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0 Instituto Nacional de 
Meteorologia informa que o tempo 
em Imperatriz hoje sera 
ensolarado a^moderado cpm e 
visibilidadc boa. 

Aoontece 

■ > hoje 

A 45'' Fenit, Fei)/a Internqdbnal da 
Indiistria Textil.' C'onfec?ao masculina, 
feminina e inf?/ntiU "bioda jovcm <. 
unissex, etc. * 
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Madeira libera R$ 541 mil para Imperatriz 

Dinheiro sera destinado para canalizagao e abastecimento d agua 

Legislagao eleitoral impoe que convenios sejam assinados ate 30 de junho 

  •  n 

Odontok^ia 

e discutida 

em Sao 

Luis 

Tentlo si do in id ado na 
ultima terva-feira, 
prossegue o .T Oongresso 
de Odontologia do 
Marauhao, que esta sondo 
realizado no Convento das 
Merces, em Sao Luis, e tern 
como {trincipal fin alidade 
discutir as tecnologias de 
ponta surgidas no setor, 
como por exemplo, tecuica 
das resinas eqmpdstaS de 
liUiraa gera^rao e 

^jonlologia est^tica nos 
^PPntes frofttais, 

Faralelamenle, acontece 
o le Encontro de 
Odontologia Militar do 
Maranhao e o 2V Encontro 
Norte/Nordeste de 
Academicos de Odontologia 
e 4° Jornada Academica de 
Odontologia do Maranhao. 
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O numero 

# 

E o numero do ano em 
que completa-se, em todo 

Pat's, a renovayao da 
Iministragao municipal, 

com a posse dos prefeitos 
e vereadores eleitos em 
novembro de 1976. 

Ofato 

M u i t a s 
adolescentes 
nao estao 
Iisicologicamente 

| preparadas para ter uma 
crianya. Na maioria das 
vezes, as luturas maes nao 
procuram atendimento pre- 
natal, pondo em risco tanto 
suas vidas como as dos 
bebes. 

A pessoa 

Ari Evange- 
lista Barroso, 
compositor e 
r a d i a 1 i s t a . 
Formado em 
Direito (1930), come^ou a 
carreira musical como 
pianista de teatros e 
cinemas. Ganhou um 
concurso de miisicas de 
Car naval com a marca Da 
Nela (1930). 
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Sebastiao Madeira usou seu prestigio no governo Fernando Henrique para car rear recursos para Imperatriz 

O deputado federal 
Sebastiao Madeira conseguiu 
junto ao Governo Federal a 
libera^ao de R$ 541 mil para 
obras de canalizagao de 
corregos e melhoria no 
abastecimento d'agua de 
Imperatriz. ^ . 

Os respectivos convenios 
serao assinados ate 30 de 
junho, prazo-limite previsto 
pela legisla^ao eleitoral para 
assinatura dos contratos. 

0 candidate da coliga^ao 
"Reage Imperatriz", deputado 
Sebastiao Madeira, declarou 
que continua defendendo os 
interesses do municipio junto 
ao Governo Federal." A minha 
obriga^ao 6 com Imperatriz, 
por isso o meu empenho 
pessoal em conseguir liberar 
dinheiro para a cidade", disse 
Madeira. 

0 governo Fernando 
Henrique Cardoso liberou um 
total de R$ 279 milhoes para 
obras em todo o Pals. Essa 
verba sera usada em 
habita^ao, infra-estrutura, 
agao social e saneamento. 

Os recursos foram 
liberados pelo ministro do 
Planejamento, Antonio Kan dir. 
Leia mais na pagina 3A. 

Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

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

Com uma linguagem agil, 
Frederico Luiz abusa da 
charge eletronica com o Ze 
da Praga, personagem 
criado para a coluna. 

Pagina 1C 

O ex-interventor Udon Marques de Sousa chegou on tern a noite a Imperatriz e hoje retoma 
contatos politicos. Candidato da coligagao a Prefeitura Municipal pela "Imperatriz Somos 
Nos", IIdon Marques lidera aspesquisas de opiniao que aferem apreferencia do eleitorado. 

Muda comando da Policia 

Militar em Gampo Maior 

A Policia Militar do Piaui 
realiza mais uma passagem de 
comando . Assumira o 
comando da 2° Companhia, na 
cidade de Gampo Maior, o 
capitao PM Jos^ Lopes da 
Silva, em substitui^ao ao 
capitao PM Josd Araiijo Sousa, 
que fara curso de 
aperfeiyoamento de oficiais 

em Fortaleza. A solenidade 
esta marcada para as 10 horas, 
em frente ao Quartel do 
Jenipapo. 

Segundo o capitao Jos£ 
Lopes, uma de suas diretrizes 
^ aproximar a Policia da 
Comunidade, trabalhando em 
parceria para o bem do povo 
de Campo Maior. Ele afirma 

Ultimas 

que experiencia na area 
policial e bastante importante 
para manter a tranquilidade 
piiblica. O capitao Jose Lopes 
ja comandou outras 
companhias, como as da 
cidade de Esperantina e 
Parnaiba. 

(Mais regionais na 
pagina 7A) 

do Sinrural fala sobre invasdes 

US$ Comercial Compra 

R$ 1,0012 (20 06.96) 

USS Comerdai Venda 

US$ Paralelo Compra 

R$ 1,01 (26.06.96) 

Mm (^.06.96M 

0 Sindicato Rural de 
Imperatriz vai emitir nola 
oficial protestando contra 
a indiistria de invasao de 
terras do Sul do 

Maranhao. 
<) presidente do Sinrural, 

Francisco Santos Soares, o 
Franciscano, parlkipara do 
pro gram a Imperatriz 24 

Horas, apresentado pelo 
jornalista Conor Farias, 
amanha ao raeio uia. onde 
fara pronunciamento sobre 
o assunto. 

USS Turismo Veuda 

R$ 1,0060 (20.06.96) 

Ouro (grama/venda) 

RS 12,450 (20.06.96) l 

Poupan^a 

1.2990% (20.06.96) 

UFIR (junho) 

R$ 0,8287 

2 

Jussara Cerqueira comenta 
os fatos socials de Imperatriz, 

e Soraya Luiza, de 
A^ailandia 

A Imprensa 

e Noticia 

Programacao da TV 

o 

0 Caderno 

Jo 

Nacional 

Negocios 

Esporte Nacional 

Semus 

combate 

cancer 
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Sr. Editor: 
As liderangas do 

governo querem uma 
inversao da pauta do 
Congresso, para colocar na 
ordera do dia a emenda 
constitucional da Reforma 
Tributaria, em lugar da 
Reforma Administrativa, 
que scria a proxim^ a ser 
apreciada. A avalia<;ao do 
governo ^ que a reforma 
administrativa, tal qual a 
previdencia extingue 
direitos, o que nao seria 
faci] a& v^speras de uma 
elei^ao municipal. 0 
ataque final aos direitos 
do$ servicU>res publicos 
ficiuia para apds o dia 03 de 
oiu'ubro. 

A reforma tributaria, 
contudo, nao ^ tao 
consensual. Mesmo os 
governadores do PSDB e 
PFL estao contrarios as 
]sen9oes de ICMS que 
serao concedidas para as 
^xporta^des, 
equipamentos agricolas, 
elimina^ao do diferencial 
d. aliquota. O Estado do 

'Maranhao perderia cerca 
de 50 milhoes anuais, so 
com estas medidas. Ha 
muitas duvidas de que as 
compensa^oes, via 
transferencia de 10% das 
receitas do IPI, seriam 
suficientes para reparar as 
perdas. 

O substutivo do relator 
do Projeto, deputado 
Mussa Demis, ampliou o 
prazo de compensayao 
para seis anos. O governo 
federal tinha proposto 03 
anos. A presun^ao do 
relator ^ que nestes 06 
anos, aumentera os 
investimentos e os Estados 
consigam se adaptar ao fim 
do ICMS sobre 
exporta^oes. 

SA outra parte do 
Projeto, que criaria o ICMS 
federal, para ser 
compartilhado pela Uniao 
e os Estados, extinguindo 
o IPI, seria adiada para ser 
debatida durante o ano de 
1007. 

V pressa para 
implementar a parte da 
r' forma tributaria concede 
ii centivo as exporta^oes e 
o investimento, 6 para que 
elas possam entrar em 
vigor no ano que vein. 
Segundo o princfpio da 
anterioridade, medidas 
tributarias so podem 
entrar em vigor no 
exercfcio fiscal fiscal 
seguinte, ao que foram 
aprovadas. 

O fisco estadual esta 
manifestamente contra a 
proposta do governo. 
Tanto no aspecto das 
isengoes que serao 
concedidas, como na 
forma como esta sendo 
proposta a federaliza^ao do 
imposto. 

O Congresso nao 
consegue exprimir todas 
as opinioes da sociedade 
civil. At^ algumas 
lideran^as do governo ja 
come^am a entender que a 
Reforma Tributaria pode 
ser feka atraves de leis 
ordinarias e 
complementares, sem 
necessidade de alterar a* 
Constitui^ao. 

A ten cJosam en te, 
Sintaf 

Othon de Garvalho 

visita Imperatriz 

Candidak) ao cargo de reitor da Ufma 

prega conquista da excelencia 

porRaimundoPrimeiro 
Da Redafao 

Entra em fase final a 
campanha de divulga^ao dos 
candidatos ao cargo de reitor da 
Universidade Federal do 
Maranhao. O Campus de 
Imperatriz da instituiyao foi 
visitado por todos eles, que 
aproveitaram e irostraram seus 
programas de governos. 

"A conquista da excelencia 
se fara com democracia, talento 
etrabalho. Com participa^ao, o 
debnate critico e acontribuigao 
de todos. Com talento, sabendo 
se explorar e aproveitar o 
imenso potencial de ideias e a 
criatividade que temos. Com 
trabalho, canalizando-se a 
disponibilidade e o 
engajamento paraa constru^ao 
de uma universidade presente". 

A afirma^ao ^ de Othon de 
Carvalho Bastos, que adotou o 
lema a "Ufma a caminho da 
excelencia". 

Ele e mestre em Biologia e 
Doutor em Ciencias, pela 
Universidade de Campinas 
(Unicamp). Foi professor de 
Biologia da Escola Tecnica 
Federal e professor-adjunto do 
Departamento de Patologia da 
Ufma, tendo se aposentado em 
1992. Foi professor substituto e 
professor visitante do 
Departamento de Farmacia. 
Atualmente ^ professor-adjunto 
desse mesmo Departamento, 
onde reingressou atraves de 
concurso publico. 

Foi diretor do Instituto 
Oswaldo Cruz do Maranhao e 
participou da implanta^ao do 
Banco de Sangue, Hemomar. 
Coordenou o Programa de 
Pesquisa e Pos-Graduagao em 
Imunologia, do Departamento 
de Patologia, e tambem o 
Convenio Internacional Capes/ 
Cofecub/Ufma. 

Othon de Carvalho ainda 
tern no sen curn'culo, o cargo 
depro-reitorde Pesquisa e Pos- 
Graduayao da I Jfma e, tamWm, 
presidente do Forum de PnV 
Reitores de Pesquisa e Pos- 
Gradua^ao do Nordeste. 
Coordenou a SBPC - Jovem (47° 
Reuniao Anual), tendo sido 
presidente da Funda^ao de 
Amparo a Pesquisa do Estado 
do Maranhao — Fapema. 

Orientou varios trabalhos 

cientificos, monografias de 
graduagao e de especializa^ao, 
dissertagoes de mestrado e 
teses de doutorado. Publicou 
mais de trinta trabalhos 
cientificos e foi conferencista e 
debatedor em congressos 
inter nacionais e nacionais. 

Foi, ainda, coordenador do 
convenio firmado entre as 
universidades do Rio de Janeiro 
e de Maryland, para pds- 
graduayao d^ alunos da Ufma 
em Farmacologia Molecular; 
participou, jior outro lado, da 
elabora^ao e implanlayao do 
programa que deu origem a 
instalavao na Ufma do Curso de 
Mestrado e Doutorado em 
Engenharia Eletrica. 

0 candidate ao cargo de 
reitor afirma que a Ufma, para 
alcan^ar a excelencia, 
tornando-se uma institui^ao de 
vanguarda, consciente de sua 
inser^ao social e na linha de 
frente do processo de 
desenvofvi raento da sociedade 
maranhense, deve percorrer 
nos prdximos quatro anos o 
caminho da qualiodade, que 
tomara, ao mesmo tempo. 
Ressalta, em tempo, que "uma 
instiluiyao atualizada e 
moderna, cuja produgao de 
conhecimento acompanhe, de 
forma critica. os avan^os 
cientificos e tecnologicos tern 
de ficar em sintonia com os 
novos tempos". 

Segundo Ojhon de 
Carvalho, a universidade deve 
formar profissionais com 
competencia, com qualidade. 
Por6m, sua fun^ao nao se 
resume a essa 
profissionalizavao, volla-se 
principalmente a formayao de 
cidadaos, de intelectuais 
capazes de enfrentar a questao 
central da sociedade brasileira: 
a nao cidadania. 

•"A universidade tern que 
esiar aberta a reformula^ao 
constante, redefinindo seu 
padrao de qualidade — 
redescobrindo a importanciado 
ensino de gradua^ao; 
realizando a pesquisa 
multidisciplinare de qualidade; 
fonientando o ensino de pds- 
gradua^ao como polo 
dinamizador dagraduacao e da 
pesquisa; praticando a extensao 
como instrumento intrinseco 

processo de ao seu 

democratiza^ao e de 
legitima^ao", diz. 

Prosseguindo, faz questao 
de destacar que "a universidade 
que busca a excelencia precisa 
conquistar e exercer a sua 
autonomia. Ter autonomia 
significa para a universidade 
exercer na plenitude a 
autonomia didaticoi-cientifica, 
de gestao administrativa, de 
gestao pessoal e de gestao 
patrimonial, orgamentaria e 
financeira, garantida a defini^ao 
das fontes e recursos de 
financiamento por parte do 
poder publico". 

Lembra que a pds- 
graduagao atua como niicleo 
especialmente dinamico sobre 
toda a vida universitaria, 
tornando-se foco de irradia^ao 
instigadora sobre as demais 
atividades academicas. A 
diretriz central ^ constituir a 
pos-graduagao "stricto sensu" 
em objetivo preferencial para a 
expansao academica da Ufma, 
com prioridade ao trabalho 
interdisciplinar e a integracao 
do conhecimento. 

Seu programa de governo 
enfatiza que cabe a pesquisa, 
basica e aplicada, em todas as 
areas do conhecimento, o papel 
de pensar, entender e formular 
alternativas a constru^ao e a 
mudanca social. Como 
diretrizes, a pesquisa na 
Universidade Federal do 
Maranhao deve, em primeiro 
lugar, ser desenvolvida a partir 
da formagao de grupos de 
pesquisa, numrf otica de 
integracao e 
interdisciplinaridade; e, em 
segundo lugar, aliar a exigencia 
de ser socialmente relevante a 
necessaria liber daile de criacao, 
essencial para a vida academica. 

Othon de Carvalho flnaliza 
acrescentando que a 
universidade perde muito do 
seu poder de criacao, sem a 
relacao com a sociedade, atraves 
da extensao. "Essa relayao de 
mao dupla, saber academko — 
saber popular, e que torna a 
universidade atuante e 
respeitada pela populayao. A 
diretriz e transformar a extensao 
em atividade regular nos 
departamentos, atraves da sua 
integracao a programas 
permanentes e de carater 
multidisciplinar". 
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Linha' 

Direta 

por JOSE FILHO 

L 
Falencia 

Em vias de fechar as 
suas portas, a Cooperativa 
de Leite de Imperatriz - 
Cooperleite. O processo 
de falencia ^ iminente 
porque ela nao consegue 
raais nem pagar os 
fornecedores. 

Papagaio 
Entre as dividas da 

Coperleite, destaca-se um 
empr^stimo do Banco do 
Brasil, javencido, no valor 
de 4 milhoes de reais e 
sem qualquer 
possibilidade de 
pagamento. 

Causas 
As causas do processo 

de falencia da Cooperleite 
sao varios, mas a 
ingerencia politica era 
administracdes passadas 
foi fator de aceleramento 
do processo, havendo 
inclusive a suspeila de 
finaciamento de 
campanhas polfticas com 
dinheiro da Cooperleite. 

Governo 
Por outro lado. qircula 

a informacao de que o 
Governo do Estado nao 
esta pagando o leite 
adquirido na Cooperleite 
para a sustentacao do 
programa Leite e Vida. 
instituido pela 
governadora Roseana 
Sarney. 

Pergunta 
O subsecretario de 

Seguranca Publica para a 
RegiaoTocantina, Luciano 
Abreu, ancjou procurando 
uma fita que contdm 
declaracdes do jornalista 
Josue Moura solicitando a 
demissao - renuncia - dele 
do cargo. Para que o 
subsecretario quer esta 
fita? 

Pagamento 
A prefeita Mirilandes 

Jales, de Monies Altos, 
esta pagando um cabo 
eleitoral de sua confianca, 
mas mas que ao mesmo 

tempo ela esta prestando 
solidariedade a Nelson 
Castilho. Um telefonema 
ao meio-dia de segunda- 
feira fala tudo. 

Violencia 
Que Imperatriz 

continua sendo a capital da 
violencia no Maranhao 
ningu^m tem a menor 
diivida, como tambem que 
o Governo do Estado 
trabalha nesse sentido, 
edem, ibidem. 

Brincadeira 
Enquanto o bandido 

anda de carro novo e porta 
armas novas e 
sofisticadas, o secretario 
Jair Xexeo vai a televisao 
anunciar que esta 
liberando 30 revolveres 
para a Pollcia Civil de 
Imperatriz como se 
estivesse fazendo o raaior 
favor para a Seguranca 
Publica na cidade. 

Governadora 
Como todo mundo sabe 

que ele cumpre ordens da 
governadora Roseana 
Sarney, fica claro que a 
intencao dela e de manter 
Imperatriz em um clima de 
terror e medo, num 
perefito raciocinio de 
inversao de valores: A 
familia sarneysta cria e 
mantem uma zona franca 
em Macapa e uma 
verdadeira zona morta em 
Imperatriz. 

Continua 
Tiraram a terra, 

pintaram o meio-fio do 
viaduto do 
Entroncaraento, mas o 
mato continua la, 
desafiando o visual e a 
visibilidade de quem 
chega ou sai da cidade. 

Para 
meditagao 

"Se, pelo nome de 
Cristo, sois injuriados, 
bem-aventurados sois, 
porque sobre vos repousa 
o Espfrito da gloria e de 
Deus". (1 Pe 4 - 14). 

0) piontoo Hospitcilor 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

28/06/96 

Hospital Santa Zcreza 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

28/06/96 

Hospital Santa Marta 
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Madeira consegue verba em Brasilia 

Convenios vao destinar R$ 541 mil para obras de canalizagao 

  de corregos e abastecimento de agua em Imperatriz 

por CONOR FARIAS 

m 

Bom dia 
govern ad or a 

545 dias. Excelencia, 30 
revblveres calibre 38 e meia 
duzia de algemas, ^ esse o 
refor^o para a seguranya 
publica da Regiao Tocantina 
que a senhora vai mandar? 
Governadora, parece ate 
piada, a nlaior cidade do 
Estado depois da capital , e 
que detem hoje o maior indice 
de criminalidade do estado do 
Maranhao, prineipalmente no 
que diz respeito a assaltos, 
roubos e estupros, a senhora 
encaminha uma ajuda 
emergencial de 30 revblveres 
e meia duzia de algemas. Nao 
governadora, nbs queremos e 
urn aumento substancial no 
efetivo de Imperatriz. nbs 
ueremos e viaturas, salaries 
ignos, armamentos e radios 

amadores profissionais, e 
prineipalmente a central de 
policia, que esta demolida, 
que b o 1° DP. 

Governadora, ate quando 
vamos esjjerar? 

Bom dia 
governadora II 

Governadora, isso sem 
falar na operayao pente fino, 
caga m'quel que a senhora 
combinou desenvolver com o 
coronel Linhares nas ruas de 
Imperatriz. A ordem do sen 
governo e colocar todo efetivo 
da Policia Militar para 
prender carros leves e 
jesados e motos que estejam 
'om o IPVA atrasados e 

liberar geral para bandidos, 
pistoleiros, assaltantes e 
estupradores o livre acesso 
em nossa cidade. 

Heita governadora, e esse 
o Maranhao do novo tempo? 

Bom dia 
governadora III 

Excelencia as cobran^as 
acima citadas referentes ao 
projeto de seguranpa para 
Imperatriz, operaeao caca 
niquel com a prisao dos 
carros e motos com o EPVA 
atrasados, a desativa^ao da 
Policia Militar de fazer o 
policiamento preventive e 
ostensivo nas ruas para 
combater o crime de raodo 
g^ral, tornando-os 
verdadeiros fiscais de renda 
do estado para encher de 
dinheiro os cofres do governo 
do Maranhao, esquecemos ate 
de cobrar as 33 promessas do 
seu governo, e prineipalmente 
as obras da Regiao Tocantina. 
Para nao.esquecer, cade a 
rodoviaria, cade o Hospital 

Henrique de La Roque, cade 
o 1° DP, cade a estrada do 
arroz, cade a avenida 
Sonrrisal? 

Bom dia 
governadora IV 

Governadora, viva la 
repiiblica! Viva a democracia 
e viva o rei. Rei! Quern e rei? 
Sarney, Lobao, Roseana, 
Sarney Filho, Joao Alberto, 
ha sim, o rei. Entao viva o 
Cafeteira! 

Bom dia 
governadora V 

Governadora, Ildon 
Marques ou Fiquene, eis a 
questao! 

Bom dia 
governadora VI 

Excelencia, ca estou ,eu 
revivendo as minhas 
inembrias e deparo com uma 
histbria infantil de raeados da 
decada de 60 ou 70, quando 
frenquentava a nossa saudosa 
escola primaria do grupo Sao 
Jerbnimo do Alegrete da 
cidade Edeia no estado de 
Goias, minha querida e 
saudosa professora Ana. que 
Deus a tenha em bom lugar, 
quando adentrava a classe 
dizia: bom dia meus queridos 
alunos. E a classe inteifa 
respondia: bom dia 
professora. Entao ela dizia; 
vamos a histbria dos dois 
burros e as duas toceiras de 
capim. E nbs retrucavamos: 
vamos. E ela come^ava a 
contar que os dois animais 
estavam amarrados entre si 
e urn puxava a moita de capim 
da esquerda e o outro puxava 
o da direita, e os animais 
estavam fracos de tanto botar 
for?a um para um lado um 
para o outro. Foi ai que 
apareceu uma senhora por 
nome Roseana sarney, e 
cortou a corda e cada inn dos 
animais se dirigiu para o seu 
capim. Moral da histbria, 
assim esta a politica de 
Imperatriz governadora, a 
senhora apoiando Fiquene e 
Ildon Marques, aquele que 
ganhar a senhora perf)etua no 
poder. E viva a democracia 
Sarney. Viva! 

Cafeteira 
aniversaria 

Ontem o senador Epitaeio 
Cafeteira completou 72 anos 
e em contato lelefbnico 
conosco, garantiu que esta 
hem de saude e pronto para 
enfrenlar as elei^oes de 98. 
E viva Cafeteira. 

Dep. federal Sebastiao Madeira teve mats um projeto 
aprovado em Brasilia 

por Raimundo Primeiro 
Da Redagao 

994 convenios com 
municipios estarao sendo 
assinados ate o dia 30 de 
junho, numa verba cujo valor 

corresponde a R$ 279,2 
milhbes, que sera usada em 
obras de habitagao e 
saneamenlo basico. A 
informagao vem do MInisterio 
do PlanejamentoJ em Brasilia. 

A lei eleitoral fixa o dia 30, 

prbximo. domingo',. cpmo 
ultimo, prazo para de^inagao 
de. recur sbs para as 
prefeituras. As liberagbes ja 
definidas pelo Governo 
Federal atendem aos redutos 
eleitorais dos parlamentares. 

Uma caravana formada por 
mil prefeitos encontra-se na 
capital federal com o 
propbsito de conseguir 
colocar em maos o dinheiro 
solicitado. Avaliagao neste 
sentido foi feita pelo lider do 
Partido da Frente Liberal 
(PFL) na Caraara, Inocencio 
Oliveira, de Pernambuco. 

Ele diz que "convenios ja 
acertados mostram que 
parlamentares de expressao 
conseguiram bom volume de 
recursos para suas bases". 

Para ilustrar, o lider do 
governo na Camara, Benito 
Gama, do PFL da Bahia, 
conseguiu liberar para o seu 
estado a importancia de R$ 
757 mil. A verba sera usada 
em obras de saneamento 
basico em ftuagu, sua terra 
natal, e mais R$ 600 mil para 
Livramento de Brumado. 

O depulado federal 
Sebastiao Madeira, do PSDB 
e candidate a prefeito pela 
coligagao "Reage Imperatriz", 

conseguiu carrear R$ 541 nil 
para obras de canalizagao de 
corregos e abastecimento de 
agua no municipio. 

Os convenios que serao 
assinados destinarao R$ 104,6 
milhoes para habitagao, R$ 
104,7 milhbes para infra- 
estrutura e R$ 69,7 milhbes 
para agao social e 
saneamento. 

Foram analisados 5,2 mil 
projetos. Sao Paulo teve o 
maior niimero de planas 
direcionados: 132, no valor de 
R$ 28,7 milhbes. Minas 
Gerais obteve 92 pianos, r') 
valor de 23,9 milhbes. A Bah i 
conseguiu 71 pianos, no vak 
de R$ 25,2 milhbes. 

Fazendo um comentaric 
sobre o assunto, o diretor d^ 
Caixa Econbmica Federal 
(CEF), Jose Coelho, 
asseverou que "os prazos para 
avaliar os convenios foram 
restritos, ja que o Orgamento 
da Uniao foi aprovado em 
abril". 

Lembrou que "a Caixa agiu 
com velocidade e de forma 
descentralizada, por meio de 
todos os escritbrios de 
negbcios, a fim de submeter, 
no prazo, os pianos ao 
Ministerio do Planejamento". 

Jomar Femandes vem a 

Frente Etica quer comandar resposta do povo a oligarquia Sarney 

porFrederico Luiz 
Da Diregao de Jornalismo 

, 0 candidate da Frente 
Etica a prefeito de 
Imperatriz, Jomar 
Fernandes, montou sua 
estrategia de campanha 
baseada na resposta que o 
imperatrizense colocara nas 
urnas de ti es de outubro. 

Reunindo tres partidos 
com larga experiencia nos 
movimentos sociais, FL-PYe 
PDT, Jomar Fernandes 
aposta na derrocada do cla 
dos Sarney A aposta vai mais 
alem. Jomar Fernandes quer 
mostrar ao eleitorado que 
tanto Sarney, qnanto o 
governo Fernando Henrique 
Cardoso sao os responsaveis 
pelo dim a de falta de 
esperanga que se instalou na 
regiao tocantina. 

, 0 candidato da Frente 
Etica tern razao. Em relagao 
a famflia Sarney, o Brasil todo 
conhece os metodos expiirios 
que o todo-poderoso chefe do 
cla utiliza para manter seu 
poder no Estado. As 
universidades estao 
abarrotadas de teses de 
mestrado e doulorado, 
provando de forma cientifica, 
que a miseria do Maranhao 
esta intimamente ligada a 
grande famflia que domina a 
politica ha 31 anos. 

Em relagao a Fernando 
Henrique Cardoso, a questao 
ainda se apresenta de forma 
diibia. Parte da sociedade 

civil ainda acgedita no 
governo do social-democrata 
de discurso, e neo-liberal na 
pratica administrativa. 
Porem, a cada dia, FHC 
perde mais adeptos em todo 
pat's, e nesse aspecto, o 
tempo conta favoravel a 
Jomar Fernandes. 

Quern tambem empurra a 
candidalura de Jomar 
Fernandes e a midia 
nacional, que confirma 
diariamente a vitbria da 
oposigao de esquerda nas 
principais capifais do pat's. 

Porbra, nada disso sera 
fundamental na eleigao de 
Imperatriz. O importante b 
ter um programa de governo 
afinado com os objetivos do 
municipio. Mais uma vez 
Jomar Fernandes largou na 
frente. Ele e o primeiro 
candidato a apresenlar a 
sociedade, um projeto global 
de descnvolvimento para 
Imperatriz e regiao tocantina. 

Comb sabemos, na 
eleigao, os programas 
especificos sao importantes. 
mas nem sempre decidem. E 
preciso ter carisma para levar 
a amplos selores, as 
propostas de governo. E 
Jomar Fernandes tern 
carisma. Jovem, simpatico, 
com um discurso parecido ao 
de um professor diante de 
seus pupilos. Setfs ataques, 
geralmente costumam 
desnortear seus adversaries, 
pots socialista como e, sabe 
de carteirinha a velha 
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Jomar Fernandes lidera a Frente Etica de Imperatriz 

maxima que e: ampliar 
radicalizando e radicalizar 
ampliando. Os velhos 
conservadores, preferem 
dizer essa frase de outro 
modo; a politica e dinamica. 
Nao importa a forma, o certo 
b que a Frente Etica tern 

conteudo para veneer as 
eleigbes de 03 de outubro. 
Aqueles que desconsideram 
esse fator, podem cometer o 
erro que custara a eleigao. E 
Jomar pretende que os 
chamados "favorites", 
continuem nesse erro. 

VALE TRANSPORTE 

J ale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relapoes entre empregados e empregadores.   iiriiiir " - 

■ sente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas esta a disposicao dos senhores empresarios que 1 

desejam tornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. VA,LE * Jfm 
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Revisao eleitoral derruba tres candidates 

por Martraldo Gon^alves 
Da Sucu'sal de A^ailand'a 

Mesmo sendo bastante 
divulgada pelos meios de 
comunica^ao, o 
comparecimento a recente 
revisao eleitoral efetuada pelo 
Cartorio Eleitoral local nao fbi 
atendida por toda a popula^ao 
eleitoral do municipio. 
Centenas de pessoas deixaram 
de comparecer ao Cartorio e, 
por conseguinte, ficaram 
privadas de seus tltulos 
eleitorais, estando impedidas 
de participar das prokimas 
elei^oes, nao podendo votar 
nem serem votadas. Tres pr£- 
candidatos, devidamente 
relacionados e escolhidos 
pelos sens respectivos 
partid >, durante as 
conve yoes partidarias 
realiza as no ultimo domingo, 

estao in»cursos neste caso e, 
consequ'entemente, nao 
poderao tt^r suas candidaturas 
registradat*. 

Um deles peretence ao 
Partido do Movimento 
Democratico 1 Brasileiro 
(PMDB), enquanto que os 
outros dois foram indicados 
pelo Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB). Conforme 
determina a legislagao 
eleitoral em vigor, os partidos 
tem plenas condigoes de 
efetuar a substituieao de seus 
nomes por outros filiados, sem 
nenhura prejuizo para o 
partido ou coliga^ao 
partidaria. Entretanto, os 
partidos envolvidos no 
problema ja estao tomando 
todas as providencias 
necessarias, a 11m de que os 
novos pre-candidatos sejam 
registrados juntamente com os 

demais, isto 6, at^ o proximo 
dia 05 de julho. 

Os nomes 
Ate o momento, o Cartorio 

Eleitoral detectou 
impossibilidade de registro do 
candidate Raimundo 
Macumbeiro, integrante da 
relacao de pre-candidatos do 
Partido do Movimento 
Democratico Brasileiro 
(PMDB) e dos relacionados 
Fidelcino da Cruz Almeida e 
Itamar Rocha Alves, ambos 
filiados ao Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB). Nos tres 
casos, por incrivel que pare^a, 
os impedidos de registro 
dekaram de comparecer ao 
Cartorio Eleitoral para efetuar 
a devida revisao eleitoral, 
tendo seus titulos eleitorais 
anulados, ficando sem 
condi^oes de participarem das 
eleigoes do vindouro dia 03 de 

outubro. 
Colhidos de surpresa, com 

o inesperado do ocorrido, os 
partidos atingidos ja tomaram 
as devidas providencias para a 
substitui^ao dos indicados, 
cujos nomes deverao ser 
divulgados por todo o dia de 
hoje. Mais atingido, tendo em 
vista o desfalque dos dois 
nomes, o PTB, atraves de um 
dos dirigentes do diretorio 
municipal, afirmou que "ja 
estamos tratando do assunto, 
com a devida aten^ao que ele 
merece, mas apesar de tudo, 
ele nao nos vai provocar 
nenhum problema de natureza 
grave, tendo em vista 
dispormos de bons quadros. E 
vamos anunciar uma surpresa 
para o nosso eleitorado, pois 
sera um nome de peso, que 
vira somar-se a nos, na certeza 
da vitoria". 

ssociagao de fotografos lan^a candidato 

porft/larinaldo Gon^alves 

Associa^ao dos 
grafos Profissionais de 

'il&ndia, uma das mais 
aij(gas e ativas da cidade, vai 
sd representada, nas 

sentes elei^oes 
r'.cipais, por um dos seus 
mbros, devidamente 
acionado na relacao oficial 

firnecida pelo Partido 
rabalhista Brasileiro (PTB), 

por ocasiao de sua recente 
conven^ao municipal, 
realizada no nltimo domingo, 
na Camara Municipal. Dessa 
forma, a entidade trabalhista 

devera ser representada pelo 
fotografo Claudemir Socorro 
Nascimento da Silva, o 
popular Boy. 

Bastante conhecido em 
todos os quadrantes da 
cidade, tendo em vista o 
grande trabalho que 
desenvolve em favor de seus 
semelhantes, especialmente 
das camadas mais carentes da 
sociedade, Boy - como prefere 
ser chamado - tem inegavel 
cacife eleitoral e desponta 
como um dos fortes 
candidates da legenda 
petebista, da qual e filiado ha 
varios anos. "Sou candidato 

para atender a um apelo dos 
meus colegas de profissao - 
disse Boy - mas vou me 
engajar na campanha 
partidaria e tudo farei para 
que nao so eu, mas o 
candidato majoritario do meu 
partido tambem saia 
vitorioso, a fim de que 
possamos fazer um bom 
trabalho em favor do povo 
carente de nossa cidade, que 
precisa ser olhado com mais 
carinho pelos nossos 
administradores". 

Figura respeitada no seio 
da categoria dos fotografos 
profissionais, presidente da 

Associa^ao, Jose Sousa, 
afirmou que a candidatura de 
Boy "e maito importante para 
nossa categoria profissional, 
tndo em vista que precisamos 
de um representante nosso 
para atender aos anseios e 
trabalhar em favor do nosso 
Municipio. Temos certeza de 
que lan^amos uma 
candidatura vitoriosa que 
conta com grande respaldo 
popular e que certamente 
conquistara uma cadeira no 
paralaraento municipal. 
Estamos confiantes na sua 
vitoria, o que muito nos 
enchera de satisfa^ao". 

Bumba-meu-boi no Golegio Rui Barbosa 
. •  ii-.i Hivprsas surnresas e 

por Marialdo Gon^alves 

A exemplo do que 
ocorrer na capital do 
Estado, a maioria dos 
colegios tradicionais da 
Cidade do Ferro promove, 
juntamente com seus 

alunos, folguedos juninos, 
com o objetivo de fomentar 
o cultivo das tradiybes 
populares do Nordeste e do 
Maranhao, de forma mais 
especifica. Dentro deste 
espirito, praticamente 
todas as escolas 

CONVITE 

Os Diretorios do Partido da Social Democracia Brasileira 
- PSDB, Partido Socialista Brasileiro — PSB, Partido 

. opular Socialista — PPS, cqnvidam voce para participar 
da Convenqao da COL1GAQAO REAGE IMPERATRIZ — 
pro-MADEIRA. 

Dia; 29 de junho de 1.996 
Horas; das 9 as 17 horas 
Local: Colegio "Graga Aranha" 

Particlpagao Especial: 

S^nador CAFETEIRA 
Dep. Federal ARTUR VIRGILIO 
Dep. JAIME SANTANA 
Prefeita de Sao Luis CONCEIQAO ANDRADE 
Outras liderangas Politicas. 

Atenciosamente. 

COLIGAQAO REAGE IMPERATRIZ 

particulares de A^ailftndia 
promovem festas juninas, 
onde nao faltam quadrilhas 
e muito forro. Para este 
sabado, pelo menos dois 
colegios estarao reunindo 
alunos e seus respectivos 
pals, alem de convidados 
especiais, para festejarera a 
quadra junina. 

Tendo como local a Loja 
Ma^onica Heitor Correia 
de Melo, o Colegio Frei 
CHav Gavazzi realizara sua 
festa junina, a partir das 
19h00 deste sabado. Alem 
de comidas tipicas da 
temporada, os presentes 
poderao se divertir com a 
exibi^ao das quadrilhas e 
seus casamentos da ro?a, 
aldm de outras exibi^oes 
que ficarao a cargo dos 
alunos da escola.. Os 
organizadores estao 
proraovendo uma 
decora^ao tipica da bpoca e 
adiantam que aqueles que 
se fizerem presentes vao 

Ferro em 

Brasa 

por MAR1NALDO GONQALVES 

Ta legal I 
Em meio a tantos boatos 

que diariamente sao 
lan^ados na cidade, um dava 
conta de que o vereadqr 
Hildebrando Sd (Nego Sa) 
estaria sem condigoes de 
elegibilidade, face a 
irregularidades junto ao 
Cartorio Eleitoral. 
Procurando averiguar os 
fatos, constatamos junto ao 
mesmo Cartorio Eleitoral, 
que tudo nao passa de 
invencionice, ja que o 
vereador esta perfeitamente 
legalizado, podendo votar e 
ser votado, sem nenhum 
receio da Justiga Eleitoral. 

Confirmado 
0 mesmo Cartorio 

Eleitoral, atraves de fontes 
credenciadas, nos informou 
que Ires candidates, 
recentemente lanqados por 
conven^bes partidarias, nao 
poderao ser registrados, 
simplesmente por nao 
terem efetuado o devido 
recadastramento eleitoral. 
Dessa forma, eles dekaram 
de possuir titulo eleitoral e, 
como tal, nao poderao votar 
nem serem votados. 
Verdade seja dita: urti 
cidadao que deixa de 
cumprir um elementar 
chamamento de revisao 
eleitoral, nao merece ser 
candidato e, muito menos, 
ser votado. 
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gastrocUnica 

Dr. Nailton J. F. Lyra 
Dra. Maria do Carmo S. Lyra 
Dr. J. Edson M. Araiijo i-, 
Dr. Milko Abrantes 

Rua Sergipe, 601 -Centro - Fone: (0^8) 721-3746 
Fax (098) 721-7248 - Imperatriz-MA 

^ue, atem de ser um dos 
folguedos mais expressivos 
da cultura popular 
brasileira, o bumba-meu-bqi 
6 um dos elementos mais 
representatives da cultura 
maranhense.Vale a pena 
assistir. 

Itinga 
Toda a pooularidade de 

Itinga do Maranhao esta 
aguardando, com viva 
ansiedade, a realiza^ao da 
primeira conven^ao 
partidaria que o novo 
municipio vai assistir. 1 rata- 
se da conven^ao da futura 
coligacao do PTB/PEL, que 
vai homologar os nomes 
dos candidates a prefeito, 
vice-prefeito e vereador e 
que deverao ter seus 
registros efetuados ate o 
proximo dia 05 de julho. 
Cuidadosos, os dirigentes 
dos dois partidos estao 
programando uma serie de 
evento festivos, a fim de 
dar maior colorido ao 
encontro politico, como 
uma forma de impressionar 
o eleitorado com a for^a 
poiitica apresentada pelos 
dois partidos. 

ter diversas surpresas e 
gostosas brincadeiras'para 
entretenimento. 

Outro colegio que 
vaimotivar seus alunos com 
uma grande festa junina ^ 
o Colegio Rui Barbosa, que 
esta prometendo uma festa 
de alto nivel, onde nao 
faltarao atragbes para 
quantos atb la se deslocam. 
Independente das festas de 
quadrilha, de muito forro, 
das comidas tipicas a 
disposigao dos presentes e 
de muita animagao, a 
grande atrd^ao da noite 
sera a apresenta^ao de um 
cordao de bumba-meu-boi, 
trazido diretamcnte de Sao 
Luis para uma unica 
apresenta^ao entre nos. 
Trat-se de uma grande 
oportunidade para que o 
grande piiblico local trave 
conhecimento com um dos 
folguedos folcloricos mais 
belos e melodiosos do 
Brasil. 

Contestagoes 
O prazo para registro de 

candidates encerra-se na 
prbxima sexta-feira, as 
19h00 di dia 05 de julho 
entrante. Isto significa que 
os partidos ou coliga^bes 
terao mais uma semana para 
proceder a devida coleta da 
documentacao de seus 
filiados. Em contra-partida, 
ja na segunda-feira 
subseqiiente deverao dar 
entrada, tambem no 
Cartorio Eleitoral,, varias 
impugna^bes que vao desde 
o nome de simples 
candidates ut<? a 
formalizagao de conven^bes 
e outras"coisitas mas". Pior 
para o titular, juiz Jose 
Edilson Caridade Ribeiro, 
que tera em maos belos 
abacaxis para descascar. 

Bumba-meu-boi 
Numa agradavel 

surpresa, o Colegio Rui 
Barbosa esta anunciando a 
apresenta^ao de um grupo 
folclorico de bumba-meu- 
boi, trazido diretamente de 
Sao Luis. Conhecendo - 
como conhe^o - as 
dificuldades que o 
empreendimento exige - ate 
porque ura cordao de 
bumba-meu-boi implica em 
mais de 50 figurantes - 
quero parabenizar a dire^ao 
do colegio pela brilhante 
iniciativa, tendo em vista 

Surpresas 
Outra conven^ao 

marcada para este final de 
semana tera lugar aqui 
mesmo, na, Camara de 
vereadores. E a convenyao 
marcada pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT), que 
devera acontecer neste 
sabado, dia 29, a partir das 
09h00 e com encerramento 
previsto para as IThOO. Os 
petistas estao anunciando 
diversas sufpresas, durante 
o decorrer do evento, a fim 
de que tudo decorra na 
maior animavao e que o 
ritimo de testa seja a tunica 
do dia. Afinal, tudo vai 
acontecer num dia dedicado 
a Sao Pedro, que e um santo 
"festeiro" no Maranhao. 

Cagada 
A partir da prbxima 

semana, com o devido 
registro das candidaturas, 
come?a a nivel oficial, a 
temporada de ca^a aos 
votos. Como a disputa sera 
bem renhida, vai ser o que 
se pode chamar de 
"temporada em que vaca 
nao vai conhecer bezerro", 
com todos dando atb o 
sangue para conquistar um 
precioso votinho. Sera uma 
disputa durissima, onde 
espero eu, o nivel deve ser 
mantido bem alto, para que 
fatos desagradaveis nao 
venham a ocorrer, 
manchando o nivel cultural 
de nossa sociedade e 
fazendo recair sobre todos 
a pecha de barbarismo, 
muito comum por estas 
bandas. Afinal, poiitica 
tambbm b cultura. 
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por MARCOS ANTUNES 

Audiencia 
legal 

Com uma linguagem 
mais popular, direta, 
objetiva e materias curtas 
o age is. o Jornai da 
Record e o Informe Sao 
Paulo aumentaram as suas 
rcspectivas audiencias. 

No mes de abril, o "JR" 
Seve uma media de dois 
Tontos e o Informe SP, de 
um. Ja, nos dados de 
evolu^ao de audiencia 
referentes ao mes de 
maio, os dois telejornais 
tiveram uma media 
identica, de tres pontos, 
mas chegaram a alcanyar 
picos de seis, de acordo 
com o Ibope. 

O Jornai da Record tern 
atualmente cinco blocos 

que estao divididos de 
forma tematica; abertura, 
policial, economia, polftica 
e esportes. 

"Procuramos deixar a 
abertura do jornai mais 
ilustrada. Agora, muitas 
vezes, estamos abrindo 
com a participayao dos 
reporteres nas ruas, desde 
que sejam materias fortes, 
de impacto", afirma o 
diretor de telejornalismo 
James Rubio, o principal 
responsavel pela mudanya 
de filosofia que modificou a 
estrutura dos telejornais da 
emissora. Incluiu, durante 
os comerciais, chamadas 
das notfcias dos prdximos 
blocos. Tudo para segurar 
a audiencia e criar 
expectativa. 
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0 ritmo tornou-se muito 
mais veloz, sem deixar de 
lado a precisao das 
informayoes e a sua 
importancia. 

Ja o Informe Sao Paulo, 
local, hoje tambem adquiriu 
um estilo mais dinamico, 
mais condensado. Seu 
primeiro bloco e destinado 
a materias mais leves, 
serapre que possivel dao 
como destaque dicas de 
shows, filmes de cinema e 
peyas de teatro. Ja o 
segundo, procura abordar 
sempre os destaques do 
esporte, das rodadas dos 
jogos de futebol, com 
matdrias sempre atrativas e 
acessfveis. 

"0 esporte acaba sendo 
uma das principais 
alavancas da audiencia, 
pela sua popularidade, e da 
uma outra vida ao 
noticiario", explica James 
Rubio. 

Mesma 
coisa 

O programa "Imperatriz 
24 Uoras ", apresentado por 
Conor Farias, e "() Radio na 

TV", comandado por 
Clelio Silveira, tambem 
estao com boa audienci% 
Assim, a TV Capital, Cansl 
5, tern uma efetivl 
programayao local. Sen1 

principal objetivo e 
defender os interesses da 
comunidade da segunda 
maior cidade do Estado. 

Comemorando 
0 apresentador Clelio 

Silveira (foto), 
comemorando o primeiro 
ano do programa "O Radio 
na TV". Hoje, em funyao 
da forma como conduz o 
seu trabalho, Clelio 
Silveira ganhou a 
credibilidade e o respeito 
da comunidade 
imperatrizense. 
Permanece investindo na 
estruturayao do seu 
programa e ja anuncia 
uma pesada programayao 
de aniversario agora em 
1996. No aniversario de 
Imperatriz, dia 16 de 
julho, fara documentario 
mostrando os pontos 
positivos e as perspectivas 
de crescimento da cidade. 

TV Capital 

Canal 5 

| Rede Record 

0():0() O Destertar da Fe 
07:00 Reporter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:30 Note e Anote 
12:00 Imperatriz 24 Uoras 
13:15 Falando de Deus 
13:18 0 Radio na TV 
14:15 Nanny 
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 Esporte Capital 
19:15 Jornai da Record 
20:00 25® Ilora 
21:30 Quinteto 
22:30 Arquivo X 
23:30 Chicago Hope 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da Fe 

Programayao de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

EOUIfE 

frIOEMIX, 

SOM E LUZ. 

MAIS UM 

EMfREEM- 

DIMEMTO DO 

SISTEMA 

TUCAMU'S DE 

COMUlNIO\CAO 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

05:00 Igreja da Graya 
06:30 Diario Rural 
07:00 Home Shopping Show 
07:30 Local 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha Maravilhosa 

da Ofelia 
10:30 Meu Pe de Laranja 

Lima 
11:25 Vamos Falar com Deus 
11:30 Estayao Crianya 
12:00 Memdria Band 
12:30 Figura 
13:00 Estayao Crianya D 
13:15 Local 
15:15 Cine Trash (A 

Program ar) 
17:00 Supermarket (com 

Ricardo Corte Real) 
17:30 Programa Silvia 

Poppovic 
19:00 Local 
19:10 Meu Pe de Laranja 

Lima 
20:00 O Campeao 
21 ;00 Jornai Bandeirantes 
21:30 Contos da Crypta (A 

Program ar) 
22:00 Cine Chevrolet (A 

Programar) 
00:15 Jornai da Noite 
00:45 Liga Mundial de Volei 

Masculino 
02:15 Circulando 
02:30 Flash 
03:30 Vamos Falar com Deus 
04:00 Informercial 

TV DiSusora 

Canal 7 

SBT 

04:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
07:30 Maranhao 'IT 
08:00 Bom Dia & Cia (com 

Eliana) 
10:00 TV Animal 
10:30 Programa Sergio 

Malandro 
11:40 Moreira Serra 

Especial 
1£;00 Carrossel das 

.■ Americas 
12:40 Aqui Agora Maranhao 
13:30 Cinema em Casa 
15:30 Festival de Filmes 
17:00 Passa ou Repassa 
17:30 Aqui Agora 
18:30 Colegio Brasil 
19:20 TJ Brasil 
20:00 Antonio Alves, Taxista 
20:30 Rede Nacional- PSDB 
20f50 Programa Livre 
21:50 Razao de Viver 
22:30 Trofeu Imprensa 
06:00 Jo Scares Onze e Meia 
01:15 Feras da Indy 
OL20 Jornai do SBT 
01:50 Programa Joyce 

Pascowitch 
04:55 Perfil 
02:55 Telesisan 

TV Mlrante 

Canal to 

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 Ediyao 
13:15 Jornai Hoje 
13:40 Video Show 
14:10 Vale a PenaVer de 

Novo- Despedidade 
Solteiro 

15:40 Sessao daTarde 
(S.O.S - Tern um 
Lou co Solto no 
Espayo) 

17:30 Malhayao 
18:00 Quern d Voce 
18:55 Jornai do Maranhao 

28 Ediyao 
19:10 Vira Lata 
20:00 Jornai Nacional 
20:30 Horaro Politico - 

PSDB 
20:50 0 Rei do Gado 
21:50 Globo Raporter 
22:50 Intercine (Tina- 

Armadilha Fatal - 
Nascido em 4 de 
Julho) 

00:50 Jornai da Globo 
01:20 Campeoes dc 

Bilheteria (Aliens - 
O Resgate) 

TV Natlva 

Canal 13 

MANCHETE 

07:00 Telemanha 
07:30 Patrine 
08:30 Escola Biblica da Fe 
09:00 Home Shopping 
09:15 Dudalcgria 
10:30 Samurai Warriors 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olimpico 
12:30 Ediyao da Tarde 
13:00 TV Alternativa 
14:45 Gente Importante 
15:45 Home Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessao Animada 
17:45 Sailor Moon 
18:15 Samurai Warriors 
18:45 Shurato 
19:15 Super Human 

Samurai 
19:55 Rio em Manchete 
20:15 Manchete Esportiva 

23 Ediyao 
20:30 Horario Eleitoral 

Gratuito - PSDB 
20:50 Jornai da Manchete 
21:55 Tocaia Grande 
22:55 Na Rota do Crime 

(com Marcos 
Hum el) 

23:55 Verdade 
00:18 Boletim Olimpico 
00:20 Momento Economico 
00:35 Home Shopping 
00:50 Boletim do Tenis 
01:20 Sala Vip (Impacto 

Mortal) 
03:20 Clip Gospel 
04:20 Espayo Renascer 

TVCNT 

Canal 23 

CNT/GAZETA 

NAO FORNECEU PROGRAMAQAO 

TV, 

t 
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Sociedade em 

Expressdo 

- - ./V 

Continuando... 

A festa de homologa<;ao dos nomes do cand.dato a prefeito e 

vice-prefeito de Apailandia, Deusdete Sampaio e Gilson 

Santana, respect',vamente, foi o evento mais ammado da Cidade 

do Ferro no final de semana. Publicaremos mais algumas 

- fotografias da festa, como tambem de personal,dades que se 

fizeram presente. Fotos: Snmuei Limn por SORAYA LUIZA 
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Bonzov Import 

A mais transada loja da cidade, com: artigos 

importados e pregos irresistiveis em: lougas, cristais, 

perfumes e presentes para aniversarlos e casamentos 

Rua Duque de Caxias, 850, Agailandia-Maranhao 

2JS 

LArc 
1i\ r* 

i 9^% 
otelho 

(esteticista) 

Tratamento facial: limpeza de pele conn aparelhos esPec
(\

al'^ 

de acne, hidrata?ao. Tratamento corporal: masfagens 
massagem eletrSnica/mecamca, termoterapia, cntoterapia. 

Rua Sao Luis n0 492 A - Centre - Agailandia-MA. 

hany Cabeleireira - Fone: 721-4821 - Imperatriz-MA   
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La vem 
o Leao / 

Sebastiao Madeira realiza 
conven^ao amanha na Escola 

fcGra9a Aranha. A chapa 
Madeira/C()ncei9ao deve 
lan^ar uma forte chapa 
propordonal As 11 Hs, tem 
ato politico com a presen^a 
do senador Epitacio Cafeteira 
e da prefeita de Sao Luis, 
Conceigao Andrade. 

La vem 
o Leao II 

Sebastiao Madeira espera 
canalizar o voto na oposi^ao 
ao cla dos Sarney. Ele sai com 
o apoio do PSB-PPS e PRN. 
0 Partido Progressista 
Brasileiro, PPB, pode vir a 
apoia-lo, caso a legenda fique 
no controle do advogado Jose 
Lamarck. E esperar pra ver. • 

Os " 
Do 

' de 
n 

Dois sectfta?}^ de 
governo passaR imunes as 
criticas da administra^ao 
Dorian Meneses. Trata-se de 
Edson Lima, secretario da 
Fazenda e Edvar Frota, que 
responde pela pasta da 
Agricultura. Embora fagam 
questao de dizer que sao 
tecnicos, os dois tem otimos 
relacionaraentos na 
sociedade local. 

Jomar 
Fernandes 

A candidatura do "Etico" 
Jomar Fernandes deve 
surpreender nas urnas este 
ano e receber uma boa 
vota^ao. A elei^ao 6 em 
Imperatriz e com temas 
municipais, no entanto, o 
candidate da Frente Etica de 
Imperatriz deve algar voo no 
crescimento das 
candidaturas da oposi^ao de 
esquerda dos grandes 

centres. Em Sao Paulo, por 
enquanto, Luiza Erundina 
lidera as pesquisas de opiniao, 
e deve ajudar o discurso de 
seus colegas de partido em 
todo o Brasil. 

Campanha 
Eleitoral 

As camapanhas eleitorais 
no Brasil estao cada vez mais 
tivilizadas. A medida que o 
tempo passa, o periodo de 
campanha diminui, 
pressionando menos o 
eleitorado na decisao de seu 
voto. Antes a camapanha 
coraefa no dia seguinte a 
posse do novo governante. 
Depois passaram a ser urn 
anos antes da data do pleito. 
O niimero caiu para seis 
meses. Em 1996. podem 
escrever, campanha mesmo 

• pra valer, somente a parlir de 
primeiro de agosto. Em 
setembro e que o caldeirao vai 

N esquentar. Isso nao significa 
dizer que os candidates 
deixem de fazer o chamado 
corpo-a-corpo, ou a velha e 
vitoriosa politica da conversa 
ao pGda-orelha. 

Bancario 
inaugura 

Hoje as 19 hs, na rua 
Maranhao, acontece a 
inauguragao da sede propria 
da daelegacia regional do 
Sindicato dos Bancarios do 
Maranhao. Os sindicalistas 
fazem festa ao mesmo tempo 
que discutem as alternativas 
eleitorais deste ano. 

Jeitinho 
Brasileiro 

Nao tem jeito. Ou melhor, 
tem sempre um jeitinho. A Lei 
eleitoral deste ano nao permite 
que partidos ou coliga^oes 
lantern chapas proporcionais, 
sem coliga^ao ou chapa 
majoritaria propria. Para 

driblar esse impecilho, 
surgiram os candidatos- 
laranjas. Aqueles que apenas 
constam como candidates, 
mas nao participam do 
process© eleitoral. Isso e 
Brasil. Imperatriz foi a 
primeira cidade a lan^ar um 
candklato-laranja, trata-se da 
candidata do PPB, que 
diferente do famoso agente- 
laranja, nao faz mal/mau a 
ninguOn. 

Neto 
Teixeira 

Neto Teixeira, candidate a 
prefeito de Cidelandia, leu a 
coluna de ontem e a 
homenagem a Imperatriz com 
a mtegra da miisica Imperador 
Tocantins, uma ode a Terra do 
Frei. Atendendo sua justa 
reclama^ao, vamos 
transcrever a musica Vira^ao, 
que homenageia o recem- 
criado muniefpio de 
Cidelandia e cuja autoria e do 
nosso querido Washington 
Brazil. Ambas as miisicas sao 
encontradas no CD Canta 
Imperatriz. 

Ondas Curtas 

Viracao 

por Washington Brazil 

~L o de vo I +q pea 

cidade 

vim mata e 
saudade 

Vim ^evee voces 

Viajei de Pau de 
Z^-eara 

Poi um sacmlicio 
mas aqui cl\eguei 

P e u s o livee na 
moeena 

Pecoedo aquelas 
cenas de jelicidade 

■Sinfo o caIoe desse 
povo 

Mm peaze^ fe vei* de 
novo 

jAndfeobal dos 
Peades 

... Viea<pao Peliz 

vefo 
a+eavessando a ilka 

A)o PM+o da Pipiea 

Ploje tem [olia 
^k! ... Viea«pao Peli2 
■P e CCidelandia a 

Pe+eol Ina 

Vamos c a nf an 
aleg^a menina 

Q 0 lider das pesquisas, Ddon Marques vem ai. Pra ganhar de goelada. 

□ Ildon quer se manter sempre distancia dos seus adeversarios na preferencia do eleitoradC 
6 

□ Que e para ninguem tomar gosto pela disputa de 03 de outubro. 

[ \ E Ildon Marques tem o costume de fazer aquilo que promete. 

□ Liberaram 30 revolveres para a Policia Civil de Imperatriz. 

Q Euestou come^ando a crer que essa bomba estava guardada a sete algemas, digo, chaves. 

□ Para ser anunciada durante o governo itinerante no municipio. 

□ Bandidos com pistola automatica e AR-15. Policial civil com revolver calibre 38. 

I 1 Podia logo, um assessor de Roseana, vir para a televisao e mandar um abra^o para todos. 

Q Mais uma vez, o imperatrizense caiu no engodo do governo do Estado. 

Q Marcia Marinho vem no sabado para a convengao de Sebastiao Madeira, do PSDB. 

□ No domingo, seu esposo, o prefeito de Caxias, Paulo Marinho, participa da convenfao de Ventura. 

Q Anotem o nome desse casal, eles vao longe na politica do Estado. 

Q Esse menino, quer ver a partir de primeiro de julho, quando entrar a nova lei eleitoral. 

Q ^ eni muita gente que para aprender, vai deixar sua emissora fora-doar por uma semana. 

□ Depois nao digam que eu nao avisei. E bom a turma come^ar a fazer o genero soft. 

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

Q Quatro candidates, duas bandas e um destine. A vitdria da banda dtica. 

[—1 Porque o imperatrizense ja cansou da outra banda, aquela fisiologica e clientelista. 

□ Aviso aos navegantes: O president© da OAB de Imperatriz, Jose Cldbis e candidate a vereador. 

□ Aviso aos aeronautas: O delegado Oliveira da PF, tambdm concorre ao Legisladvo. 

Sabado e dia da 

convengao de 

Madeira 

La vem o Leao Ze! 
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lASORATORIO CLESIO FONSECA 

Exames: sanbue, fezes, urina. 

s PDR CONvenia» FDNE: 72 1 -54 1 1 
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Ani^ersamntes (ACII) 

* Madeireira 5candian Ltda. 

* Rodante Com. do Pe^as 'e 5ervi^o6 Ltda. 

* Jorgo Elias 5. Rodri^uos (E^voria Diesel). 

Anivorsariam hoje o recobom oe parabons do Foit-o a Mao 

Rostaurante (eelf-eervice, churrasco nolc^uilo e ac^uola foijoada 

aos sabados), na Getulio Vargas, esc^uina com Ala^oa^, Centro 
721-3565.  j 

Bmpregado 5omestico passa a 

ter todos os direitos tmbalfastas 

Api^vado na ultima c^uarta-foira (25), na 

Compsao do Assuntos Economicos do 

5onJdo, o projoto de lei opie re^ulamenta oe 

dlrejtoe do empre^ado domestico. Pelo 

profeto, oe empre^ados domeeticos de urn 

moho ^eral passam a ter todos os direitos 

trabalhistas, inclusive aposentadoria. 

m a^osto, o projeto sera.votado no 

plinario do 5enado, retornando em se^uida a 

Cimara dos deputados. 

| 

, Os diretiros 

j Pela proposta aprovada na Comissao de 

Assuntos Economicos do Senado, os 

empre^ados domesticos passarao a ter os 

se^uintes direitos: 

* Salario mmimo como piso inicial; 

* Irredubilidade do salario; 

* 13° salario como base na remunera^ao 

integral ou no valor de aposentadoria; 

* Repouso semanal remunerado; 

* Ferias anuais remuneradas; 

* Licen^a-^estante de 120 dias; 

* Aviso previo proporcional ao tempo de 

service; 

* Aposentadoria. 

Patroes mo cpstaram 

Oe patroes e patroas nao ^ostaram das 

noticias dando conta da aprova^ao de 

direitos trabalhistas para seus empre^ados 

c ^mesticos. 

Todos concordam c^ue seus empre^ados 

Severn ^ozar dos mesmos direitos dos demais 

trabalhadores, 

0 problema e c^ue, nestes tempos bicudos, 

^e economia com dinheiro curto, todo 

acrescimo no or^amento finaceiro da familia, 

termina extrapolando os limites 

estabelecidos. 

Mas, com boa vontade as coisas terminam 

se ajeitando. 

Boupanga 

Hoje 1,33% 

Ontente .1,33% 

Fonte: 5C/Gazeta Mercantil. 
ufi 

Oemestral ate 30 de junho: 

R$ 0,3257. 

Her5eiros tietayem 

Na esteira de Adriane Galisteu, hoje dona de 

urn petrimonio de urn milhao de dolares, a viuvinha 

Valeria Zolpello fatura alto com os fas do ex- 

namorado Dinho, dos Mamonas Assassinas. . 

E o que destaca em sua edicao desta semana, • • ^ j j 
. i wr-1A ,, , j . n- ^ ■ homolo^ar a candidatura do depuado a revista VEJA, distnbuida na re^iao pala Oimapi. ~ , ■ x ^ j 

J r r 6ebastiao Madeira a prefeito de Imperatnz 

. , r nas elei^oes de tres de outubro. 

Kenovagao espintmL Confirmando como vice, a vereadora 

Comemora-se hoje (23), o Pia da Renova^ao Concei^ao Formica. 

Convengdo do PSDB 

A coliga5ao PSDB-FPS-PSB. .esta com 

tudo pronto para a conven^ao amanha 

(29), no Cole^io Gra^a Aranha, c^ue vai 

Espiritual. Fi^uroes da politica estadual, a exemplo 

do senador Epitacio Cafeteira, cinfirmam 

presenipa va convenijao dos tucanos. 

Gargalfjadas 

Enc^uanto o secretario de 5e^uran^a do 

TOBTAl OO CAMINHe 

3 
J' 

j 

m 

Destque tamhem hoje para a Livraria e Portal do Caminho 
(leia-se Mariazinba), instalada ah na Dorgival Pinheiro de 
Sousa. 802, entre as ruas Piaui e Gear a. A Livraria Portal 

do Caminho dedica-se a divulgafao de publicafoes 
espiritaSf tendo acabado de cbegar, a coJefao do romance 

de Zelia Gasparetto, incluindo a esperada obra "Pelas 
Portas do Coragao", da mesma autora, que alem de ser 

espirita e tambem medium. Vale o registro. 

Vence terceim cota do IR 

Vence hoje (23), ultimo dia util do mes, o prazo 

para quitagao da terceira parcela do Imposto de 

Renda/96 para quern optou pelo parcelamento. 

0 prazo vence para quern parcelou em ate tres Estado, coronel Jair Xavier, anuncia a 

vezes, valendo acrescentar que este ano a Receita libera^ao de 30 revolveres calibre 30 e 30 

Federal permitiu que o imposto a pa^ar fosse pares de al^emas para a sub-3ecretaria 

parcelado em ate seis meses. / de Imperatriz, os bandidos dao 

quern nao acertar as contas as contas com o ^ar^alhadas, 

Teao" hoje, estara sujeito as multas e juros Armados ate os dentes e contando com 

previstos em lei. ' carros "tinindo", os bandidos nao estao 

nem ai para a policia, que ^ra^as ao 

descaso das autoridades, nao conta com 

aparelha^em nem com recursos humanos 

suficientes para conter a violencia que 

impera na re^iao. 

E lamentavel. 

Ouro 

0 ^rama na abertura ontem da PM&F: 

R$ 12,42 

Quim 

Pezenas sorteadas ontem (27) para o 

concurso 214 da Quina: 

10,19, 24. 34 e 72. 

Dolar 

* Paralelo R$ 1,03 

* Turismo R$ 1,03 

* Comercial R$ 1,00 

Cotagoes de ontem (meio-dia). 

wsio/Ua 

Materials para 
escritorio, escolar, 
bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
pre^o da praga. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
      \ I Lai - 

IMPERATRIZ ^7
a«srmp,licir MpreM 

1478, Centro. Cx. Postal, 

ft 

W Promogao em papel reporter (mod. 400) R$ 6,00 ^53 Ceo 65 901- 490 - 
* (resma) papel reporter (tipo) R$ 5,70 (resma) , ' .1 

Imperatnz-MA 

i SERVICO MEDICO VETERINARIO UDA 

Clinica Lab. e Pet Shop 

Consultas, Cirurgias, Vacinagoes, Exames 
Laboratoriais e Atendimento a propriedades rurais 

V. 

Jose Lopes da 
Fonseca Filho 
^dico Veterinario 

C 'M* - 0189 

Clenia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Medica Veterinaria 
CRMV/MA - 0190 

Paulo Henrique 
Scares e Silva 

Medico Veterinario 
CRMV/TO - 0204 

Rua 1 ngues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhao 
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Nacional 3C 

BVs sao op9oes interessanteslem ju 

, . ^ercado de agoes deve oferecer rendimento atraente ncis 
proximos meses, mas renda fixa e indicada para quern e mais conservadgl na hora de aplicar 

<>. _   I nnr Rpnina Ditrtoi^lo .l-.r- i t—        

Brasil em 

Revisla 

porSOCORRO CARNEIRO 

Parceria 
Interditado pelo Juiz 

Djones Ricardo ha mais de 
um mes, o Institute Medico 
Legal (IML) de Anapolis-GO 
pode ser reaberto nos 
proximos dias. A reativagao 
do orgao sera possivel 
atraves de um convenio que 
esta sendo acertado com a 
Clmiea Cristo Rei, 
especializada em 
embalsamamento de 
cadaveres. 0 fechamento do 
ML de Anapolis, ocorrido 

dia 06 de maio deste ano, por 
forga de um mandate 
judicial, tern causado 
enormes transtornos a 
populagao. 

Aposentadorias 
As aposentadoria 

continuarao a ser apuradas 
sobre a media dos 36 ultimos 
salaries de contribuigao 
(base do recolhimento), 
mesmo apos a promulgagao 

encaminhar agao individual 
na Justiga ate o dia 24 de 
julho, data em que o prazo 
comega a prescrever, 
segundo entendimento do 
Supremo Tribunal Federal. 

Rolamento 
O consumidor ja pode 

optar por rolar uma divida 
maior no credito rotativo do 
cartao. O limite anterior, de 
pagamento minimo de 5096 
da fatura, caiu na semana 
passada. A maior parte dos 
car toes vai exigir no minimo 
20% da divida, financiando 
80%. 

Bradesco, Banco do 
Brasil, Banespa, Banco Real, 
Banco Geral do Comercio, 
Unibanco, Sudameris e 
Credicard — que tambem 
administra os cartoes 
Diners — vao trabalhar com 
limite de 20% para as 
compras no rotativo. Os 
clientes dos cartoes uos cartoes 

da ernenda constitueronal da Bradesco ja podem optar 
revidencia. A medida foi pelo pagamento de 20% na 

aprovada pela Camara na 
semana passada na 
apreciagao dos Destaques 
para Votagao em Separado 
(DVS) sobre a reforma. Pelo 
proposto original, o calculo 
sobre a media dos 36 ultimos 
salaries de contribuigao so 
Valeria durante dois anos 
apos a sangao da emenda. 
Depois, a base poderia ser 
esticada, o que tenderia 
achatar o valor do beneficio. 

Compulsorio I 
G Idee (Instituto de 

primeira fatura. Fitulares do 
Ourocard, do Banco do 
Brasil, poderao utilizar o 
novo limite do rotativo na 
fatura com vencimento a 
partir de 3 de julho. 

O cartao Credireal, do 
Banco Real, vai possibiUtar o 
pagamento de 20% para 
faluras com vencimento a 
partir de 4 de julho. 

IPTU 
ler antecipado para hoje 

o pagamento das parcelas do 
Imposto Predial e Territorial 

1 Mesa do Consumidor) tern Urbano (IPTU de muScSos 
um novo entendimento que adotaram a Unidade 
sobre o procedimento a ser 
adotado pelos interessados 
na devolugao do empreslimo 
compulsorio sobre a 
aquisigao de carros e 
combustiveis cobrado entre 
1986 e 1988. A entidade 
havia fixado a data de hoje 
com prazo final para os 
interessados se associarem 
para participar da agao civil 
piiblica movida por ela em 
1993. 

Compulsorio II 
O coordenador do 

departamento jundico do 
Idee, Josue Rios, explica que 
esse prazo final de 
associagao a entidade nao 
existe. "A agao envolve todas 
as pessoas que pagaram o 
compulsorio", diz. Ele 
recomenda aos interessados 
que aguardem o resultado 
da agao movida pelo Idee. 
Outra opgao, diz Rios, ^ 

Fiscal de Referencia (Ufir) 
como indexador do tribulo 
pode ter sido vantajoso para 
quem dispde do valor total 
das parcelas. Isso porque, 
com a virada da Ufir em 1° 
de julho, a estimativa e de 
que as prestagoes do imposto 
sejam corrigidas em 7%, 
calcula o professor de 
raatematica financeira Jos£ 
Dutra Vieira Sobrinho. Essa 
e a atualizagao prevista para 
a Ufir. 

Sarajevo 
O lider servio bdsnio 

Radovan Karadzic, indiciado 
pelo tribunal inter nacional de 
Haia por crimes de guerra 
cometidos na Bosnia 
Herzegovina, pode deixar o 
cargo de "presidente" dentro 
de alguns dias. Karadzic 
continuara contudo em sen 
posto de lider do Partido 
Democratico Servio (PDS). 

por Regina Pitoscia 
Da Agencia Estado 

Para obter um rendimento 
diferenciado, o investidor com 
apetite maior para o risco pode 
deslocar parte de sens 
recursos as Bolsas, que 
apresentam boas perspectivas 
no segundo semestre. O 
diretor-executivo de tesouraria 
do Banco BMC, Cassio von 
Gal, entende que ha varios 
valores favoraveis aos 
raercados acionarios, entre os 
quais se destaca a retomada da 
atividade economica. 

Segundo von Gal, os 
resultados das empresas 
devem melhorar com o 
aquecimento da economia, o 
que e positivo para as Bolsas. 
Ele tambem afirma que, com 
Antonio Kandir no Ministerio 
do Planejamento, e possivel 
que haja uma aceleragao do 
programa de privatizagao. E a 
nomeagao de Jose Pio Borge? 
para a diretoria do Programa 
de Deseslatizagao do BNDES 
aumentou a expectativa do 
mercado em relagao as vendas 

Prazo para 

pagar IR 

termina hoje 

por Regina Pitoscia 

Termina hoje o prazo para 
pagamento do Imposto de 
Renda apurado sobre o 
rendimento obtido com as 
vendas individuals de agoes 
cm maio, mes em que as 
Bolsas tivcram otimo 
desempenho — a Bolsa de 
Valores de Sao Paulo, por 
exemplo, contabilizou 
valorizagao de 10,92%. O 
recolhimento deve ser feito 
j-n.eiode Darf,comcodigo 

Com aliquota de 10%, o 
imposto sobre renda variavel 
incide sobre a diferenga do 
prego de venda e de compra 
de agoes, sempre que ela for 
positiva. Estao isentas, porem, 
vendas de ate 5 mil Ufir, o 
equivalente a R$ 4.143.50. 

A tributarista Nicole 
Borger explicar que £ possivel 
tambem reduzir do lucro 
obtido perdas, ainda nao 
descontadas, de meses 
anteriores. 

Fundos 
Quem tern dinheiro 

aplicado em fundos de agoes 
nao precisa de preocupar com 
o tribute. Seu recolhimento ^ 
feito automaticamente pelo 
banco na ocasiao do saque. 

das estatais. 
O comportamento dos 

juros norte-americanos e 
outro fator importante para os 
mercados acionarios. Se os 
juros do T-Bond de 30 anos 
continuarem nos atuais niveis 
(ao redor de 7% ao ano), o 
diretor do BMC nao ve 
grandes dificuldades para as 
bolsas. E, em sua analise, o 
mais provavel ^ que nao haja 
grandes alteragdes nessas 
taxas. 

Von Gal afirma que a 
raelhor nianeira de o 
investidor aproveitar a 
tendencia favoravel das Bolsas 
e aplicar num fundo de agoes. 
0 ideal, de acordo com ele, e 
analisar o historico d.e 
rentabilidade do fundo e 
investir por um prazo nao 
inferior a um ano. 

Ja o investidor que nao 
gosta de risco deve dar 
preferencia a renda fixa. 
Mesmo com a queda dos juros 
e o repique da inflagao nos 
ultimos meses, von Gal 
entende que essas aplicagoes 
ainda sao interessantes para 

r 

: 

s- 
H 

quem ^ mais conservador. Na 
renda fixa, ele sugere os 
fundos de 60 dias. Para quem 

aplicar hoje, esses fundo 
devem render 1,53% em 3 
dias. 

PARA COMPRAR SEU 

COMPUTADOR 

COM O MELHOR PLANO 

DO MERCADO, 

SO E PRECISO ESTA TECLA. 

UMTfl 
Enter 

i 

A Liliani agora e representante da empresa que e a primeira palavra em 

informdtica no mundo inteiro: IBM. 
Toda a link a de computadores e impressoras IBM, voce ja pode comprar com 

os melhores pregos, prazos, garantia e assistencia tecnica. 
Se voce quer entrar para o mundo da informdtica, entre primeiro na Liliani. 

BEM-VINDO AO FUTURO. 

Impressora Execjet 4076-nc. 

Qualidade Superior por um pre9o 

inacreditavel. 

R$ 3.895,00 
a vista on 
\l+I2 de +izae . - , 

R$446,oo 

*Jaio de Tinta 
*21 Kb 
*3 p.p.m (P&B) 

mensais *600x300 dpi 
Total a Prazo: *Preto & Branca 

R$ 5.798,00 *Color 

Disco Rtgido: 1.2 GB, 
f MB RAM, Modem de 28.8 Kbps, Kit 

Multimidia 4X, Teclado 102 Fungoes, Mouse, 
Mais de 30 Softwares p/ sua educagdo, produtividade e 

entretenimento. 

*12 Fontes 
Residentes 

IBM APTIVA K 45 *Garantia 
Pentium 100 Mhz 01 Ano net- tc . 

OO00 a vista ou 1+12 de iv<p uud, uu a vi 

R$76yoo mensais 

Total a Prazo: R$ 988,00 

\ 
Of Mas vdlidas enquanlo durar o estoque. Juros 7.5% a.m 

Ufi 

mWi 

t 

Grafica Jardim 

oc . Jfr DA litGirXO' rRABALHAMOS COM COMPUTAgAO GRAFICA QUE RESULTA 
IMRRESSOS. Rua tuts Domingues, ns 1206 fone 721-1077 
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e Viana Infantil 

CampeoiMf) Infantil organizado pela Escolinha Jandui comeca dia 07 

Bate 

Bola 

por FRANCISCO DO VALE 

Surpresa 
A rota do Palmeiras para 

o RibeilaoziiTho causou a maior 
surprdia no meio desportista 
do Mebol amador de 
Impejatriz. O Palrneiras e o 
atualpmpeao de Imperatriz, e 
paraptatemporada adiretoria 
momou um grande time para 
as ffisputas dos jogos. Na 
estpia do campeonato, o 
veftao quase perdia para o 
Plfza. A partida terminou 
empatada em 0 a 0. Com a 
der rota, a diretoria ja pensa em 
novas contratacoes. 

Selegao Brasileira 
Selegao Brasileira, de 

_alo, jogando 
Kmistosamente em Vitoria do 
fespirito Santo, conseguiu um 
bom resultado antes de 
embarcar para Atlanta. 0 time 
de Zagalo derrotou a Polonia 
por 3 a 1, com o atacante 
Bebeto fazendo uma excelente 
atuagao e abrindo o marcador. 
O goleiro Polones fez milagres 
no gol da Polonia, evitando 
aquilo que seria uma goleada 
brasileira. 

Campeonato Infantil 
O Campeonato Infantil, 

promovido pela Escolinha das 
Redes Jandui, Liga 
Imperatrizense e Desporto e o 
apoio do empresario Hudson, 
do Cafe Viana, comeca dia 07 
de julho. 

Visita 
Desembarca nas proximas 

horas e .| Imperatriz o atleta 
Werles ex-jogador da 
Rscolinh do Mar wel Esi^rte 
Clube, eW.ie atualmente atua 
nc Rio Bnlico, de Americana- 
SR Neste final de semana ele 
iraVeunir-se com diretores do 
Mar wel, onde iniciou sua 
carreira, e em seguida 
coordenar o treino que 
acontecera no 50 Bis. 

Trofeu Brasil 
A atleta maranhense Lilian 

Ruth Castro, participa hoje e 
amanha, em Manaus, da 
segunda etapa do T rof£u Brasil 
de Atletismo, na prova do Salto 
Triplo. Nos dias 21, 22 e 23 
passados, o Maranhao foi 
representado em Sao Jose do 
Rio Preto-SP, pelo atleta 
Emerson Vaz Viana. Ambos 
sao pertencentes aos quadros 
da Eederagao Maranhense de 
Atletismo. 

Nivel bom 
Esta sendo considerado 

bqm o nivel tecnico da 
temporada 96 do Campeonato 
de Futebol Amador de 
Imperatriz. Segundo o 
presidente da Liga 

Imperatrizense de Desportos, 
Antonio Alves dos Santos, 
diversas surpresas 
aconteceram nos primeiros 
jogos da disputa. Exemplo 
disso foi a derrota do atual 
campeao, o Palmeiras, que 
levou de 3 a 1 do 
Ribeiraozinho, quarta-feira 
passada. 

Bom publico 
E o publico que vem 

comparecendo aos jogos do 
Campeonato Amador deste 
ano 6 outro fator que vem 
surpreendendo. Na quarta- 
feira passada, apesar do jogo 
da Selepao Brasileira contra a 
Polonia, o publico nao deixou 
de comparecer ao Estadio 
Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia. 

Transferencia 
Os jogos do Campeonato 

Amador de Imperatriz, que 
estavam previstos para 
acontecer no Estadio 
Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia, neste final de 
semana, foram transferidos 
para o campo do JV Lideral e 
Laminadora Parana. A 
assessoria da Liga 
Imperatrizense de Desportos, 
entidade promotora do evento, 
informou que a mudan^a 
ocorre em fun^ao do show do 
grupo Gera Samba, que se 
apresenta neste domingo, no 
Estadio Municipal. 

Administragao I 
0 Estadio Nhozinho 

Santos passara a ser 
administrado pelo Moto 
Clube ate o final do ano. Pelo 
menos esse foi o sinal verde 
dado pela prefeita ConceRao 
Andrade ao presidente Jose 
Raimundo Rodrigues, que 
aproveitou a audiencia de 
anteontem para reivindicar 
melhorias para aquela praga 
de esporte, tendo em vista as 
suas precarias condi^oes 
atuais. 

Administragao II 
Jose Raimundo pediu que 

o estadio seja recuperado e 
passe a ser administrado pelo 
Moto ate o mes de dezembro. 
A prefeita viu com bons olhos 
a solicita^ao motense e 
marcou para ontem a tarde 
uma nova reuniao com o 
presidente da FUNC, Aldo 
Leite. A prefeita Concei^ao 
Andrade disse que a tendencia 
e passajj a administragao 
Nhozinho Santos para o Moto, 
pois a Prefeitura nao dispde de 
recursos para fazer a ampla 
reforma que aquele estadio 
espera. 

por Francico do Vale 
Da Editoria de Esporte 

0 Campeonato Infantil da 
temporada de 96, organizado 
pela lid (liga Imperatrizense de 
Desporto) e a Escolinha de 
Futebol Jandui, com o apoio do 
empresario Hudson, do Cafe 
Viana, tera inicio no proximo dia 
07 de julho no Estadio 
Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia A competi^ao tera a 
participacao de 08 equipes. No 
dia 07 de julho jogam as 08:00 
horas no Estadio Municipal Frei 
Epifanio D'Abadia, Jandui x 
Ouro Verde, e as 09:30 horas, 
America x Belgica. No campo 
do Brasileirinho, as 15:00 horas, 
jogam Plaza x Novo Horizonte; 
e as 16:00 horas, Beira-Rio x 
PSV. Aabertura do campeonato 
foi adiada mais uma vez devido 
o show que ira acontecer no 

- 

o show que ira acontecer no ■■ * _ — nnm^rA em iulbo com 08 equipes 
Estadio Municipal Frei Epifanio Jandui participa da Cop a Cafe liana In/an ,q 
D'Abadia No proximo domingo 1 nt™™* 
dia 30 de julho a Escolinha ira 
realizar um torneio no campo 
do Brasileirinho. O torneio 
marcara a reabertura oficial do 

campo de futebol. Estarao 
participando do torneio, 06 
equipes. Eis os jogos: 

1° jogo - Escolinha x Belgica 

- 08:00 horas. 
2° jogo - PSV x Beira Rio - 

08:50 horas. 
3° jogo - Jandui x Novo 

Horizonte -10:40 horas. 
Para se conhecer os 

finalistas da competiqao sera 
efetuado um sorteio. 

terra 

por Francisco do Vale 

O filho mais querido do 
Cavalo de Aqo, Batore, se 
encontra na terra do Frei 
Epifanio, desde da ultima 
quarta-feira. O craque, que 
deu tantas glorias ao Cavalo 
de Aqo em 93, ficou triste ao 
tomar conhecimento que o 
futebol profissional de 
Imperatriz nao esta 
participando do Campeonato 
Maranhense da tempoarada 
de 96. 0 imperatrizense 
Lindonjhonson, ja esta na 
Belgica ha dois anos, onde por 
duas temporadas foi idolo da 
torcida do verdao La Louvier. 
O jogador assinou contrato 

com o seu novo clube, o 
Mons, para a temporada 96/ 
97. Batore ficara em 
Imperatriz ate o proximo dia 
15 de julho, de onde viaja 
novamente para a Belgica, 
onde ja comeca os treinos 
visando a temporada que 
comeqa em agosto e so 
termina em maio de 97. Os 
amigos de Batore fizeram 
uma grande festa ontem a 
noite na residencia do proprio 
jogador. Quando foi 
perguntado sobre sua volta ao 
Brasil, o jogador afirmou que 
ainda esta muito cedo e que na 
Belgica, apesar de nao estar 
estabilizado ainda, e melhor do 
que o futebol maranhense. 

r- r-:; 
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Batore, quetrocou o La Louvier pvlo Mons. onde assinon 
contrato para a tempoarada 96/97, cbega a Imperatriz 

U jogaaor assinou louuchw m-  

Palmeiras cai diante do Ribeiraozinho 
• /-v Amtrmin ( amilo 

por Francisco do Vale 

O Campeonato Amador de 
Imperatriz teve apenas uma 
partida realizada nesta quarta- 
feira no Estadio Municipal Frei 
Epifanio D'Abadia. 0 atual 
campeao do Campeonato 
Amador de Imperatriz, 
Sociedade Esportiva Palmeiras, 
caiu diante do surpreendente 
Ribeiraozinho, que venceu de 3 
a 1. A arbitragem foi de 
Jucelino Miranda, com 
bandeiras de Cloves Alves 
Oliveira e Alcides da Costa 
Texeira. A partida de fundo 
entre Bananal x Corinthians, 
que estava prevista para as 
21:00 horas, foi transferida para 
sabado a tarde no Xurupitao. 
Os dois dirigentes acertaram a 
transferencia da partida devido 
o jogo da Selegao Brasileira 
contra a Polonia, realizado em 
Vitoria do Espirito Santo, onde 

o Brasil venceu de 3 a 1. A 
competiqao prossegue 
domingo coni os seguintes 
jogos: 

No Xurupitao 
OShOO - Tiradentes x Marilia 
Arbitro Central: Jurandir 

mmmm 

Gomes 
Auxiliares: Cloves Aguiar e 

Raimundo Pereira de Souza 
1 OhOO - Bangii x Riengo 
Arbitro Central: Jos£ 

Wilson 
Auxiliares: Manoel Baldez 

e Antonio Camilo 
Na laminadora Parana 
16h00 - Ajuventus x Plaza 
Arbitro Central; Antonio 

Carlos dos Santos Sa 
Auxiliares: Jose Reis lima 

e Francisco Souza Reis 

i 

m 

K - T 

m 

rodadTiogando contra a Ajuventus neste domingo 

objetlvD e corajoso. flssim e Orlando Meneae^ q 

comoncb de ssguncb Q sextofeira, o programQ Odade 

Alerta, dee 13h00 os 1 ShSO, pela TV Qdade. 

A verdade nua c c doa a qwein doer. 
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Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Segura o Tchan 

Agora e pra valor. 0 Gora Samba vai estar abalando a ostrutura da 

city com sou som contagiante, no dia 30 de junho, no Estadio 

Municipal. A previoao do show.e de lotar o Estadio. Confira! 

Model Of The Models 

Vem ai uma super produc^ao da WE e Art-Promo^oes, o exclusive 

concurso internacional Model Of The Models, dia 20dejulho no Fly- 

Sack. As inscri^oes estao abertas no escritorio da Art-Promo^oes, 

Edificio Centro Comercio Empresarial, sala 901, fone: 721-0373. 

As exigencias para o concurso sao as seguintes: altura minima de 

1,73 cm. Idade minima 17 anos. 0 concurso tera 3 eliminatorias, sendo 

1 em A^ailandia e 2 em Imperatriz. Nao perca essa grande chance de 

se tornar uma modelo internacional. lnscrig:oes gratis. 

s'c/v umn modelo internncionnl no concurso Model Of The Model" 

Viajando 

3s 

Embarc^ram bntem corn de^tino a Sao Paulo-, os empresafios Samir . 

Sabbag (Fly-Sack) •e Valm ir,.QIiveira (Distribuidora Ri^cho Doce). Logo eles 

estarao de volta com muitas novid^des para a noite imperatrizense. 

Coluna 

Quern esta na city e o gatissimo Gustavo Mai^, para delirios das 

gatinhas, com um visual mais serio de esbanjar'charme, arrasando 

cora^oes. E uma pena gue sua temporada na cidade e curta. Gustavo 

esta curtindo ferias, gue com certeza serao marcantes. 

5eja bem vindo! 

15 anos 

A gatinha Fau\a O. 

Herenio eetara 

debutando no 

proximo ti\a 12 de 

julho, com uma 

fosta so para 00 

amigos tium ostilo 

modorno no Fly- 

Sack. 5ua mamae 

felicfesima com a 

data, osta 

cuidando para o^e 

todo 0 proparativo 

estoja impocavol na 

noite. Pnuln (I. Herenio comemorn sens I o oninbos 

m 

Gustavo Mala, curtindo ferias na citv 

1 

F :€ 

11 

1 

I 'm close do casal apaixonado, Joao Ernesto e Dra. Elis Regina (Pantera Maquinas) 

JIVEKAR - Distribuidora de Vuculos Karajas S f F I A/ T 

Sabe quanto ) 
custa pint?' seu 
carro na DIVEKAR? 

\ / 

/ 

Com a melhor cabine de pintura utilizada, 
com a tirrta terta especiaimente para seu vei'cuk) 
(quakjuer modelo ou mar ca), e os profissionais 
mais trainados? Quase de GRAQA! 

A u . u /I 

"Qualidade em servigos e atendimento" 721-1800 

r 

Colecao Diva 
/ 

Se voce quer entrar na moda, 

use um oculos italiano Diva, 

Exclusividade Maia. 

■* 
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Pratiqjie Karate 
Preservar a int^gridade fisica, 

mental e sensorial de Seus praticantes. 
Treinado karate, voce adquire: 

ha bilidade, disci plina, equlibrio, for^a 
e auto-co 

Horari 
Karatt 

— das 0 
12:00; da 
20:00 e d 

segunda. quanta e sexta 
3 as 07:00; das 11:00 as 
7:30 as 18:30; das 19:00 as 
?0:00 as 21:00. 

Aeroficalizada — terga, quinla e 
sabado t- das 17:30 as 18:30 e das 
18:30 as 19:30. 

Matriculas abertas. 
Riu Piaui, 612. Nova Imperatriz. 

ncademia 

ProCorpo 

Ginaslica localizada, muscula^ao e 
aerobica. 

Vende-se 
Uma moto DT 200 seminova, com 
apenas 16.000 km rodados, ano 94 (do 
dia 14 de novembro). Inlenessados, 
entrar em contato com o Sr. Clovis 
pelos fones; 977-2365/721-3945. 

Rovel Vek ulos 
Vende: 

D-20 91 completa -R$ 22.000 — cor 
vermelha 
D-20 90 completa - R$ 20.000 — coe 
preta 
Saveiro 93 a gasolina - R$ 7.000 — cor 
amarela 
Pampa 93N94 1.6 a gasolina-ap - / .800 
— cor aZul metalica 
Gol CL 1.6 a alcool - R$ 8.000 — cor 
cinza metalica 
Caminhao Chevrolet D-60 com Ml INK 
84 - R$ 10.500 — cor branca 
Fusca 83 1.6 a gasolina - R$ 2.300 — 
cor cinza 
2 tratores Massey Ferguson 265 - R$ 
5.500 cada 
Av. Dorival P. de Sousa,361. fone: 721- 
6867 

Fazendo com que 
voce tenha uma 
melhor harm on ia 
com o seu corpo. 
Nao pense duas 
vezes. 

Rua Piaui, 

880 

Centre 

Vendc- se 
1 Jma casa construida (esquina) eoulra 
cometpada, com ponlo comercial. A 
Rua Furna. nB 08-A. Parque Santa 
Lucia. 
Valor; 3.000.00 (ACEITA PROPOSTA) 
I ratar com Antonio Rodrigues 

Inter Car Veiculos 
Vende: 

lino 92/93 - R$ 6.500.00 — cor 
vermelho; D-20 93. cores; preta, 
vermelha ou ^perolada** —R$ 
21.000,00; D-20 92 completa — prego 
a combinar; lino ELX complete, cor 
vinho. R$ 9.500,00 
Av. Getulio Vargas, 1973, em frente ao 
Bamerindus. Fone: 721-0562, falar 
com Ze Vais. ■ 

Vende-se 
Uma loja de roupas finas localizada a 
rua Godofredo Viana n4 818C - era 
frente a sorveteria Zorzo. 
Tratar no local ou pelo fone 723-1628 

Maira Estacionamento 
Vende: 

Omega 93 - R$ 18.000 — cor vinho; 
San tana 94 - R$ 14.000 — cor azul; 
BMW 92 - R$ 60.000 — cor preto 
Contatos pelo fone: 721-7780 

Imperauto Vende: 
Saveiro 93 1.8 - R$ 7.800 — cor 
dourado; 
F-1000 89 diesel - R$ 13.000; 
Uno 93\94 Mille- R$ 6.500 — cor prata; 
D-20 92 - R$ 19.000 — cor vermelha: 
Tralor AD7, ano 78 - R$ 15.000.00 
Pick-Up Fiat, ano 91 - R$ 5.500,00 — 
cor bege 
Av. Dorgival P. de Sousa, 763 - fone: 
721-4626   

Vende-se 
Um Carro Premio 87- R$ 3.000 — cor 
chumbo. 
Tratar em horario comercial no local 
ou pelo fone 723-1628. 

Adeuiar Mariano Consult. 
Iniobiliaria 

Vende: 
'lima casa residencial localizada a Av. 
Bernardo Sayao, Bairro Tres Poderes 
— com 04 quartos, 01 suite, garagem, 
piscina, copa/cozinha. Pre^o de 
ocasiao. 
•Uma casa residencial localizada a 
Rua Sergipe, Bairro Juyara — com 02 
quartos, 01 suite, garagem. area de 
servigo, copa/cozinha. Pre^o de 
ocasiao. 
•Una apartamenlo residencial 
localizado a Rua Sao Pedro, Bairro 
Nova Imperatriz, Edificio Meridien — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Pre^o de ocasiao. 
*Um apartamenlo residencial 
localizado a Rua Gioas, Setor 
Maranhao Novo, Edificio Laville — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Pre^o de ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a 
Rua Frei Manoel Procopio, Bairro 
Centre — com 02 quartos, banheiro 
social, copa/cozinha. Preco de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada no 
Setor Amazonas — com 02 quartos. 01 
suite, banheiro social, copa/cozinha, 
com uma area de 1.080 m2 de terreno 
(conslrutpao nova). Pre go de ocasiao. 
Contatos: Fone 721-5424 

Iniobiliaria Karajas Ltda 
RuaCoriolano Milhomem, 1727, fone: 
721-4212 

Vende Casas: 
* Na rua Hermes da fonseca, Centro. 
R$ 20.000.00 
* Rua Santa Tereza. Centro 
R$ 25.000.00 
* Rua 11, Parque do Burili 
R$ 13.000,00 
* Rua Cecilia Meireles, Bairro 
Aleandra 
R$ 8.000,00 
* Rua Godofredo Viana, Jardim 
Eldorado 
R$ 35.000.00 
* Rua Joao Lisboa, Centro, com 03 
pavimentos 
R$ 130.000,00 
* Uma casa no Alto da Boa Vista 
R$ 36.000,00 

Pontos Conierciais 
* Um ponto na Rua Coriplano 
Milhomem, 1727, Centro 
R$ 36.000,00 
* Na Rua Luis Domingues, Centro 
R$ 45.000.00 
* Na Rua Ceara. Bairro Jugara 
R$ 25.000.00 
* Na Av. Getulio Vargas, Centro 
R$ 200.000,00 

Vende Fazendas 
No Estreito, com 80 alqueires. 
No Estreito, coAi 30 alqueires. 
No Estreito, com 168 alqueires. 
No Estreito, com 220 alqueires 

* No Brejao, com 230 alqueires, 50% 
feila 
Valor por alqueire, R$ 1.300,00 

Vende-se 
Um Fiat Ogi 83 a alcool - R$ 1.700 — 
corverde. 
Tratar na rua Rio Grande do Norte n" 
905 - Mercadinho, ou pelo fone <21- 
7361     

Oferta de emprego 
A Exticendio Coraercio e 
Represenlagoes L'l DA esta 
contralando vendedores com ou sem 
experiencia. Os interessados devem 
procurar dona Sulamita. 
Av. Dorgival P. de Sousa n' 142/. em 
frente ao Imperatriz Shoping 

Oferta de Emprego 
A Editor a Abril Esta admitindo 
pessoas de ambos os sexos, para o 
departamento devendas. 
Os interessados deverao comparecer 
a: 
Av. Getulio Vargas, 1584, Sala 4. Falar 
com Ladeira. Fone: 722-1304 

e so iigor 

723-2034 

Saloo Porcnso 11 "fyCANU'S VIDEO 
,( .>.( r-n I-*!I»• r n n ilc COTtC G I I - 

/\s novidades da sctima 

Qf\e no confopto do sen lap 

Rua Rio pande do 

Mode, 605 Centpo 

Metodo moderno de corte 
massagem. com produtos 
da mais alta confianga e por pregos 

■■■■■■■■ 
Rua Luis Domingues, 2018-Fone: /21- 
5087 - Centro 

Vende-se ou troca-se 
Uma casa com 03 quartos. 02 
banheiros, garagem com capacidade 
para 05 carros e piscina; sitauada a Rua 
Salvio Dino, 650A. Vila Redengao 11 

Precisa-se 
De uma cozinheira com experiencia e 
referenda, para trabalhar em uma 
residencia, Paga-se bem. Interssadas 
devem dirigir-se a Di Paula Calgados; 
Av. Getulio Vragas 682, Calgadao 

Documentos Perdidos 
Antonio Audro de Sousa Silva. perdeu 
uma carteira, conlendo lodos os seus 
documentos. e pede a quem enconlrou 
ou encontrar, devolver no Armazem 
Paraiba, que sera muito bem 
gralificado. 

Passa-se 

Um ponlo comercial no Shopping 
Shalon. 
Maiores informagoes pelo telefone 
977-3463  

Vende-se 
Um Condicionador de Ar noyo. 
Interessados ligar para o fone 721- 
3356. Falar com Maria Dinair ou se 
dirigir a Rua Sao Pedro, 16, Jardim 
Cri sto Rei  

Vendo 
Um treiler novo e completo. Prego de 
ocasiao (1.200,00). Os interessados 
devem falar com Remy, a Rua Rio 
Grande do Norte, 176, entre as ruas 
Gongalves Dias e 13 de Maio 

Vende-se 

Uma casa residencial no 
Conjunto Alaraeda Quinla de 
Ouro, com 1 suite, 1 quarto, 
sala ampla, cozinha, garagem 
para 2 carros e quintal. Os 
interessados, falar com 
Marcos, fone 723-2223 

Fone: 731-7510 

ifpiz MA 1 mperalpiz 

Vende-se ou troca-se 
Uma chacara localizada na entrada da 
Vila Davi. 
Prego a combinar. 
Tratar no Bar Caslelinho. Beira Rio. 
n" 16, com o sr. Joao Damascena Silva 
Braga Qoaozinho) 

Joia Motel 
Apartamentos com 
frigobar, telefone, 
televisao. ar condicionado. 
video e um completo 
servigo de quarto. 

BR-010, Km 01. n4 85. Fone: 721-1438. 
Visite-nos. 

Vende- se 
Uma pronta entrega do ramo de 
confecgoes localizada a rua Cel. 
Manoel Bandeira c/ Dorgival P. de 
Sousa. 
Contatos pelo fone: 723-1628 em 
horario comercial ou no local. Prego 
de ocasiao. 

Alex Arouche Iindveis 
Sua Garantia linobliaria 

Creci J-173 208 Regiao 
Rua Cel. Manuel Bandeira. 1961. 
Centro - Imperatriz-MA 
•Vende- uma excelente casa situada a 
rua Maranhao. proximo ao Colegio 
Meng Imperador, com garagem para 
varies carros. duas salas, copa, 
cozinha, dep. de erapregados, duas 
mites e dois quartos,(aceita-se carro, 
gado e parcelamento) 
•Vende- um galpao situado a BR-010, 
proximo a nova rodoviaria, coberto de 
estrutura metalica em olimo 
acabaraento, bastanle amplo, (aceita-se 
carro, gado e parcelamento) 
*Aluga uma casa com garagem, sala, 
copa, cozinha, 02 quartos, 01 suite e 
dependencia de empregada, na Rua 
Sergipe, Bairro Jugara.   

AC Corretora Vende: 
Moto Titan OK-R8 3.200; 
Moto Drean OK - R$ 2.500 
Moto Today 89 - R$ 1-600; 
Pick-Up Fiat 94 RS 6.200 - cor 
vermelha; 
Pick-Up 1000, ano 94 - R$ 6.500,00 
Pick-Up 1500 92/93 - R$ 5.500,00 
San tana CLl. com ar condicionado, 
CD, sg total, ano 95 - R$ 18.000,00 
Moto Titan OK-R$ 3.200.00 
Moto Titan OK - 3.300.00 
C-100 Drin OK-R$ 2.500.00 
CG Today 93/94 - R$ 2.300.00 
CG, ano 89- R$ 1.600.00 
CG, ano 86 - R$ 1.500,00 
Pampa 89 - 3.200 cor vermelha: 
Santana 95-R$ 18.000 
Av. Dorgival P. de Sousa, 991- fone:723- 
2481 

Auto Mecanica Zequinha 

Mecanica em geral, solda 

eletrica, chassis em geral e 

lanternagem. De volta a 

ativa, agora a BR-010,68A, 

Maranhao Novo. 

Fone: (098) 721-41 71 

Ofertas do emprego/Sine- MA 
10 Soldadores de armagao 
08 Operadores de vibrador de 
concreto 
05 operadores de tralor agricola 
04 armadores de guindastes 
20 armadores 
70 carpinleiros 
Obs.: as vagas disponiveis acima sao 
para Conslrulora Mendes Junior, em 
Minas Sul, Goias. 
01 Carpinleiro 
01 Barman 
02 cuzinheiros 
02 operadores de patrol de 
acabamenlo 
02 tecnico em seguranga do trabalho 
02 soldadores raio x 
01 churrasqueiro 
01 Vaqueiro 
02 Borracheiros 
02 Lanterneiros j 
02 Serralheiros 
05 Empregadas domesticas 
02 encarregados de Departamento 
Pessoal 
Os interessados deverao dirigir-se ao 
micleo do orgao, a rua 15 de 
Novembro, s/n, antigo Ciretran. 

Vende-se 
Uma moto Agrale 92 - R$ 1.300 — coi 
branca. 
Contatos pelo fone 721-3852, tratar 
com Jacksora. 

Vende-se 
01 estanle de ago nova; 01 cadeira de 
ferro nova com Ires acentos; 01 
liqiiidificador Wallita; 01 mesa de ferro 
nova para escrilorio; 01 cadeira nova 
para escrilorio estilo execulivo; 01 
espremedor de frutas Mallori; 01 biro 
de ago usado para escritorib. 
Tratar com Gerson. Fones 721-5858 ou 
977-1723. Prego a combinar. 

Vende-se 
Uma D-20 completa, cor preta, ano 93. 
R$ 23.000,00. Interessados falar com 

Weler Resende, fone 977-1122 
Vende-se 

Camarao da agua salgada lamanho 
medio. Prego do Kg; 8.00 reais. 
Contatos pelo fone: 721-7510 

Flor 

de 

§eda 

A tradugao exala de tudu que as 
mulheres de bom gosto esperam de 
um lingerie noite. Flor de Seda. E usar 
e seduzir. 

Av. Getulio Vargas, 176-B. 
Fone: 721-5105 Imperatriz-MA 

Penta 
Quarias e sabados 
Pousos; 13:00 Decolagens; 19:00 

Horarios de Voos 
Rio Sul - diariamente 
Pousos: 14:00 Decolagens; 14:35 

Via9ao Nordeste 
Diariamente 
Pousos; 14:05 Decolagens: 14:40 

Brasil Central 
De domingu a sexta-feira 
Pousos: 11:00 e 16:00 -Decolagens: 
11:20 e 16:20 

VENDE-SE 

UMA CASA RESIDENCIAL COM 

UMA SALA, UM QUARTO, COZINHA 

E BANHEIRO. LOCALIZADA NO 

jardim Sao Luis. 

INTERESSADOS DEVEM ENTRAR 

EM CONTATO COM O SR. ANTONIO 

PELO FONE: 721-0192 

Vende-se 

Uma casa no jardim Cri sto Rei, com 
02 suites. R$; 20.000,00. Aceita-se gado 
no negocio. 
Uma casa residencial, otima 
localizagao, apropriada para clinica e 
laboratorio. Prego de ocasiao. 
Uma casa residencial, a Rua D- Pedro 
II. Bairro Uniao, com 05 quartos, 02 
suites, dependencia de empregada. 
area de servigo e campo de futebol. 
Aceita-se gado no negocio. Tratar com 
o Sr. Assis Dias, pelos fones; 721-6945/ 
977-2569 

Companhia Vale do Rio Doce 
Saidas as tergas, quintas e sabados as 
10:30   

Vende-se 
Um Pampa ano 84. cor beje. R$ 
3.000,00. aceita-se contra-proposta ou 
troca. Contatos com Rosa, pelo fone: 
721-7510 

Vende-se 
Um la . • < deto. prego de 
ocasiao, ct 
setor hospii 
Rua Rio Gran, Nor. , .76. Centro 

1 alizagao (no 
i jm Remy. 
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Imperatriz, -28 de junho da 1996 ^ Cinema/Video 

por VALDO VALE 

n 

Rbteiro: 

Gavin Lambert - baseado na novel a The End of the Tragedy de Rachel Ingalls 

Pigurino: 

Corbin Bernsen. Amanda Pays, John Glover, Kevin McCarthy, Eleanor Parker. 
lima jovem atriz apaixona-se por urn estranho que todps os dias aparece para ve-la na pepa 

em que esta atuando. Mas ela caba se envolvendo com o primo, acusado de ter assassinado a 
primeira esposa para receber o dinheiro do seguro. 

Diregao; 1 

Mark Cullingham - diretor veterano e especiais para TV, Ambi^ao Mortal 6 seu primeiro 
longa de ficpao. 

Efenco: 

Ambigoo Mortal < 

Titulo original; Mark Cullingham *"'******* 

Dumgao: 

97 minutos 

Corbin Bernsen - ator de grande sucesso na TV americana com o seriado L.A. Law no 
cinema destacou-se em Busca Mortal, Major League e Ambi^ao Mortal. 

Amanda Pays - jovem atriz britanica, conhecida por seus pap&s em filmes como Uma« 
Aventura em Oxford, ao lado de Rob Lowe. Leviathan e The Flash. 

Locadoras com selo de 
qualidade do Clube de Video 
do Nordeste na regiao 

Shoping Video 
Imperatriz 

Videomania - Imperatriz 
Condor Video 

Imperatriz 
Video Show - Imperatriz 
America Video 

Imperatriz 
Angar Video - Imperatriz 
Sampa Video - A^ailandia 
Skala Video - Agailandia 
Phoenix Video 

Apailandia 
Paly Video - Aqrailandia 
Osb.: Locadoras que 

trabalham com acervo 100% 
elado. O selo tern validade 

de 06 (seis) meses, podendo 
ser suspenso caso sej 
compravado pirataria n< 
acervo da loja. 

Valdo Vale e presidente d> 
Clube dc Video do Nordeste, 
Trihos Association Teen 
menihro do Conscllh 
NarionaJ de Video 
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O cinema so tem magia quando suas emo^oes sao originals 

EXIJA FITA SELADA 

Campanha: "Video Qualidade". Realiza^ao: Clube de Video do Nordeste 

Apoio:Mundial Filmes, Europa Cart, Alphaview Home Video e LK-Tel Video 
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tmperatriz, 28 de junho de 1996 

Maranhao realliza Gongresso de Odontologia 

Evento discute tecnolog:idS de ponta e promove intercambio entre profissionais do setor 

por Raimundo Primelro 
Da Redapao 

Estara acontecendo ate estc 
sabado, dia 29, o 3° Congresso 
de Odontologia do Maranhao, 
cuja abertura deu-se na ultima 
ter^a-feira. Tal evento realiza- 
se no Convento das Merces, 
em Sao Luis, e sua abertura foi 
presidida pela governadora 
Roseana Sarney, oportunidade 
em que aproveitou para 
enfatizar que esta sendo 
implementado um novo 

4nodelo assistencial na area de 
sadde no Estado. 

O c< .iclave tern como tema 
"Cienc.a e tecnologia a service 
da saiide bucal" e e promovido 
sob os auspicios do Conselho 
Regional de Odontologia do 

Maranhao (CRO-MA) e o 
Sindicato dos Cirurgibes- 
Dentistas do Estado, sendo 
que mil e duzetitos 
profissionais do setor estao 
participando. 

Ao mesmb tempo, tambem 
acontece na capital 
maranhense o 1° Encontro de 
Odontologia Militar do 
Maranhao e o 2° Encontro 
Norte/Nordeste de 
Academicos de Odontologia e 
4° Jornada Academica de 
Odontologia do Maranhao. 

No ato de abertura, os 
secretarios de Estado da 
Saiide, Marival Lobao e de 
Cover no, Joao Alberto de 
Spuza, receberam o 
certificado de colaborador e o 
titulo de Amigo da 

()dontologia. Ja a governadora 
Roseana Sarney, foi agraciada 
com o certificado de 
presidente de Monra do 
Congresso. 

No encontro estao sendo 
discutidos diversos leinas 
considerados importantes, 
com destaque para a tecnica 
das resinas compostas de 
ultima geragao e odontologia 
estetica nos denies frontais. 

O presidente do 3° 
Congresso de Odontologia do 
Maranhao e Herbert de Jesus 
Moreira, que aproveitou para 
afirmar que o evento ja 
conseguiu ale an van sua 
verdadeira meta. Ou seja, 
fomentar o intercambio entre 
os profissionais da area que 
aluam no Maranhao. 

do 2° grau em Timbiras 

Semus deflagra campanha de 

combate ao cancer ginecologico 

por Mirtes Miranda 
Da Editoria de Cidade 

O Programa de Prevenvao 
de Cancer Ginecoldgico da 
Secretaria Municipal de 

iSjdude foi reativado na 
Vt-gunda-feira, dia 24, com 

uma campanha, que atendera 
inicialmente 300 mulheres 
por mes, segundo 
informayoes prestadas pelo 
coordenador, o medico 
ginecologista Ruy Guilherme. 

Ele ressalta que as 
participantes cujos exames 
forem detectados 
anormalidades, serao 
encaminhados para o 
ginecologista da Secretaria de 
Saiide, que adotarA as 
providencias necessarias. E 
que a paciente portadora da 

z 1 

por Valdir Vila Verde 
Da Editoria de Politica 

0 deputado Expedito 
Moraes (•ncaminhou offcio ao 
secretario de Estado da 
Educacao. deputado Gastao 
Vieira, solicitando a 
iraplaiitavao de um Centro de 
Ensino de 2° Grau para 
funcionar na Unidade Escolar 
Garrastazu M^-dici. no horario 
noturno no munieipio de 
Timbiras. 

0 parlamentar afirma qiie 
a adoyao dessa medida 
proporcionara aos alunos 
timbirenses condiybes e meios 
de estudarem na cidade onm4 

resident, evitando, assim, o 
deslocamento desses jovens 
para os munidpios de Codde 
Coroata pois o ensino de 2U 

grau mantido pelo munieipio 

mammmmm i 
de Timbiras e precario c nao 
atende a toda clientela 
estudantil. 

Segundo as palavras de 
Expedito Moraes e penoso 
admitir o estado de abandono 
a que foi rekgado o ensino 
municipal em Timbiras. Ele 
considera o descaso das 
autoridades um desrespcito 
aquelajuventude. 

0 parlamentar disse, ainda, 
que tendo sua prop'osta o 
objetivo de aproveitar a 
Unidade Garrastazu Meilkuno 
horario noturno. isto ocorre 
porque neste penodo o predio 
da escola fiea ocioso. Ele quer 
que os estudantes de Timbiras 
a nivel de 25 grau possam 
desenvolver suas atividades 
estudantis sera serem 
obrigados a percorrer varies 
quilbmetros ern busca de um 

ensino ma is qualificado. 
Assim. apeku a sensibilidade 
do secretario Gastao Vieira no 
sentido de que atenda a sua 
rcivindicayao. 

Estrada 
Em ouira indicayao 

Expedito Moraes soBcita a 
governadora Roseana Sai ney 
a construyao de uma estrada 
ligandoa sede do munieipio de 
Presidente Vargas aos 
povoados Sorroca. Fincape, 
Filoraena, Barredo. Cajajal e 
Poyao, ate a BR-222. Moraes 
explicou queessa estrada ede 
grande importancia para o 
escoamento da produyao 
agricola desses povoados, 
alem de facililar o acesso aos 
mesmos, o que c.ontribuira 
para o desenvolvimento da 
regiao que hojo vive em 
complete esquecintento. 

Ganeleiros movimenta final 

de semana do imperatrizense 

doenya necessita de 
atendimento e 
acompanhamento mddico, de 
acordo com o quadro clinico. 

Abaixo, relayao dos postos 
e centres de saiide da rede 
municipal que participam da 
campanha; 

Nova Imperatriz — 
segunda a sexta-feira, das 

08:00 as 12:00 e das 14:00 as 
18:00 

Santa Rita — sexta-feira, 
das 08:00 as 12:00 e das 14:00 
as 18:00 

Vila Nova — quarta-feira, 
das 08:00 as 12:00 

Vila Lobao — segunda a 
sexta-feira, das 08:00 as 12:00 
e das 14:00 as 18:00 

por Raimundo Primeiro 
Da Redayao 

Prossegue a'todo vapor a 
programayao do Caneleiros 
neste final de semana. Tudo 
comeyou com Mauro Izz>' e 
Ernane,fia quarta-feira, com 
ri'per torio variado mostrando o 
raelhor da Musica Poiudar 
Brasileira. , 

Mais uma vez. o publico 
compareceu e prestigiou o 

trabalho que vem sendo 
desenvolvido pelo tambem 
cantor Wilson Zara. 

Ontem, dia 27, foi a vez de 
Mascarenhas subir ao palco do 
principal centro de referenda da 
cultura tocantina. Foi um 
espetaculo de pura nostalgia e 
romantismo, mostrando velhas 
e conheddas canyoes. A seresta 
por ele coraandada vem 
animando as noites do 
Caneleiros. 

Nesta sexta-feira. sera a vez 
do Wilson Zara cantar e 
encantar. Nao esquecendo sua 
intimidade com o inesquedvel 
Raul Seixas, interpretara 
canyoes como "Maluco Beleza'. 

Ja no sabado, 29, Lena 
Garcia pega sen violao e, com 
sua inconfundivel voz, resgatara 
verdadeiras jbias da MPB e da 
Musica Regional M iranhense. 
O publico e quern pede e 
manda. 

RADIO CARITA! 

orgulhosamente 

Q 

das 08:00 as 

apresenta: o programa 11,45 horas. 

Cidade Agora, sintomc 950 kh. 

Apresentado pelos papas da comiinicacao. 
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Gohab convoca mais 20Q servidore 

O PMDB e as 

eleigoes municipais 

porLuiz Henrique 
Deputado Federal (PMDB-SC) 

O 

J 

Em 3 de outubro o Brasil 
tera um novo encontro com 
as urnas. Gomo sao elei^des 
municipais, podemos dizer 
que esse encontro sera o 
Brasil-Real. Afinal, e no 
muniefpio que vive o cidadao, 
e do municipio que ele se 
socorre para o atendimento 

^ie todas as suas demanda, 
*ja na area de educagao, 
saude, transporte, eraprego, 
seguranya, habitayao etc. For 
isso costuma-se dizer que o 
municipio, para a gente 
comum, e a linica esfera de 
poder real. As outras nao 
passam de ficyao, dada a 
distancia que separa suas 
ayoes do cotidiano do cidadao. 

E com a realidade dos 
municipios brasileiros, 
portanto, que temos um 
encontro marcado no dia 3 de 
outubro. Sao cerca de cinco 
mil aglomerados urbanos a 
demandar todo tipo de 
equipamento social, exigindo 
o resgate de uma divida cujo 
pagamento ja vem sendo por 

Aunais protclado. No acerto 
Ws contas, sera o maior 
credor do eleitorado o partido 
se apresentar no.pleito de 
outubro com suas contas 
soeiais em dia. Nesse aspecto, 
o PMDB certamente levara 
vantagem sob re as outras 
legendas. 

Ha razbes fundadas para 
essa afirmayao. A despeito de 
eslar administrando diversos 
municipios importantes com 
oposiyao aos governos 
estaduais e federal, o PMDB 
conseguiu nos liltimos anos 
administrar melhor o 
interesse piiblico. Vamos ficar 
em apenas dois exemplos. 
Em Fortaleza, o prefeito 
Antonio Cambraia tern sua 
administrayao aprovada pela 
grande maioria do eleitorado 
local e o reconhecimento 
internacional das Organizayao 
das Naybes Unidas. A 
administrayao de Jarbas 
Vasconcelos, no Recife, foi 
feita eleita em todas as 
pesquisas de opiniao corao a 
melhor do pais. 

Os exemplos das 
prefeituras de Fortaleza e 

Recife se repetem por esse 
Brasil afora, onde o PMDB 
administra outros 1.285 
municipios, com o appio de 
11.700 vereadores. E com 
esse portifblio que o Partido 
vai se apresentar ao 
eleitorado no dia 3 de outubro. 
Prestando contas, mostrando 
realizaybes, recebendo o 
reconhecimento da 
populayao. 

Dos grandes partidos 
brasileiros, o PM DB tern uma 
galeria de 15 milhbes de 
simpatizantes. Sao eleitores 
que representam a media do 
pensamento da sociedade, 
sao formadores de opiniao e 
tern, se nao umaunanimidade, 
umalinha de condutapolitica 
uniforme, sem grandes 
defecybes. Esse perfil da 
sustentayao aos quadros do 
Partido, os mais identificados 
com os respectivos eleitores. 

Esse conjunto faz do 
PMDB o favorito das eleiybes 
de outubro. Sob a orientayao 
do presidente Paes de 
Andrade, que tern 
recomendado ao Partido 
alianyas com as areas mais 
progressistas da sociedade, o 
PMDB certamente ampliara 
sua representatividade junto 
ao eleitorado brasileiro 
aumentando o mimero de 
vereadores nas Camaras 
Municipais. 

A partir das eleiybes 
municipais o PMDB vai 
pavimentar o seu projeto de 
governo, com vistas aopleito 
de 1998. Com o trabalho dos 
novos prefeitos, o Partido vai 
criar as condiybes necessarias 
para veneer o pleito estadual, 
elegendo tambem o maior 
numeri) de governadores, 
deputados estaduais e 
federais e senadores. Essa 
base permitira ao PMDB 
concorrer tambem a eleiyao 
do proximo presidente da 
Repiiblica, com chances nao 
apenas de vitoria, mas em 
condiybes de, vitorioso no 
pleito. apresentar-se ao pais 
com um projeto de governo 
fiel ao seu programa, que tern 
napromoyao social do cidadao 
o seu maior objetivo. 

MECANICA VITORIA 

GOMES & MELO LTDA. 

Equipamenfos p/ lantemagem e pinturas em geral. 
Mecanica p/automoveis, bdanceamentoealinhamento. 

Pedro Capixaba 

Av. Bernardo Sayao, 1458 - Agailandia-MA 

por Katia Patricia 
Da Editoria de Regional 

A Companhia de Habitayao 
do Piaui (Cohab) esta 

divulgando uma nova relayao de 
servidores do Estado 
selecionados para participar do 
Programa de Mutirao 
Habitacional. D* novos 
convocados vao si •J; tf.V&rados 
aos que estao pai ndoda 
primeira etajm (I ^' r uyao 
no Conjunto Rena<cf nya. 

Estao sendo chamados mais 
200 inscritos dos diversos 
brgaos do Estado ao Programa, 
que esta sendo financiado pela 
lapep com supervisao da 
Cohab. A nova relayao esta 
afixada na portaria da sede da 
Cohab para conhecimento 
piiblico e dos interessados. Os 
servidores convocados estao 
recebendo carta de aviso e ja 

podem compar ecer. esta 
, semana na empresa., de posse 
' dos segiiintes docymentos: 
carteira de identidade, contra- 
cheque> certidao de 
nascimento dos dependentes e 
certidao de casamento. 

A Cohab esta realizando um 
treinamento de capacitayao 
para os servidore^ que 
participarao do mutirao e que 
nao tern experiencia na 
cpnstruyao civil. Equipes de 
tecnicos da Companhia vao 
supervisionar todas as etapas 
de construyao das casas, 
utilizando-se de uma 
metodologia ja testada e 
comprovada em mutirbes. 

As primeiras familias 

selecionadas para o Programa 
ja estao trabalhando na 
primeira etapa, no conjunto 
Renascenya, onde serao 
construidas inicialmente 251 
casas. No proximo mes, a 
Cohab comeyara adesenvolyer 
o projeto no conjunto Bela\5sta 
com a convocayao de novos 
servidores. O mutirao vai 
beneficiar este ano mais de mil 
familias so na capital. A 
previsao b de que, nos 
proximos meses, a 
metodologia de construyao em 
regime de mutirao seja 
implantada em diversos 
municipios do Piaui, juntamelite 
com outros programas 
habitacionais. 

GIM sera preenchida em tres vias 

por Washington Luis 
Da Editoria de Regional 

A Guia Informativa Mensal 
do ICMS (GIM) devera ser 
preenchida agora em tres vias. 
Antes, os contribuintes 
preenchiam apenas duas vias 
do documento fiscal. 
Assessores do Departamento 
de Arrecadayao e T ributayao 
(Datri)), da Secretaria da 
Fazenda do Estado, 
informaram que a GIM sera 
preenchida em tres vias a 
partir das operaybes realizadas 
em junho, para entrega as 
unidades fazendarias ate o dia 
10 de julho. 

A GIM em tres vias e 
fundamentada em decreto. O 
Datri informou que a mudanya 

permitira controle mais eficaz 
das apuraybes do ICMS normal 
das empresas. O documento 6 
uma obrigayao acessbria do 
contribuinte, que informa o 
resumo das operaybes de 
compra e venda de mercadorias 
da empresa. Com a GIM, a 
Secretaria da Fazenda sabe o 
volume de mercadorias que 
entra ou sai do Estado, bem 
corao a expectativa de receita. 

A GIM deve ser entregue 
ate o dia 10 de cada mes. A nao 
entrega do documento dentro 
do prazo implica no pagamento 
de multa, pelo 
descumprimento da obrigayao 
acessbria. 

A multa pela entrega fora do 
prazo sera de 10 UFIRs 
(Unidade Fiscal de Referencia), 

-A 

se for ate cinco dias da data do 
venciinento. Passara para 50 
UFIRs, se feita entre cinco e 60 
dias da data do vencimento, e 

de 200 UFIRs, para entrega 
apbs 60 dias do prazo. Uma 
UFIR correspondente em 
junho a 0,8287. 

Agricultura prepara exposigao de Oeiras 

por Alice Maria 
Da Editoria de Regional 

A Secretaria da 
.Agricultura, Abastecimento e 
Irrigayao ja iniciou a 
distribuiyao de cartazes e 

/ 
convites para a realizayao da 
VII Exposiyao-Feira 
Agropecuaria de Oeiras, que 
sera realizada de 03 a 07 do 
proximo mes. O evento tem 
apoio da Associayao dos 
Criadores do Medio Canindb, 

Emater e Programa de Apoio 
ao Pequeno Produtor 
(PAPP). 

Na programayao oficial 
consta o inicio das inscriybes 
dos animais, dia 2, recepyao 
e abertura oficial para as 18 

horas do dia 03. Dias 04 e 05, 
shows artisticos e dia 06 U 
Leilao de Animais de Elite. < 
encerramento esta marcai 
para o dia 7, domingo, com 
presenya do governadoi 
Francisco Moraes Souza. 

Encontro de Folguedos bate 

recorde de publico no Piaui 

por Elida Sa 
Da Editoria de Regional 

Mais de 120 mil pessoas ja 
passaram pelo XX Encontro 
Nacional de Folguedos do Piaui, 
realizado na Potycabana desde 
o tlia 14 de junho. Ontem a noite, 
duas atraybes nacionais 
empolgaram os participantes, o 

GRUFOLMO, Grupo 
Folclbrico do Moreno, de 
Pernambuco, e o Bale 
Folclbrico Tradiybes da 
Amazonia, de Belem. 

As atraybes de ontem, 27. 
fbram o Bumba-meu-boi 
Chapada do Corisco, Grupo de 
Xaxado Cabras de Lampiao e o 
Grupo Folclbrico de Moreno de 

Moreno. O Grupo de Xaxado 
Cabras de Lampiao, de 
Pernambuco, eformado por 15 
pessoas entre musicos e 
danyarinos. O Grupo reproduz 
com fidelidade uma das maiores 
heranyas deixadas pelos 
guerrilheiros das caatingas: o 
Xaxado. Sao reproduzidas 
tambem as roupas e adereyos 

usados pelos Cabras de 
Lampiao. 

0 Grupo do Moreno existe 
desde 1974, sendo formado por 
46 bailarinos. Sao apresentadas 
danyas fblclbricas nacionais 
nordestinas e pernambucanas. 
O grupo ja se apresentou em 
feiras, teatros e cidades de todo 
oPais. 

Alunos promovem "arraia" na Uespi 

por Ana Celia 
Da Editoria de Regional 

Quadrilhas e muito forrb 
animaram o I Arraia da 
Universidade Estadual do Piaui 
(Uespi), que aconteceu no 
ultimo dia, a partir das 19 horas, 
na quadra coberta da 

instituiyao. O evento foi 
promovido pelos estudantes do 
4° bloco do curso de Educayao 
Fisica, que realizaram esta 
atividade como parte da 
disciplina Organizayao 
Desixirtiva. 

De acordo com a 
programayao, a abertura do 

arraia foi feita com apresentayao 
do grupo Boi Bumba, seguido de 
muitas brincadeiras, dentre elas; 
corrida do saco, corrida do ovo, 
corrida com as per nas 
amarradas (dupla), danya da 
laranja, quebra pote, arranca o 
rabo e danyas folclbricas. A 
apresentayao das quadrilhas foi 

feita por ordem de chegada. 
Afesta, que foi animada por 

sanfoneiros e muito forrb, teve 
entrada franca para quem 
quisesse participar. O 
encerramento aconteceu as 24 
horas, com a entrega de trofeus 
e medalhas para os primeiros 
colocados. 

Golano 

Comunica a sua clientela que recebeu 

verduras, frutas e legumes do Sul do 

Pais e esta vendendo pelo menor 

preco. Confira ao lado: 

Rua Duque de Caxias - Centra - A?ailandia 

Verdura tipo sacolao: 
Melao: 
Abacate: 
Cocoseco; 
Tanjerina: 
Mamao; 
Laranja lima: 
Abacaxi: 

R$ 0,75 o quilo 
R$ 0,90 o quilo , 
R$ 1,00 o quilo 
R$ 0,50 a unidade 
R$ 1,00 a duzia 
R$ 0,80 o quilo 
R$ 1,00 a duzia 
R$ 0,50 a unidade 

A vista o menor preyo ou cheque para 
20 dias e recebe todos os tikets 
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Vf en ores ap reendidos em 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Furto 
Irisniar limaj Gongalves, 

brasileira, maranhcnse, do lar, 
filha dolose de Jesus Lima e 
Josefa. Francisca Bezerra 
Lima, residente na Travessa 
03, Quadra 982, casa 10, 
Parque do Buriti, esteve no 
Primeiro Distrito para 
cbmunicar que elementos 
desconhecidos furtaram de 
sua residencia varios 
documentos pessoais, sendo: 
Carteira Nacional de 
Habilitagao, CPF, Carteira de 
Identidade, Titulo Eleitoral e 
outros. Alem dos documentos, 
os elementos levaram R$ 70,00 
reais em esp^cie. 0 caso foi 
levado ao conhecimento das 
autoridades." 

I 1/ ^ Perda de documentos 
0 senhor Jos£ Arlindo 

Amorim Filho, maranhense, 
37 anos de idade, residente na 
rua Santa Tereza, n0 840, 
procurou a Depol para 
comunicar que perdeu sua 
Carteira Nacional de 
Habilitagao categoria "D", 
expedida em Sao Paulo. A 
perda da Llabilitagao, segundo 
o queixoso, ocorreu no ultimo 
sabado. 

Furto de fitas 
Esteplan Gomes Silva, 

maranhense, 17 anos de idade, 
vendedor de fitas, residente na 
rua Herminio Santos, 330, 
procurou a DRF Delegacia de 
Roubos e furtos para 
comunicar que teve sua caixa 
de fitas contendo 72 fitas 
gravadas, roubada. O 
comunicante disse que a caixa 
contendo as fitas estava em 
cima de uma cadeira no setor 
de eletrodomesticos do 
Armazem Parafba. O fato foi 
levado ao conhecimento das 
autoridades. 

Furto 
A professora Dinalva dos 

Santos Brito, maramhense, 
casada, 37 anos de idade, 
residente na rua Nova, n0 46 , 
Beira-Rio, procurou a Depol 
para comunicar que elementos 
desconhecidos, apos entrar 
em sua residencia, sem 
arrombar a porta, levou um 
botijao de gas, pacotes de 
agucar, oleo e outros. 

Arrombamento 
Dois menores das iniciais 

I.S.S, 15 anos de idade e 
R.M.S, de 11 anos de idade, 
foram pegos em flagrante com 

produto de roubo, na 
residencia do senhor 
Francisco Alberto, professor 
da UEMA, residente na rua 
Brasil, nQ 1158. Os dois 
infratores foram pegos quando 
ainda estavam dentro da 
residencia. 0 flagrante so foi 

■possivel porque o sogro do 
dono da residencia passava 
pelo local e viu que tinha 
algudm estranho dentro da 
mesma, foi quando acionou a 
Policia Mililar, que numa agao 
rapida, conseguiu apreender 
os objetos e fez a apreensao 
dos menores. Com eles a 
policia encontrou um aparelho 
de som 3 em 1, um gravador e 
um video cassete. 

Arrombamento 
A domestica Ana Cristina 

de Souza, paraense, casada, 32 
anos de idade, residente na 
Cel. Manoel Bandeira, 
comunicou que teve sua casa 
arrombada por elementos 
desconhecidos. Segundo a 
comunicante, que ^ 
professora, o fato deve ter 
ocorrido por volta das 15:00- 
horas da ultima quarta-feira. 

Perda de documentos 
Jose da Silva Melo, 

maranhense, pedreiro, 28 
anos de idade, residente na 
rua Hermes da Fonseca, s/n0, 
comunicou que quando 
trafegava pelas ruas da cidade 
perdeu lodos os seus 
documentos pessoais, sendo, 
Carteira de Identidade Civil e 
outros. 

Seguranga 
0 secretario de Seguranga 

Piiblica do Estado entregou ao 
diretor regional, Dr. Luciano 
Abreu, 30 revolveres e 30 pares 
de algemas. O secretario fez 
questao de entregar 
pessoalmcnte as novas armas 
ao diretor da regional. 

Buriticupu 
A juiza de Santa Luzia deve 

decretar a prisao provisdria dos 
integrantes do Movimento 
Sem-Terra, que ocuparam a 
fazenda Cikel, em Biriticupu. O 
presidente do inquerito policial 
que apura o caso, delegado 
Rubem Sergio dos Santos, 
solidtou a prisao apos concluir 
que os membros do MST 
foram incitadores daocupagao, 
que resultou em tres mortos. 
O advogado do MST, Carlos 
Amaral Junior, diz que o pedido 
fere a lei. 

por Joberth Aleixo 
Da Editoria de Policia 

Os casos de 
arrombamentos e assaltos, 
seguido de furtos, vem 
aconlecendo com frequencia 
em Imperatriz. No plantao da 
ultima quarta-feira, os menores 
das inicias I.S.S, de 15 anos, 
maranhense, filho do senhor 
Josd Venancio de Souza e dona 
Maria dos Santos Souza. 
residente na Presa de Porco, 
municipio de Agailandia, e 
R.M.S, de II anos de idade, 
filho de Maria Rila, residente 
na rua Brasil, n0 1154, Nova 
Imperatriz, foram apreendidos 
em flagrante por uma patrulha 
da PM. Os menores, apos 
subirem em um muro de metres 
de altura, da residencia n01158 
da rua Brasil, de propriedade de 
Francisco Alberto, professor da 
UEMA, arrombaram a porta 
dos fundos da residencia e ja 
estavam embalando um 
aparelho de som 3 em 1, um 
video cassete e um gravador. Os 
arrombadores mirins foram 
flagrados pelo sogro do 
queixoso, senhor Jose Aires 

f 

George Miranda: apos o auto de apreensao os arrombadores mirim foram para DPCA 

Sanches, maranhense. casado, arrombadores tentando furto Plantao Central, de onde apos 
OS aparelhos. A PM foi acionada 
e numa agao rapida os 
arrombadores menores foram 
apreendidos e levados para o 

que passava e foi ate a 
residencia do genro para 
conversar com sua filha e para 
sua surpresa encontrou os 

o auto de apreensao flagrante 
pelo delegado George Miranda, 
foram transferidos para a 
DPCA. 

MST continua na Pingo D'Ouro 

por Joberth Aleixo 

O clima nas fazenda Pingo 
D'Ouro e Cavalcante continua 
tenso. Os sem-terra que ate 
ontem ocupavam a sede, mas 

que ainda nao tinham entrado 
na mesma, arrombaram uma 
das portas e se alojaram dentro 
da mesma. Na segunda-feira os 
representantes do Ibama, 
Interma, MST, Fataeraa, CUT 

e o superintendente do Incra, 
estiveram no local e se 
reuniram com os invasores. 
Depois de uma longa conversa 
nao chegaram a acordo 
nenhura, e os s-em-terra 
resolveram se manter 
acampados na mesma. O 
Ibama retornou ontem ao local 
para fazer uma vistoria na area 
de reserva florestal. Diante 
dessa posigao o Incra vai 
esperar o laudo t^cnico do 
Ibama sobre a reserva florestai 

que existe nas duas fazendas. 
A comissao do Ibama, que se 
encontra na area desde as 
primeiras horas de ontem, 
garantiu a reportagem que no 
raaximo 06 dias tem condigdes 
de informar se a area e 
produtiva ou nao. As fazendas 
Pingo D'Ouro, de 
aproxim ad am ente 2.000 
hectares e a Cavalcante, de 
2.400 hectares, foram ocupadas 
no ultimo dia 15 por cerca de 
400 famflias. 

Ex-funcidnario ameca patrao 

por Joberth Aleixo 

Leonardo de Geova 
Medeiros, maranhense, casado, 
43 anos de idade, comerdante, 
residente na Floriano Peixoto, 
970, Nova Imperatriz, esteve na 
Depol para comunicar que o 
elemento Cicero Souza Maia, 
residente na Vila Cafeteira, ex- 

fundonario do queixoso e que 
foi demitido da empresa, vem 
fazendo ameaga de morte ao 
mesmo. Segundo o 
comunicante, o acusado atehoje 
nao se conforma com a 
demissao, e na tarde da ultima 
quarta-feira tentou atear fogo no 
veiculo do comunicante. O caso 
foi levado ao conhecimento das 

autoridades para tomar as 
devidas providencias. 

Agressao 
Vanda Rodrigues da Silva, 

maranhense, casada, 20 anos de 
idade, do lar, residente na rua 
14, n0 57, Sao Jose, procurou a 
Depol, para comunicar que 
ontem, por volta das 18:00 
horas, fora agredida 

juntamente com a menor das 
iniciais, T.M.C.S, pelas 
mulhereS conhecidas por 
"Graga, Ceiga, Dora e outra nao 
identificada". Segundo a 
comunicante, que nao soube 
informar o motivo da confusao, 
as mulheres acusadas da 
agressao residem na mesma 
rua. 

Regional 

Mais um banco assaltado 

por Joberth Aleixo 

Quatro homens armados 
assaltaram pela segunda vez 
a agencia do Banco Real, no 
Sao Cristovao. Depois de 
pegar todo o dinheiro dos 
caixas, cerca de R$ 2.500, os 
elementos fugiram usando o 
carro de um cliente. 

O movimento na agencia 

bancaria na hora do assalto 
era grande, e os elementos 
renderam alguns clientes 
enquanto que o restante da 
quadrilha limpava os caixas. 
Alem de render alguns 
clientes os assaltantes 
imobilizaram o vigilante 
Rainmndo Nonato Pereira 
da Silva, da Vicol, 
dominaram os caixas e 

levaram a grana. 
O gerente geral do Real, 

Angel Barcaloro, informou 
que foram roubados cerca 
de R$ 2.500. Na fuga, os 
bandidos utilizaram o 
Escort Hobby do 
funcionario da Companhia 
Vale do Rio Doce, Walter 
Peixoto, que mais tarde foi 
abandonado. Este foi o 2° 

assalto a agencia do Banco 
Real do Sao Cristovao este 
ano. 0 primeiro aconteceu 
no mes de abril, quando 
quatro homens levaram 
cerca de R$ 7.000 mil. A 
policia foi acionada e 
comegou as investigagdes, 
mas ate agora nao 
conseguiram identificar e 
prender os assaltantes. 

Hospital Santa Maria 

y\ scu^de curv peimeieo lugeve 

DR. Haroldo CH -».S. FONE: 723-1955 


