 
Previdencia a votayao dos 
destaques da emenda foi 
atrasada jxir nao ter o quorum 

necessario. Um importante 
lider governista afirma que 
estas viagens deveriam ser, 
pelo menos canceladas, no 
periodo de votayoes 
imixirtantes. 

Um 
aid legal 

Para o amigo Joao, do setor 
Beira-Rio. 

Napoleao Neto, da TV 
Capital, que movimenta a area 
jovem de Imperatriz com o sen 
Pan Geral, que estreia neste 
domingo. 

Abreu, sub-gerente da 
Drogaria Economica, na praya 
Brasil. 

Genuino Cavalcante, da 
Tucanu's Pnxluydes. 

Ribinha, da Jet-Motors. 
Pessoal do Armazem 

Parafba, no Calyadao. 
E poss/Ve/ 
combater 

Varias cidades estao 
combatendo com sucesso a 
prostituiyao infanta. Apoliciade 
Sao Paulo lanyou o disque- 
antiprostituiyao, onde pessoas 
fazem demincias andnimas. 

Na Bahia, as demincias 
andnimas podem ser feitas j )ara 
o Aid PM. Grayas a demincias, 
a Policia Militar de Conquisla 
premleu, recentemente, 
integrantes de uma rede de 
ex|)lonidores de crianyas. 

Adotando 
ten dene ia 

Em palestra realizada na 
quarta ediyao do Forum 
Paulista do Transporte, 
organizado jxJo Sindicato das 
Empresas de Pransixirtes de 
Carga de Sao Paulo e Regiao, 
SETCESP, o advogado e jurista 
Amauri Mascaro 
Nascimento afirmou aos 
empresarios do setor de 
transporte rodoviario de 
cargas que as normas 
trabalhistas no Brasil devem 
encaminhar-se, cada vez 
mais, em direyao as 
negociayoes coletivas. 

Ele duvida, entretanto, 
que o Governo Federal 
consiga aprovar no 
Congresso uma grande 
reforma trabalhista. Sobre o 
assunto, afirma: "Ilavera, no 
maximo, reformas parciais". 

GASTROCUNICA 

Dr. Naiiton J. F. Lyra ' 
Dra. Maria do Carmo S. Lyra 
Dr. J. Edson M. Araujo 
Dr. Milko Abrantfes 

Rua Sergipe, 601 - Centro - Fone: (098) 721-3746 
Fax (098) 721-7248 - Imperatriz-MA 
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0 senador Iris Rezende 
(PMDB-GO) pediu ao 
governo que de mais atenyao 
ao problema da pobreza rural 
"se nao quiser ver agravados 
os conflitos sociais no campo 
e o inchayo dos centros 
urbanos". Depois de defender 
a reforma agraria, o senador 
advertiu que o Incra sozinho 
nao conseguira assentar, ate 
1998, as 280 mil familias, 
conforme prometeu o 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso. "E preciso 
que todo o governo entre na 
reforma agraria", disse. 

0 caminho para conter as 
invasdes de terras no pai's, 
conforme Iris Rezende, passa 
por maior rapidez na reforma 

agraria. "Assim se contera a 
ayao de agitadores e eventuais 
sem-terra profissionais", 
observou. 0 senador 
encaminhou requerimento a 
Mesa para que o Misterio da 
Agricultura forneya mimeros 
corretos sobre os 
assentamentos realizados no 
ano passado e que esta sendo 
feito para assentar 60 mil 
familias so neste ano. 

Ex-ministro da agricultura, 
Iris Rezende defendeu que o 
governo de mais valor aos 
Titulos da Divida Agraria 
(TDAs), usados para indenizar 
fazendas desapropriadas para 
a reforma agraria. Apresentou 
Aida uma alternativa a 
tradicional e simples 

distribuiyao de terras: que o 
governo financie a 
implantayao do pivos centrais 
de irrigayao nos 
assentamentos. 

0 senador Epitacio 
cafeteira (PPB-MA), em 
aparte, afirmou que "ninguem 
tern o direito de possuir terras 
e nao explora-las. Qual a 
penalidade que deve ser 
aplicada a quern compra 
terras mais nada produz?". 

Casildo Maldaner (PMDB- 
SC) ponderou que o governo 
precisa ajudar os pequenos 
proprietaries, senao eles 
podem acabar engordando o 
movimento dos sem-terra. 

Rocha apdia movimento 
dos sem-terra e de estudantes 

O senador Sebastian Rocha 
(PDT-AP) apoiou o 
Movimento dos trabalhadores 
Sem-Terra, destacando que 
esse e um dos poucos 
segmento s da sociedade que 
tern forya para se indignar 
contra o modelo de 
desenvolvimento do governo 
de Fernando Henrique 
Cardoso. Segundo o senador, 
ha uma apatia da sociedade em 
confrontar as ayoes 
governistas. 

Ele afirmou que o 
Movimento dos Sem-Terra 
"tern influenciado o espirito 
dos brasileiros que teritam 
reagir contra o poder 
economico que esta 

maltratando e dizimando os 
mais fracos, num alento de que 
a sociedade esta atenta aos 
atos do governo". 

O senador destacou que os 
estudantes estao ao lado do 
movimento e disse esperar 
que os servidores federais 
tambem reajam as pressoes 
que estao sofrendo. 

Para Sebastiao Rocha, o 
governo, "que deveria 
patrocianar um equillbrio 
entre o capital e o trabalho, 
abandonou o trabalho". Ele 
criticou a nao-concessao de 
reajuste salarial dos 
servidores federais na data- 
base. Para Rocha, o minimo 
que o governo deveria 
conceder seria 25%, a inflayao 
do ano passado. 

O senador cometeu ainda 
que o processo oryamentario 
teve uma grande evoluyao em 
relayao aos anos anteriores, 
assinalando que o congresso 
deve se mobillzar para 
promover a alterayao das 
regras da execuyao 
oryamentaria: "A lei do 
oryamento nao pode ser 
totalmente autorizativa. Uma 
parte dela deve ser 
mandatoria, para obrigar a 
execuyao de determinados 
programas". 

O oryamento, 
historicamente, nao tem 
cumprido seu papel: promover 
a reduyao das desigualdade 
regionais afirmou. 

Malan discute nova legislayao 

Ao ouvir sugestao de 
mudanyas nas leis para a 
area, ministro defende a 
regulamentayao do artigo 
192 da Constituiyao, com a 
obrigatoriedade de o Banco 
Central prestar contas ao 
Congresso. 

A regulamentayao do 
artigo da Constituiyao que 
trata do sistema financeiro 
nacional - objeto de um grupo 
de trabalho da Comissao de 
Assuntos Economicos - foi 
defendida pelo ministro da 
Fazenda, Pedro Malan, em 
depoimento na CAE. 

Malan fez a sugestao 
depois de ouvir o lider do 
governo, senador Elcio 
Alvares (PFL-ES), elogiar o 
encaminhamento ao 
Ministerio Piiblico, pelo 
Banco Central, das 
conclusoes da comissao de 
inquerito sobre o caso 
Nacional, e defender uma 
nova legislayao sobre o 
sistema financeiro. 

0 ministro sugeriu, como 
pontos dessa 
regulamentayao, o 
estabelecimento de mandate 
para presidente e diretores 
do BC; obrigatoriedade de o 
banco oficial prestar contas 
aw Congresso Nacional; e 
definiyao da primeira 
responsabilidade do Banco 
Central; a de assegurar 
estabilidade a moeda. 

Proer 
A senadora Jiinia Marise 

(PDT-MG) cobrou do 
ministro da Fazenda uma 

estimativa dos gastos do 
Proer, tendo Malan explicado 
nao ser possivel calcular, a 
priori, o custo efetivo de uma 
operayao dessa natureza. 
Respondendo a indagayao do 
senador Jose Eduardo Dutra 
(PT-SE) sobre a expansao da 
base monetaria, o 
presidente do Banco Central, 
Gustavo Loyola, informou 
que o impacto das operayoes 
do Proer sobre a base 
monetaria tinha sido de R$ 2 
bilhoes. 

Por sua vez, o senador 
Esperidiao Amin (PPB-SC) 
procurou saber os prejuizos 
que o contribuinte tera que 
assumir com as operayoes 
conduzidas pelo Banco 
Central, e o ministro da 
Fazenda garantiu que maior 
prejuizo haveria se o ministro 
da Fazenda garantiu que 
maior prejuizo haveria o 
governo se omitisse. 

Economico gera 
polemica 

Eduardo Suplicy (PT-SP) 
solicitou esclarecimento 
sobre processo 
administrative instaurado em 
1992 contra o Excel pela 
fiscalizayao do Banco 
Central. 0 ministro 
rcspondeu que nenhum 
grande banco esta isento de 
irregularidades numa 
determinada agencia, e o 
presidente do BC 
acrescentou que a puniyao 
maxima a ser aplicada nesse 
processo contra o Excel ^ 
multa. 

Antonio Carlos Magalhaes 
(PFL-BA) manifestou-se 
satisfeito com a soluyao 
encontrada para o 
Economico, e defendeu a 
necessidade de 
fortalecimento do sistema 
financeiro e do poder de 
fiscalizayao do Banco 
Central. 

Ao pedir a palavra para 
responder a citayao feita a 
seu nome por Antonio Carlos 
Magalhaes, que o situava 
como interpret!1 de 
"plantadores de noticias", 
Eduardo Suplicy afirmou ter 
ouvido o prdprio funcionario 
autor do relatorio que 
apontava os ilicios cambiais 
atribuidos ao banco Excel. 

Em sua exposiyao na 
comissao de Assuntos 
Economicos, o ministro 
Pedro Malan disse que o 
contrato para a reabertura 
do Banco Economico devera 
ser formalizado no proximo 
dia 29 ou 2 de maio. 0 
governador destinara R$ 750 
milhoes do Proer para a 
operayao. 0 banco tera o 
nome de Excel Economico, 
com capital de 
aproximadamente R$ 500 
milhoes e sede em Salvador. 

Soluyao a vista para 
Pernambuco 

O ministro Pedro Malan 
aproveitou para dizer que o 
caso do Banco Mercantil de 
Pernambuco, submetida\o 
ao regime de intervenyao, 
podera ser resolvido com 
uma variant( f contrato 

utilizado para o Economico. 
Disse ainda que ha um 
"comprador firme", 
antevendo-se tambr-'M 
soluyao para o B: 
Comercial, de Sao Paul 

Na sua interpelayao 
de Hollanda (PFL-PE) 
pedido ao ministr 
Fazenda soluyao para o c<i < 
do Banco Mercantil. 
Banespa, sem priviler > 

Ao abordar a solu- > 
sobre o Banespa, o ministro 
da fazenda negou existir 
tratamento privilegiado para 
Sao Paulo e dispos-se a 
discutir com qualquer 
governador acordos 
semelhantes ao daquele 
banco, em que metade da 
divida <erapaga pelo estado, 
atraves da venda de ativos, 
ficando a outra metade como 
objeto de refinanciamento a 
longo prazo com as seguintes 
garantias: arrecadayao do 
ICMS e das quotas do Fundo 
de Participayao e 51% das 
ayoes do banco com direito a 
voto. 

Roberto Requiao (PMDB- 
PR) procurou saber tambem, 
dizendo atender pedido do 
governador Jaime Lerner, se 
o governo do seu estado 
poderia contar com 
condiyoes semelhantes 
oferecidas ao Banespa para a 
reabertura do Banco de 
Desenvolvimento do Parana. 
O ministro da Fazenda 
afirmou estar disposh a 
dialogar com qua1' >■ 
governador. 

Grafica Jardim 
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Segredos tecnologicos da escada rolante 

A uma velocidade de 44 metres por minuto, a serie de degraus transporta ate 10 mil pessoas por hora 

porMauro Queiroz 
Jornalista 

Com velocidade 
controlada e uniforme, a 
escada rolante moderna 
proporciona um metodo de 
transporte eficiente, para um 
grande mimero de pessoas, 
entre dois pavimentos de um 
edificio ou galeria. Consiste, 
em sua forma mais simples, 
de uma serie de degraus 
individuais montados entre 
duas correntes sem fim que 
se movimentam para cima 
ou para baixo dentro de uma 
ngida estrutura de aco. 

Os pioneiros de sen 
planejamento foram Josse 
Reno e Charles Seeberger, 
cujos projetos foram 
executados 
independentemente por 
volta de 1890. Com o 
desenvolvimento das 
modernas tdcnicas de 
c.onstru^ao civil, Paris e 
Nova York tiveram diversas 
unidades de escadas 
rolantes instaladas, desde o 
im'cio do seculo XX, embora 
as do tipo atual so tenham 
surgidos em 1921. 

Nos liltimos tempos, as 
escadas rolantes tern 
enconfrado uso comum em 
estagoes ferroviarios, 
aeroportos, lojas, galerias e 
centros comerciais de 
cidades medicas e grandes. 
A maioria delas e pre- 
montada na industria e 
transportada ate o local da 
instalapao. Entretanto, seu 
conjunto tambem pode ser 
dividido era tres partes 
principals, a serem 
montadas posteriormente no 
local: a parte superior, a 
central com os trilhos, e a 
inferior, com as rodas 
dentadas. 

A parte superior contem 
o motor eletrico de 
acionamento e a maioria 
das chaves de controle. 
Geralmente emprega-se um 
motor de induyao, 
j imentado com corrente 
alternada, girando a 
aproximadamente 1 000 
rota^oes por minuto. 0 
movimento e transferido aos 
degraus rolantes por 
inter m^dio de uma 
engrenagem de reduyao do 
tipo rosca sem-fim. Se 
eventualmente faltar 
energia, um dispositive de 
seguranga faz com que a 
escada pare imediatamente. 
O frei de seguran^a principal 
e acionado por uma mola, e 
s mant^m desligado por 
meio de eletroima 
alimentado com corrente 
continua. Na falta de 
energia, o eletroima para de 
funcionar, e o freio e 
acionado por mola. 0 freio 
pode ser destravado por uma 
alavanca, permitindo que a 
escada possa ser 
movimentada manualmente 
por uma manivela. 

O sistema de controle e 
constituido por retificadores 
(que fornece energia em 
( ' rente continua ao freio), 

de partida para 
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acionar o motor, e um rele 
interruptor eletromagnetico 
ligado as chavcs de 
seguran^a que param a 
escada na eventualidade de 
uma sobrecarga, quebra da 
corrente de acionamento ou 
obstruyao nos degraus ou no 
corrimao. A unidade de 
controle tambem e ligada as 
chaves de partida e aos 
botoes de parada de 
emergencia. Alem disso, 
contem um dispositive para 
evitar, por exemplo, que a 
escada em movimento 
ascendente inverta sua 
diregao de curso devido a 
uma falha no mecanismo de 
acionamento. 

Para reduzir os custos de 
desgastes. alguns modelos 
de escada rolante 
apresentam sistemas de 
controle que diminuem a 
metade a velocidade do 
mecanismo quando nao ha 
passageiros. Sensores 
fotoeletricos colocados em 
cada extremidade controlam 
automaticamente a 
velocidade. Quando alguma 
pessoa sobe, o primeiro 
comutador aumenta a 
velocidade ao maximo, e 
quando o ultimo passageiro 
sai da escada, o comutador 
da outra extremidade reduz 
novamente. 

A parte inferior contem 
as rodas dentadas de retorno 
dos degraus (sobre as quais 
circula a corrente de 
acionamento), bem como as 
chaves de seguranga das 
correntes e as partes curvas 
dos trilhos. Essas 
curvaturas possibilitam que 
a escada se movimente de 
um piano horizontal a um 
piano elevado, com um 
angulo de escansao que, 
geralmente, varia de 30 a 35 
graus. 

Entre a parte superior ha 

uma estrutura soldada, de 
tipo caixa, que suporta as 
partes retas dos trilhos. Os 
degraus sao formados de 
aluminio injetado e ago 
laminado, e montados em 
uma estrutura, normalmente 
de aluminio fundido, que 
ocorre sobre roletes na 
seyao principal dos trilhos, 
impulsionada por duas 
correntes principals, 
situ ad as uma de cada lad o. 

A superficie dos degraus 
e revestida por cobertura 
corrugada de aluminio ou 
borracha, para evitar 
escorregoes e quedas. Os 
corrimbes moveis sao feitos 
de camadas de Ion a e 
recobertos com capa de 
borracha ou plastico. Cada 
corrimao e montado em anel 
continue, sobre guias em 
forma de T. ao longo da parte 
superior da balaustrada, e se 
movimenta com a mesma 
velocidade dos degraus. As 
balaustradas e suas paredes 
sao desenhadas de modo a 
permitir uma passagem 
suave dos degraus e que 
todas as juntas fiquem 
dissimuladas para maior 
seguranya. As dimensoes dos 
degraus tambem obedecem a 
rigidas normas de 
seguranya. Em cada extremo 
da escada, onde os degraus 
iniciam ou terminam seu 
ciclo, ha uma serie de denies 
de metal, os "pentes", que 
se projetam da base fixa, 
proporcionando a ligayao 
entre o movimento dos 
degraus e o nivel do piso. 
Esses "pentes" estao 
equipados com chaves de 
seguranya que paralisam o 
movimento da escada no 
caso de algum objeto ficar 
preso entre seus denies e os 
degraus. 

A largura dos degraus 
pode variar de 0,60m a 1,20m, 
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e sua velocidade de operayao 
e de 27 a 54 metros por 
minutos. Movimentondo-se a 
44 metros por minutos, uma 
linica escada rolante pode 

transportar ate 10 000 pessoas 
por boras, impulsionada por 
um motor de 100 HP. O tapete 
rolante, que funciona como 
escada, e constituido por uma 

correia continua e horizontal 
de borracha usada para 
transportar passageiros em 
aeroportos e estaybes 
ferroviarias. 

Deu a louca no 

Bingao do Conor Farias!! 

Bingao baixou de preco 

Cartela por apenas R$ 4,00 

E a premiacao aumentou!!!! 

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

<n sm participagdo ^ -—-—~ ~ 

,oio telefone. Um (f imperatriz 24 Horas 

jropvuma inter ativo 
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Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Afamilia da Academia Imperatrizense de Letras, comemora no proximo dia 27 

de abril, sabado, o 5Q aniversario de funda^ao. Na ocasiao acontecera a entrega 

do Premio Literario, ao escritor Agostinho Noleto. A noite sera regada a coktail. 

Personalidades politcas e empresariais da city, embarcaram ontem com destino 

a capital Federal, para prestigiarem o aniversariante, senador Jose Sarney, que 

comemorou em grande estilo. Entre oa convidados da Imperosa, estavam Dr. 

Antonio Leite, Rogerio Frota e Ildon Marques. 

Descontraido bate papo, foi o que rolou no Gelo Bom na ultima segunda-feira, 

entre o deputado federal Sebastiao Madeira e alguns empresarios da city. 
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A heleza c char me do gala global Andre Marques, na passarela da city dia 18 de maio 

Para quern esta pensando que o deputado federal Davi Alves Silva nao sai 

candidate, esta muito enganado. Aguardem novidades para muito breve! 

O ClubeTocantins, neste final de semana estara super animado com a grava^ao 

do programa "Estagao Alegria", de Pollyana e sua Bab Cat's, que estreia dia 27 

na TV Difusora, as 12:45h, que vem ai com uma super produ^ao. 

0 curso de Modelo e Manequin promovido pela Agenda WR Promo^oes, estara 

com sua carga horaria lotada, pois a agencia resolveu promover este grande 

trabalho com uma irresistivel promogao. Para as pessoas interessadas, sera 

cobrada apenas uma taxa simbolica de inscriqao. E tern mais: a aluna tera a 

oportunidade de desfilar com o gatissimo ator global da ovela Malhagao, 

(Mocoto), Andre Marques. 

As inscriqoes podem ser feitas na Academia Pro Corpo (em frente a Radio 

Terra FM). 

Lor en a Comemora seus 15 anos com uma noite tropical na Fly Back, dia 10 de maio 

0 executivo Humberto Castro, aterrisa hoje na city, depois de uma temporada 

em Miami, onde esteve tratando de negocios e aproveitando para um relax. 

mmmmmmsmmmrnsr 

CIDADE CIDADA 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum do Sociedode Civil. 

TV CAPITAL dioriomente, das 13 as 13:15 hs, e Mesa Redonda, todo sabado, as 10:00 boras. 
j w 

CIDADANIA J1 
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Gresce os movimentos pelo voto consciente 

Linha 

Direta 

por JOSE FILHO 

Came 
A carne que sera 

servida na merenda 
escolar na rede municipal 
de educa^ao foi adquirida 
em Sao Paulo a 4,90 
(quatro reais e noventa 
centavos) o quilo. Como 
Imperatriz ( a prefeitura) 
nao trem onde estocar o 
produto, elc esta 
armazenado no Frigorifico 
Vale do Tocantins. 

Prego 
A mesma chegou a ser 

oferecida a Secretaria da 
Educa^fo, via licita^ao, a 
R$ 2,50 (dois reais e 
cinqiienta centavos) por 
quilo uma empresa 
especializada de 
Imperatriz. O prejuizo e 
fragrante para o municipio. 

Peixe 
O peixe, que na 

primeira licita^ao foi 
adquirldo a R$ 6,50 (seis 
rais e cinqiienta centavos) 
por quilo. A diferen^a do 
prego ainda nao foi 
devidamente explicada; 
mesmo por que, tanto o 
peixe quanto a carne 
bovina, foraril adquiridos 
sem licitagao (A dita cuja 
foi anulada). 

Postura 
Para resolver os 

problemas de terrenos a 
aplicagao correta do 
Cddigo de Posturas do 
Municipio. A mesma regra 
pode ser aplicada para as 
calgadas e outros 
problemas serio no setor 
urbam'stico da cidade. 

Itinerante 
Atd agora a 

governadora ^oseana 
Sarney nao marcou a nova 
data para a instalagao do 
seu governo itinerante em 
Imperatriz. Os motives 
podem ser politicos, 
sobretudo em razao do 
processo sucessdrio 
municipal. 

Encontro 
No mais absoluto 

silencio tambem a questao 
do Encontro Parlamentar 
da Amazonia Legal. O 
deputado federal Sebastiao 
Madeira nao falou mais no 
assunto. 

Repeteco 
Esta aumentado a lagoa 

formada no principal 
acesso da Vila Redengao 
I, no cruzamento da 
rodovia Pedro Neiva de 
Santana com a rua da 

Assembleia. Nao faria mao 
algum se o secretario de 
obras, Dr. FVancisco 
Seles, desse uma 
passadinha por la. 

Transparencia 
0 interventor Dorian 

Meneses voltou a reiterar 
que quer uma 
administragao 
transparente, de bom 
senso e de acordo com as 
necessidades mais 
urgentes e racionais do 
municipio. Nao ha 
nenhuma promessa de 
abra faraonica, e isso e 
bom para a cidade, ja 
cansada de tantas 
promessas que nuncafora 
cumpridas. 

Pergunta 
Quando e que a 

governadora Roseana 
Sarney vai concluir as 
obras inacabadas do ex- 
governador Fiquene: 
Rodoviaria, Primeiro 
Distrito Policial a Avenida 
Beira Rio? Quando a 
cidade estiver prdximas 
das eleigdes? 

Pociiga 
O centre de Custodia 

dos presos de Justiga - 
CCPJ - de Imperatriz 
continua sendo uma 
verdadeira pociiga. A 
unica solugao e politica e 
a partir do memento em 
que o governo do estado 
resolver construir uma 
penitenciaria para atender 
toda a regiao tocantina. 
Enquanto isso nao 
acontece os presos vao 
continur tratados iguais 
aos animais e as fugas vao 
acabar se transformando 
em rotina. 

Vegetative 
Segundo especialistas 

no assunto, o censo 
populacional a ser 
realizado pelo IBGE em 
Imperatriz deve apontar 
um crescimento 
vegetative em tor no de 
4% (quatro por cento), no 
maximo, e 2% (dois por 
cento) no minimo. Um 
dos indices registrados 
nos Ultimos 20 anos. 

Para meditagao 
"Porque os tais falsos 

apdstolos, obreiros 
fraud ulentos, 
transformando-se em 
apdstolos de Cristo. E nao 
e de admirar; porque o 
prdprio Satanas se 
transforma em anjo de 
luz." (2 Co 11-13,14) 

por Frederico Luiz 

Em Imperatriz, cresce o 
movimento pelo voto 
consciente nas eleigdes de 
putubro deste ano, que elegera 
o prefeito cojistitucional e 
aqueles 'que terao assento na 
Camara Municipal, a Casa de 
Dorgival Pinheiro de Sousa, e 
consequentemente poderao 
usar a tribuna para apresentar 
leis no plenario Leo Franklim. 

O Forum da Sociedade 
Civil, entidade que coordenou 
a histdrica Revolugao de 
Janeiro que mudou os destinos 
da cidade, apresenta 
diariamente na TV e Radio 
Capital, o programa Cidade 
Cidada. Ulisses Braga, 
presidente do Forum e 
apresentador dos programas, 

escreve colunadiaria no Jornal 
Capital, alertando os eleitores 
acerca da utilizagao de seus 
direitos de cidadao. 

Ulisses Braga lembra que 
o principal instrumento a 
disposigao do cidadao e o voto. 
E com o sufragio universal, 
pode-se mudar os destinos de 
uma cidade. 

"Vamos fazer de Imperatriz, 
a primeira cidade cidada do 
Brasil", repete Ulisses Braga 
com entusiamo. 

Porem, a iniciativa do 
Forum da Sociedade Civil nao 
e uma atitude isolada. Outras 
categorias e grupos sociais, 
estao promovendo agoes com 
o objetivo de acabar com o 
voto fisioldgico, terminando de 
uma vez por todas com compra 
do voto. 

ACoordenagao Regional da 
Associagao dos Magistrados 
do Maranhao, esta 
promovendo mensalmente, 
uma serie de palestras abertas 
ao grande piiblico, que tern 
como tema principal: Conhega 
seus direitos. 

Amanha, por exemplo, sera 
debatido o tema: Direito, 
Justiga c Pojitica. E os 
palestrantes serao o professor 
Vito Milesi, presidente da 
Academia Imperatrizense de 
Letras e o advogado laert 
Pinho de Ribamar, promoter 
de Justiga. 

0 objetivo do debate, e 
mostrar ao cidadao comum, 
que ele tern mais direitos do 
que imagina ter. 

No seio da juventude, a 
propria limes, Uniao 

Metropolitana dos Estudantes 
Secundaristas, empurra para 
frente, a consciencia da 
juventude que pode votar e 
tambem aqueles que ainda nao 
possuem idadc para exercer o 
direito a sufragio. 

Surgiu no entanto, outro 
movimento com os memos 
objetivos. Trata-se do 
movimento Forga Jovem, que 
inclusive, participou com 
candidates eleitos, na ultima 
eleigao que aconteceu para o 
colegiado das escolas publicas 
esladuais. 

Por todps os locais, percebe- 
se pessbas pedihdo e alertando 
para o veto consciente. Vamos 
esperar que a semente plantada 
agora, seja capaz de dar frutos 
ja em 03 de outubro. A 
apuragao das urnas dira. 

Grupo Sarney investe no analfabetismo 

por Frederico Luiz 

0 elevado indice de 
analfabetismo no Maranhao e 
um fator que atrasa o exercicio 
da cidadania. 

Na constituigao de 1988, 
numa atitude coreta, os 
constituintes aprovaram o voto 
obrigatbrio e universal, se 
estcndendo tambem aos 
analfabetos. 

Dessa forma, o analfabeto 
passou a votar e exercer a 
cidadania em sua plenitude, haja 
vista que ele proprio escolhe as 
pessoas que o represenlarao nas 
esferas de p<xier. 

Porem, no Maranhao, a 
situagao se agrava pelo elevado 
indice de analfabetos. De acordo 
com o IBGE, 50% dos 
maranhenses nao sabem ler nem 
escrever. E um niimero 
assustador. 

E claro que o fato de ser 
analfabeto nao e sinonimo de 
alienagao em relagao as quesloes 
da cidadania. Mesmo o fato de 
pouca instrugao, de longe 
significa que a pessoas esteja 
fadada ao obscurantismo e as 
trevas. 

0 metalurgico Diiz Inacio 
Lula da Silva, que nao tern o 
segundo grau complete), por 
duas vezes, quase conseguiu se 
eleger presidente da Republica. 

O maior banco privado do 
pais, o Bradesco, foi dirigido 
durante anos e alcan;ou seu auge 
gragas a Amador Aguiar, que 
mesmo com apenas o quarto ano 
primeiro, mostrou ser um 
profissional no arriscado 
mercado financeiro. 

Alem fronteiras, podemos ter 
o exemplo de John Major, 
primeiro-ministro da Inglaterra 
que nao possui curso superior. 
No governo de Margareth 
Tacther, a Damade Ferro, Major 
era simplesmente o ministro das 
Finangas do Reino Unido. 

Atualmente no Brasil, o 
movimemto que mais tern lutado 
pela cidadania no canijx), o MST, 
e baseado em analfabetos que 
lutam pela democratizagao da 
zona rural brasileira. 

Mesmo com essas 
refcrencias, nao podemos deixar 
de afirmar que o melhor 
caminho para elevar o nivel de 
consciencia e atraves do estudo. 
Tanto do ponto de vista teorico, 

quanto pratico. 
Sabedores dessa afirmativa, 

muitos dos governantes 
preferem o caminho da 
obscuridao e condenam o povo 
que os elegeu ao analfabetismo, 
como forma de tentar iludir mais 
facilmente e de maneira docil, a 
massa de eleilores que decidem 
com seus votos as eleigdes. 

E por isso que o chamado 
grupo Sarney, articulagao 
liderada pelo ex-presidente da 
Republica, Josd Sarney, que tern 
30 anos de poder no Estado, 
transformou o Maranhao de 
unida.de da federagao que 
ensinou o Brasil a ler, em Estado 
com o maior niimero de 
analfabetos. 

Porem, esse obstaculo nao e 
intransjxinivel, como radbtinain 
os chefes do poder politico do 
Maranhao. 

Afinal, nao precisa saber ler, 
nem escrever, para que se 
constate que Imperatriz 
necessita de governantes serios 
e que tenham respeito ao 
cdntribuihte. 

Produtos Quimicos Ltda 

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

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

penes ras, escovas e etc. 
* Addos, soda caustica (Hquida e escama), agua sanitaria " KIBONA", hreu, solugao de 

bateria, essencias, barrilha, cloros, adubos, etc. 
* Xampii p;ira auto, super ativo 'MARASIL", desinfetantes, di 'tergcntcs, Uirabonas de ferro 

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

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

Promo^oes: 
* Claro granulado (halde 10 

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

* Algicida manuteugdo (01 It) 
RS 3,80 - i vista 

* Barrilha (kg) K$ 0.90 - a 
vista 

* Sulfato de Aliumnio (kg) R$ 
0,90 - A vista 

J^tEnjan! Ati-n^rm! Atrurfui! 

URGENTE 

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

Autorama Pneus, oferece pneus de carga, camara e 

E o mais importante da compra: 

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

Aproveite esta super promocao, enquanto durar o 

AUTORAMA 

PAEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 - Fone 721-8593 
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Apresenando o programa RadlO na TV, ate 

o dia 14 de moio, frederico Luiz 

>4 notici' com perSel^ao 
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JORNAL 

ITAL 5? 

Anacleta Gomes mostra piano de aga i 

Candidata ao Palacio Dorgival Pinheiro de Sousa tem o apoio do deputado federal Sebastiao Madeira 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Hora H 
Ja no limiar do terceiro 

milenio, ainda e possfvel 
encontrar pessoas sem a 
minima noyao de 
responsabilidade quando 
se fala de compromisso 
social com a populagao 
carente. 

Imperatriz, segunda 
maior cidade do Estado e, 
muitas vezes conhecida 
nacionalmente como uma 
cidade interiorana pelos 
grandes crimes praticados 
contra sua gente na cidade. 

Como se nao bastasse o 
assassinate do padre 
Josimo Soares, que morreu 
defendendo os direitos dos 
sem terra e a reforma 
agraria e, em 6 de outubro 
de 1993 com o assassinate 
do entao prefeito Renato 
Moreira, mais uma vitima 
do crime organizado 
imperante na cidade, alem 
de muitos outros crimes 
barbaros. 

E importante ressaltar, 
que ainda esta na hora de 
mudar esse quadro de 
impunidade. As eleiyoes ja 
se affroximam e, nahora de 
votan, escolha com 
consciencia seus 
repreSentantes, analisando 
a vida publica do candidate, 
vendo o que eles realmente 
tem feito eiq beneficio da 
populayao. 

Popularidade 
A instalayao do governo 

itinerante da governadora 
Roseana Sarney em varies 
municipios da regiao, vem 
se transformando numa 
prova cabal do tamanho da 
popularidade da 
governadora. 

No entanto, percebe-se 
tambem que o lao esperado 
governo novo tempo, pelo 
andar da carruagem ja 
comeya a mostrar sua cara, 
e sobretudo o que vem 
fazendo nas areas de 
educayao e saiide a nivel 
estadual. 

Saude 
Em meio a muitas 

divergencias de opinioes, 
foi adiada a terceira 
Conferencia municipal de 
Saiide, que estava marcada 
para acontecer no ultimo 
sabado na sede da 
Secretaria municipal de 
Saiide. No entanto, no final 
da tarde de on tem, o 
Conselho municipal de 
Saiide se reuniu na 
secretaria onde foram 

abordados varios assunlos 
inerentes da terceira 
ediyao da Conferencia 
municipal de Saiide, como 
a situayao sanitaria, alem 
do perfil epidemioldgico 
de Imperatriz. 

Pesquisas 
Como se nao bastasse, 

o resultado de algumas 
pesquisas de intenyao de 
voto, realizada 
recentemente no setor 
central da cidade o ex- 
interventor Ildon 
Marques, esta com a bola 
toda, ou seja, Ildon 
Marques continua 
liderando tambem nos 
municipios. 

Alerta I 
Baseando-se em dados 

estatisticos recentemente 
divulgados, a violencia 
contra a mulher 
imperatrizense, continua 
registrando indices 
preocupantes. 

Na tentativa de reverter 
essa situayao, a titular da 
Delegacia Especial da 
Mulher, Radige Rodrigues 
vem alertando as vitimas 
para que nao se calem, pois 
somente as deniincias 
funcionam como um alerta 
para os machoes, que se 
escondem atras da 
impunidade dominante. 

Alerta II 
E por falar em violencia 

contra a mulher, e 
importante registrar que 
os mimeros de mulheres 
vitimadas pcla violencia 
domiciliar, tem atingido 
indices alarmantes 
principalmente entre as 
mulheres de baixa renda. 

As estaistieas revelam 
que a questao do 
desemprego e do baixo 
nivel intelectual, tem sido 
tambem alguns fatores que 
ao longo do tempo, tem 
sido os responsaveis pelo 
aumento da violencia 
general izada. 

Sem Terras 
0 massacre dos sem 

terra do vizinho estado do 
Para, foi motivo de revolta 
na praya de Fatima onde se 
transfermou no palco de 
reivindicaydes dos sem 
terra, espectadores do 
assassinate de seus irmaos 
serem vitimados por conta 
de uma politica inconstante 
e sobretudo de uma 
reforma agraria indefinida. 
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Anacleta Gomes da Silva luta por justiga social em Imperatriz 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Politica 

A corrida rumo ao Palacio 
Dorgival Pinheiro de Souza 
aumenta a cada dia que passa. 
A funcionaria do escritdrio 

regional do Institute Nacional 
de Seguridade Social, INSS, 
Anacleta Gomes da Silva, ha 
varios meses vem trabalhando 
na sua candidatura rumo a 
Camara Municipal de 
Imperatriz. 

Natural de Balsas, 
Maranhao, ela entende que 
ainda tem muito a contribuir 
.no sentido de ajudar na 
incrementayao do process© de 
desenvolvimento por que 
continua atravessandp o 
municipio, que escolheu para 
trabalhar e viver. "Estou 
apenas cumprindo com o meu 
verdadeiro papel de cidada. 
Por isso, acho importante 
participar, tambdm, 
ativamente da vida politica de 
nossa cidade", acrescenta. 

Evangelica, Anacleta 
Gomes da Silva, alem de 
funcionaria publica federal, 6 
professora, coordenadora do 
Grupo de Trabalho das 
Mulheres Batistas da Regiao 
Sul-Maranhense, entidade que 
faz parte da Associayao das 
Igrejas Batistas Sul- 
Maranhense. Tem uma 
relevante folha de serviyos 
prestada em beneficio da 
sociedade imperatrizense. 

Sobre a ideia de disputar 
uma vaga na Camara 
Municipal, no pleito deste ano, 
ela afirma que "a historia tem 
mostrado que, quando 
homens e mulheres bem 
intencionados, sensiveis aos 
problemas sociais e politicos 
lutam em busca de soluyoes, 
suas metas sao atingidas 
correspodendo, alias, aos 
interesses da comunidade de 
uma forma geral". 

Anacleta Gomes ressalta 
que somando esforyos e 
possivel se promover ayoes 

que visem acelerar o 
progress© do municipio, 
melhorando, ao mesjttio 
tempo, a qualidade de vida da 
populayao. "Pretendo ser litil 
a minha cidade neste 
•momento de expectativas 
quando ao future", assinala. 

Sua candidatura tem o 
apoio do deputado federal 
Sebastiao Madeira, PSDB, 
candidate ao cargo de prefeito 
de Imperatriz no pleito do ano 
em curso. 

Destaca que o parlamentar 
vem fazendo gestoes em prol 
da viabilizayao de projetos 
para todos os municipios da 
Regiao Tocantina. Em face 
disso realizara, com certeza, 
uma administrayao 
transparent© e va de encontro 
aos anseios da sociedade civil 
organizada. "0 povo nao quer 
observar mais o atraso em 
nossa cidade. 0 momento e de 
mudanyas", prossegue. 

Anacleta Gomes da Silva vai 
pregar, durame a sua 
campanha eleitoral, a seguinte 
mensagem: "F6, Trabalho e 
Justiya Social". 

Desde o ano passado que a 
candidata vem percorrendo 
povoados e distritos de 
Imperatriz, onde faz a 
divulgayao da sua proposta de 
ayao. Finalizando, acrescenta 
que 6 "hora de passar a 
Camara Municipal a limpo. 
Chega de tanta confusao numa 
casa que foi construida com o 
propdsito de sediar as 
questdes de interesse sociais". 

Ha homens imprescindfveis 

E mulheres tambem 

por Frederico Luiz 

Hd homens que lutam um 
dia, e sdo bans... Outros lutam 
a vida toda, e estes sdo 
imp rescin dive is. 

Esse trecho de um 
pensamento do alemao 
Berlhold Bretch, mostra que 
no atual eslagio politico de 
Imperatriz, e necessario mais 
do que ter retdrica, e tudo uma 
questao de ayao pratica. 

A vereadora Conceiyao 
Formiga, PSDB, carrega em 
sua agenda, o pensamento 
complete do Alemao Berthold. 

Porem, a vereadora tanbem 
carrega consigo, na mesma 
agenda, a imisica Imperador 
Tocantins, de autoria de 
Carlinhos Vcloz, que em seus 
versos diz: Toda essa dgua, 
toda essa mdgoa... desdgua no 
Tocantins. 

Essa atitude pratica da 
parlamentar, mostra que o 
disdurso da tribuna da Camara 
de Vereadores necessita ser 
casado com o pensamento do 
tribune, do orador que esta na 
Casa de Dorgival Pinheiro de 
Sousa. 

Qualquer outra atitude 
significa o use da demagogia, 
que nada mais e, do que o 
artificio do uso das palavras 
com o intuito de ludibriar o 
povo. 

Conceiyao Formiga tem 
mostrado ao longo de sen 
mandato, que tem disposiyao 
clara em apoiar as iniciativas 
e os projetos de lei que 
beneficiem a comunidade, 
independentemente do partido 
politico, credo ou cor. 

Atitudes como a da 
vereadora Conceiyao, que 
carrega consigo em sua 
agenda, um resume do que 
pensa acerca dos problemas 
do mundo e de imperatriz, 
animam o cidadao, pois ele 
sabe, que nem tudo esta 
perdido e que ainda ha 
pessoas dispostas a mudar a 
atual situayao do municipio. 

E claro, que na Camara de 
Vereadores existem outros 
vereadores que acreditam no 
municipio. Porem o exemplo 
de Conceiyao Formiga e 
mostrado em virtude de um 
fato curioso. Como democrata 
de primeira hora, o poeta 
alemao esqueceu de trocar a 
palavra homens, pela palavra 
pessoas, afinal, as mulheres 
tambem sao imprescindiveis. 
Aos anti-democratas de 
ocasiao e bom lembrar que na 
epoca do poema, quando se 
falava em homens, referia-se a 
humanidade. 0 articulistaaqui 
do Jornal Capital apenas 
brincou com o grande poeta do 
globo. 

PREFEITURA MUNICIPA1 

IMPERATRIZ - MARANILA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COMUNICADO 

I P T U /96 

Comunicamos que a cota integral v^ncida no ultimo dia 
31 de maryo foi prorrogada para o dia 30.04.96 com direito 
ao desconto de 20% (vinte por cento) 

Os contribuintes deverao retirar os DAMs - Document© 
de Arrecadayao do Municipio, na Secretaria da Fazenda, e 
paga-los tao somente na Rede Bancaria Autorizada: BEM - 
B.BRASIL - ITAU - CAIXA ECONOMICA. 

KX 

IMPERATRIZ - MARANHAO 
EDSON PIRES DE ARAUJO LIMA 
Secretario Municipal da Fazenda 

VALE TRANSPORTb 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relaq^oes entre empregado^ e empregadores. 

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. VRUZ - 

TCI > BR- 010 - Km 1350 - Maranhao Novo - !rr leratriz-MA - Fone: 72? 
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Dia 21 de maio, nao perca!!! 

02Motos 
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10 Bicicletas, 10 mil telhas, 

10 mil tijolos 

dia 06 de maio no 

sorteio antecipado 
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Transmissao ao vivo 

pela TV Capital 

e Radio Capital 
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02 Motos 

125 cc 

01 Escort 

Hobby 0 km 

Esse voce conhece. E de casa. 

E da gente 

•Sorteio Antecipado: 10 bicicletas, 10 mil 

tijolos, 10 mil telhas no dia 06 de maio 

" QE CASA... E DA GENTE 



Imperatriz, 25 de abril de 1996 Marketing 

' \ 'a 
Fit a 
de Video 
PHILIPS 

sT- 

ESWLTEC 

v 

A 
A 

3 ,00 

IS A vista 

V/Z>£0 T-120, 

SINGER 

Fqgdo ESMALTEC 
ATLANTA 4 Bocas, 
Mesa In ox 

Mod. Ml 8431 

R$ 135, 00 

a vista ou 

entr. de r$35,oo + 

R$ 16.00 

por mes 

.,,v 

Mdq.de Cost. SINGER 
FACJLITA PLUS C/Gabinete 
Mod.2343/749 " 

r$'^%9^,oo d vista ou 

entr. de r$7S,oo + 

Fogdo ESMALTEC! 
CAN OA, 4 Bocas,, 

Mod. MI 3840 \ 

R$ I 09,00 [ 

d vista ou \ 

entr. de 1 

r$20,oo +1 

7 4 »i 

por mes [ 

,00 por mes 

PFOSDOCIMO 

Cond. de Ar PROSDOCIMO 

10.000 BTU's, Mod. APIOF 

■ r$625,oo a vista ou 

80 entr. de r$ 125,00 + R$ ,70 por mes 

Cond. de Ar PROSDOCIMO 

7.500 BTU's, Mod. AP07F 

r$S f 0,oo a vista ou 

64 entr. de r$ II 0,oo + R$ ,60 por mes 

Mdq.de Cost. SINGER 
FACILITA PLUS, Portdtil 
Mod.9836/CO 28 

Cont/nenta/i t Amux^c/nevoJucoo 

RSJmjWWfOO a vista ou 

entr. de r$ 59,oo + 

mm:. 

Fogdo Continental 
BBASIL, 4 Bocas, 
Mod. 847 

J S 15 f ,oo 

a vista ou 

entr. de 

R$ 31,00 + 

R$ 

TV TOSHIBA ^ _ TV TOSHIBA 
20', em Cores, C/Controle, 14", em Cores, C/Controle, Timer 
Simplificado, Mod. TV 2070E Mod. TV 1480E 

r$ 399,00 d vista ou r$^^TF,oo d visti 

entr. de r$89,oo + Jg Jg entr. de rs69. 

por mes 

,70 por mes 

SO R$ ,00 por mes ,00 por mes 

V. 
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Fogdo 
Continental 
BRAS IL, 6 Bocas, 
Mod. 848 

r$22S,oo 

a vista ou 

entr. de 

r$ 48,00 + 

por mes 

Liquidificador 
WALITA 

MILANO, 
Mod.LQ 12 

rs43,oo 

d vista ou 

entr. de 
R$ 9,00 + 

5 ^R$^,50 

Colchdo de Espuma DALBAN 

Densidade 28,Solteiro, 78 xl4cm 

R$S 7,00 a vista ou 

«entr. de r$ 17,oo + 

,50 por mes 

por mes 

Colchdo de Espuma DALBAN 

Densidade 28,Casal, 128 xl4cm 

r$69,oo a vista ou 

a entr. de R$ 15,oo + 

,«0 por mes 

m 

PROMOVE DE 

Ofertas vdlidas a, /04/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m. CMP/Nilson Ha: ■" 
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Gontinua o descaso na seguran9a publica 

Enquanto presos fogem das delegacias de Sao Luis, em Imperatriz nao tern delegacia 

o 

por LEO COSTA 

Corretor desaparece 
com documentos 

Jose Ribamar de Barros, 
Piauiense, casado, 40 anos 
de idade, eletricista, Filho de 
Valdinar Francisco de 
Barros e de Senhoria 
Concei^ao de Barros, 
residente a rua 17 de Abril 
condominio Alameda 
Imperial,casa 02, Sao Luis. 
Jose Ribamar comunicou a 
Policia que o Sr. Luis de tal 
(Corretor) pegou 
documentos do comunicante 
para vender uma casa do 
mesmo de acordo como foi 
combinado. Os documentos 
foram os seguintes: 
Certidao de 
Casamento,CPF, Titulo de 
Eleitor, e os documentos da 
casa. Segundo o comunicante 
o Sr. loiis de tal desapareceu 
com esses documentos, c 
segundo informa^des os 
documentos estao com 
terceiros. 

Arrombamento 

Maria do Carmo Araujo de 
Souza, Brasileira, 
Maranhense, solteira, 23 
anos de idade, residente a 
rua Luis Domingues, 678, 
teve sua casa arrombada. 
Segundo a comunicante os 
elementos arrombaram a 
porta dos fundos e levaram 

dois ventiladores, Um 
relogio e uma bolsa 
contendo todos os 
documentos da 
comunicante. 

Arrombamento II 

Jose Francisco dos 
Santos, solteiro, 
maranhense, 34. anos de 
idade. residente a rua Joao 
Lisboa, 345 nova Imperatriz, 
teve sua casa arrdpibada, de 
onde levaram uma Bicicleta 
Bike, um televisor 14 
polegadas e um aparelho de 
CD. Segundo o queixoso o 
fato ocorreu por volta das 
23:00 boras da ultima ter^a 
feira, quando o mesmo estava 
para o trabalho. 

Furto Bicicleta 

Treze Bicicletas foram 
recuperadas pela policia e se 
encontram na delegacia de 
roubos e furtos a espera dos 
respectivos donos. Mario de 
Souza Oliveira, Maranhense, 
30 anos, solteiro, residente a 
rua Ceara ,2342, Nova 
Imperatriz, teve sua bicicleta 
Monark Barra Circular, 
roubada na tarde ontem, 
segundo o comunicante o 
fato ocorreu quando o 
mesmo estava em sua 
residencia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S>: 
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Secretario de Seguranga Publica do Estado, o Coronel 
Xexeo, que e aposentado do Exercito Brsileiro 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de policia 

Em Imperatriz, Sao Luis e 
todo interior do estado a 
seguran^a publica esta em 
estado de calamidade publica. 
Agovernadora ate o momento 
nada fez para melhorar as 
cadeias publicas do estado 
que continuam abandonada 
.Em Imperatriz eraaguardado 
com muita expectativa por 
parte da policia Civil e Mililar 
o anuncio de melhoria na 
seguranga da cidade. Na 
mesma epoca em que a 
governadora esteve de 
passagem por Imperatriz o 

secretario de Seguranya, Jair 
Xexeo tambem esteve e nao 
anunciou nada. Com as celas 
superlotadas facilitam as 
fugas.O secretario de 
seguranya, disse a imprensa 
que os xadrezes das 
delegacias de policia de Sao 
Luis estao superlotados e 
admitiu as ocorrencias de 
novas fugas. Mais seis presos 
dos xadrezes da Delegacia de 
Roubos e Furtos, fugiram, a 
segunda em menos de tres 
dias. O coronel admitiu o 
relaxamento na vigilancia e 
falta de condiyoes de 
trabalho para os policiais. 
Dos 12 detentos que fugiram, 
apenas um ate agora foi 
recapturado. Os detentos que 

Policiais descobrem 

casa de prostitui9ao 

por Francisco do Vale 

No ultimo dia 19 de Abril na 
delegacia especializada da 
menor, onde se encontrava a 
titular Cynara Eliza Gama 
Freire, Delegada de Policia, 
compareceu o condutor Josd 
Augusto Gabina de Oliveira, 
Brasileiro, Maranhense, 26 
anos de idade, agente de 
Policia, casado. O policial fez 
a apresentayao em flagrante 
por crime de rufianismo e casa 
de prostituiyao ,fato ocorrido 
por volta das 23:00 horas do 
dia 18 de Abril do ano em 
curso. 0 fato ocorreu quando 
uma equipe da policia Civil 
realizava uma "batida" policial 
no local. Quando descobriram 
no Bar e casa de comodos da 
conduzida Maria Rita de 
Azevedo, onde foi verificado a 

presenya de 05 jovens sem 
documentayao pessoal, 
confirmando que o local serve 
como estabelecimenlo de 
meninas de programa. Os 
policiais verificaram no local a 
presenya de varias pessoas 
bebendo e conversando com 
as mesmas, que a conduzida 
man tern por conta propria. A 
acusada, Maria Rita Azevedo 
Brito, Brasileira, Natural de 
Floriano no Piaui, 41 anos, e 
casada, proprietaria de Bar, 
Filha de Antonio Alves 
Azevedo e Ana Fonseca 
Azevedo, residente 
domiciliada a rua Pernambuco 
BR 010 ,1638, No Bar Good 
Night. Com Maria Rita, 
Trabalhavam as menores das 
iniciais, V.A.S, J.L.M., 
M.S.L.S., K.T.C e L.M.S.A 
Delegada Cynara Eliza Gama 
Freire, esta apurando o caso. 

Jornal Capita 

0 Seu Oder Diario 

fugiram foram os seguintes: 
Edson Maziola Santos, 
Adavilson Santos 
Barros(Pacato), Edvaldo 
Santos Freire, Manoel Vera 
Cruz(Quentura), Sebastiao 
Souza Oliveira(Louro) e Jose 
Liicio Vieira.Os fugitives 
agiram por volta de uma 
hora da madrugada, quando 
estava de plaptao apenas 04 
agentes. A ayao de fuga 
realizada na furtos e roubos 
chama a atenyao para a 
fragilidade das delegacias. 
Enquanto os detentos fogem 
das delegacias da capital, (mi 
Imperatriz a segunda maior 
cidade do estado nao tern 
delegacia para prender os 
elementos. 0 primeiro 
distrito continua 
abandonado, servindo de 
carpintaria, onde deveria 
esta sendo utilizado para o 
trabalho dos pohcias. Em 
Imperatriz se ouve, vitima e 
acusados no meio da rua. Os 
pohcias em muitas das vezes 
para prender um elemento e 
obrigado emprestar veiculo 
de terceiros, pois os poucos 
carros que existe nao 
garante a seguranya da 
populayao Imperatrizense. 
Em Sao Luis os agentes 
iniormaram que e impossivel 
manter presos de justiya e 
correcionais ocupando 
praticamente o mesmo 
espayo. Mais de 320 presos 
estao a disposiyao da justiya 
em Sao Luis, aguardando a 
carta de guia para serem 
encaminhados a 
penitenciaria de Pedrinhas. 
Na delegacia de Roubos e 
furtos de Imperatriz o titular 
Arlindo Assunyao, vem 
mantendo um excelente 

trabalho, juntamente com sua 
equipe, inclusive por 
solicitayao do Dr9 Luciano 
Abreu, a DRF, forneceu a 
equipe de reportagem do 
Jornal Capital a relayao de 
Assaltos as Agencias 
Bancarias de Imperatriz, 
incluindo o assalto ao carro 
forte da Norsegel em agosto 
de 95. 

Relayao 
de assalto as agencias 
bancarias. 

Dia 29 de Maio de 95 
(Assalto a agencia do Banco 
do Brasil, Cooperleite) R$ 
5.182,30 

Dia 27 de Agosto de 95 
(Assalto ao carro forte da 
Norsegel) R$ 
458.000,00 

Dia 28 de Novembro 95 
(Assalto BEM- 
entroncamento) 
R$ 154.000.00 

Dia 15 de Dezembro 
(Assalto Bco. Brasil-Praya 
Cultura) R$ 
9.609,19 

Dia 31 de Janeiro de 96 ( 
Assalto Bco Brasil -Ed. 
Receita) R$ 
6.922,00 

Dia 10 de Abril de 96 
(Assalto- Finasa-Mercantil) 
R$ 5.995,02. 

Os seis assaltos renderam 
aos ladrdes cerca de R$ " 
634.536,21 o maior assalto 
realizado segundo o 
levantamento da DRF, foi o 
assalto ao carro forte da 
Norsegel, no qual foram 
levados, cerca de R$ 
458.000,00. Na delegacia de 
roubos e furtos de Imperatriz 
os ladrdes dividem o mesmo 
espayo com a policia, e a 
imprensa. 
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a distincla: 

seracpe 

Volta 

Transforms 
seu (iniforma 

bonita de tisar 

Be mm 

Mariali Carey 

Essa e outras voce 

encontra na Dimapi 

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

Ijgue 738-1S4S 

Divulgue 

'ma que a pwpagm 
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