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0 Instituto Nacional de 
Meteorolpgia informa que o tempo 
em Imperatriz hoje sera 
ensolarado a moderado com e 
visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

A 3Q Infoshow Pernambuco, Feira 
Internacional dp Informatica e 
Telecomunicapoes, mostrando os ultimos 
langamentos de hardware, software e etc 
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Bases do PMDB "fritam" Matiolli 

Candidatos a vereador da sigla querem novo presidente para o Partido 

Eles exigem uma executiva municipal afinada com a candidatura de lldon arques 

Aumenta 

clima de 

tensao 

na 

F azenda 

Pagina SA 

re une iii- 

se em 

Bacabal 
Pagina 7A 

O numero 

75 

m 

; 

r ; 
i 

mm 
U tH 

'^ML. 
m 

. . < . ! 
Ml 

fi ■ m 
•mm 

m 
'ji " fti 

'■"v/;/ !p- 
e //i 

m 

Bases do PMDB exjgem "IJdao" (esq.) como candidate da sigla e querem o afastamento de Mado/h (de.dht no a 
Esporte 

G Kart prepara 2° 

. Os candidatos a candidatos a 
Vereador pelo PMDB reumram- 
se ontem a noitee confirmaram 
o nome do ex-interventor lldon 
Marques como candidato da 
sigla a prefeito de Imperatnz. 

Eles demonstraram revolta 
generalizada com o 
comportamento do presidente 
da sigla, empresftrio Joao 
Matiolli que esta boicotando a 
candidatura do ex-interventor. 

As bases do partido exigem 
que a Executiva Municipal 
esteja afinada com o 
crescimento da sigla com a 
elei^ao do prefeito e de uma 
expressiva bancada de 
vereadores na Casa de Dorgwal 
Pinheiro de Sousa. 

O medico Andr6 Paulino, 
candidato a candidato a uma 
vaga na Camara Municipal 
declarou que o presidente do 
PMDB ja nao comanda mais o 
Partido e deve ser afastado pois 
o processo eleitoral exige 
firmezae a^ao. T,lv,nR 

O secretano do PMUb, 
Silvio Macedo, tern 
representado a sigla nas 
reunibes supra-partidaria poise 
o membro da Executiva do 
Partido que apoia a candidatura 
lldon Marques. Pagina 3A 

Associagao Gomercial 

aumenta numero de associado 

E o numero do ano em 
que o ministro da Saiide, 
Paulo de . Almeida 
Machado, aprova o 
jsquema de aplicagao de 

*CR$ 80 milhoes em 
projetos sanitarios na 
Amazonia. 

Ofato 
Por 6 votos a 

5, o Supremo 
Tribunal 
Federal (STF) 
a n u 1 o u 

processo criminal baseado 
em escuta telefonica. Ele 
era movido contra o 
advogado Paulstein 
Aureliano de Almeida, 
acusado de tentar extorquir 
dinheiro de um presidiario, 
a pretexto de subornar o 
juiz que o condenou. 

A pessoa 

Euclides de 
Jesus Zerbine, 
medico. 
Formou-se pela 
Faculdade de 
Medicina de Sao Paulo 
(1935). Dedicou-se 
inicialmente a cirurgia 
geral. Fez cursos de 
especializa9ao nos EUA 
(1944, 1945, 1957), onde 
estudou com o sul- 
africano Christian 
Barnard, autor do 
primeiro transplante 
cardiaco do mundo (dez./ 
1967). No Brasil tornou, 
tornou-se diretor do 
pronto-socorro do 
Hospital das Clinicas de 
Sao Paulo e cirurgiao do 
Instituto de Cardiologia. 

Ante a evidencia da Assim, a entidade esta 
necessidade de organiza^ao da convidando os empresarios de 
sociedade no avan^o do todos os ramos e portes ainda 
processo de democratiza^ao, a nao inscritos a ingressarem em 
Associa^ao Comercial e seu quadro social. Noambitoda 
Industrial de Imperatriz (ACII) representatividade, a 
esta se empenhando em faze-lo Associa^ao Comercial defende, 
no meio da classe que 
representa, com o incremento 
do trabalho que desenvolve e, 
neste momento, por meio de 
uma campanha que pretende 
triplicar o numero de filiados. 

ampara, instrui seus socios, 
presta orienta^ao juridica e 
economica e representa, sem 
diivida, inestimavel apoio 
institucional ao empresariado. 

filiagao deve ser A 

formulada mediante 
preenchimento de Propostade 
Inscrigao especifica a que se 
deve juntar copias do Contrato 
Social, do documento de 
Inscrigao Estadual e do 
Cadastro Geral de 
Contribuintes do Ministerio da 
Fazenda (CGC-MF), a ser 
encaminhadas a Secretaria da 
institui^ao, na avenida Getulio 
Vargas, 1250, Centro. O 
telefone e 728-2626. 

prova do campeonato 

Comissao esta organizando festa 

Todos os preparativos 
continuam sendo ultimados, a 
fun de que a segunda prova do 
Campeonato Regional de Kart, 
com sede em Imperatriz e 
organizado pelo Clube de Kart. 

A prova sera realizada no 
proximo dia 23 e tern como 

principal favorito Wantuil 
Mendes, que ja possui 11 
pontos no evento. 

Giovanni e Luciano Guerra 
nao marcaram pontos no 
certame e o Clube de Kart 
prepara uma festa para julho. 

Pagina 4C 

Ganhadores 

do Bingao do 

Conor Farias 

Is premio 
1 Moto Titan 
Raimundo Sousa Cartela 

nQ 016238-88 
Rita Maria Trindade - 

Cartela n0 005304 
2- premio 
1 Moto C-100 
Marinalva dos Santos 

Nascimento - Cartela n0 

13546-38^ 
32 premio 
1 Moto Titan 
lisboa e Vania- Cartela nQ 

006221-34 
42 premio 
1 Moto C-100 
Cicera Maria da Silva - 

Cartela n® 007553-00 
52 premio 
1 Escort 
Helena Sousa Brito - 

Cartela nQ 012421-66 
Antonio Moreira Costa - 

Cartela n0 010982-24 
Miguel da Silva - Cartela nQ 

014862-52 
• Jose Andrade Cerqueira - 

Cartela n0 008482-00 
Joao Alberto Souza - 

Cartela n0 006629-50 

Ultimas /Cidade 

Professores da Ufma 

visitam Imperatriz 

Visitam Imperatriz os 
professores Raimundo Nonato 
Palhano e Joao Batista Ericeira, 
da Universidade Federal do 
Maranhao (Ufma). Ontem, 
conversaram com a 
comunidade estudantil sobre 
suas propostas para a 
institui^ao de ensino de terceiro 
grau. 

Raimundo Nonato Palhano e 

candidato ao cargo de reitor e 
Joao Batista Ericeira, de vice. 
No aproveitam para conhecer 
os projetos e saber como 
estao sendo desenvolvidos 
pela Ufma em Imperatriz. 

Eles tern como principal 
proposta de trabalho o 
incremento das a^bes da 
Ufma, almejando a conquistas 
de vitbrias importantes. 

Linha 

Direta 

Jose Filho usa e abusa da 
satira para criticar os 
problemas da regiao e da 
cidade. O colunista nao 
esquece o seu "Para 
Medita^ao" e relembra aos 
politicos o Estado em que se 

encontram os bairros da 
cidade. 

Confira. 
Lembre-se que no Seu 

Oder Diario, voce encontra 
colunistas nas paginas de 
noticias. Pagina 2C 

US$ Comercial Compra 
R$ 0,9940 

US$ Comercial Venda 

R$ 1,00 & lemt) 

R$ 1.01(6" feira) 

OSS Turismo Venda 

Ouro (grama) 

RS 12.450 (quinta-feira) 

Poupanga 

1,0696% (16.05.96) 
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Jussara Cerqueira comenta 
a sociedade imperatrizense, 

e Sorava Luiza, a 
a^ailandense 

A Imprensa 

e Noticia 

1 Programacao da TV 
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Jcade mo 

1,0696 (16.05.96) 

Nacional 

Tendencia 

Esporte Local 



2A 

g CARTAS 

Fax ^ 

FonesQ) 

Sr. Editor: 
Recentemente foi 

publicada no Canada uma 
reportagem sobre a invasao 
em grande hospital 'de 
bacteria resistente a 
Vancomicina, para a qual 
ainda nao ha ^ntibiotito 
eficaz. A • mat^ria 6 
realmente assustadora. 
Conta-se como se encetou 
violenta batalha na qual 
foranl envolvidas centenas 
de pessoas* toda a equipe 
medica e as de outros 
hospitals. Varias 
dependencias acabaram 
sendo interditadas. Apos 
semanas de combate, a 
invasao foi dominada nao 
sem antes ceifar as vidas de 
inumeros pacientes, 
internados por razoes que 
nada tinham a ver com a 
bacteria (transmitida pelo ar 
ambiente). 

Esta questao, examinada 
sob o enfoque brasileiro, 
causa enorme preocupagao, 
justificada amplamente pelo 
copioso noticiario sobre 
infec9ao hospitalar em 
nosso pals, dolorosamente 
letal na grande maioria das 
centenas de ocorrencias por 
ano. Estas ocorrencias nos 
fazem meditar sobre o 
destino das, "infecgoes 
hospitalares". E facil admitir 
que seu destino £, al6m dos 
cadaveres das vitimas, o lixo 
do hospital. Para onde vai 
esta massa de alta 
periculosidade? 

A legislagao brasileira 
responsabiliza cada servi^o 
de saude pelo proprio lixo. 
No entanto sabemos que 
obter do proprio service de 
saiide uma destrui^ao eficaz 
dependera de uma mudanga 
profunda de mentalidade 
talvez obtenlvel atrav^s de 
penoso process© de 
conscientiza^ao para qie 
haja real preocupa^ao com 
a esteriliza^ao total do lixo. 
Este distorcido otimismo 
exacerbado, aliado a 
ausenciade fiscaliza^ao, fez 
com que um certo 
percentual de munidpios 
brasileiros assumisse a 
opera^ao de destina^ao final 
do lixo. 

Atenciosamente, 
Espa^o 2 Comunica^oes 
O problema da falta de 

ilumina^ao piiblrca tern 
causados varios transtornos 
aqui em nosso bairro. Os 
assaltos continuam 
acontecendo e as vezes ate 
mesmo no inicio da noite. O 
caso requer maior aten^ao 
por parte da Companhia 
Energ^tica do Maranhao 
(Cemar). Nao estamos mais 
suportando tanto descaso 
por parte da diretoria da 
empresa em rela^ao ao 
problema. 

Vicente Marques 
Santa Rita 
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ESCOLA. DA CIDADANIA 
MODULO 04 

Eleicoes e voto 

As eleicoes e, em 
consequencia, o voto sao o 
ato e o direito mais 
importante da cidadania. 
Parecem duas coisas 
diferentes, mas sao uma so 
coisa. Fois nao ha elei^ao 
sem voto e tampouco e 
possivel voto sem elei^ao. 

Sao as eleicoes e o voto 
que tornam concretos o 
principio e o dispositive 
constitucional maior de todo 
ESTADO DEMCRATICO 
DE DIREITO: "Todo o poder 
emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes 

eleitos ou diretamente nos 
termos desta 
Constitui9ao"(art. 1°, paragrafo 
tinico, da Const, de 1988). 

Pois bem, este principio e 
dispositive constitucional 
maior que acabamos de citar se 
desdobra Imediatamente em 
outro que tern a finalidade de 
Ihe dar cumprimento. 

E o art. 1,4 da mesma 
Constitui^ao Federal vigente: 
"A soberania popular sera 
exercida pelo sufragio 
universal e pelo voto direto e 
secretd... 

"Soberania quer dizer 

autoridade suprema, poder 
supremo. Entao, o poder 
supremo do povo 6 exercido 
atraves de eleicoes gerais e 
por meio do voto direto e 
secreto. 

As eleicoes e o voto sao 
obviamente o ato e o direito 
mais importante da 
cidadania, porque, sem ele, 
nao existiria democracia e, 
logicamente, sem 
democracia ^ impossivel a 
cidadania. 

Sem eleigoes e, pois, sem 
voto, haveria ditadura ou 
totalitarismo, formas de 
governo em que aquele poder 
supremo vem de um so 
homem, ou de um grupo, ou 
mesmo de um so partido. 

No Brasil, o voto ^ 
obrigatorio para maiores de 
18 anos. Mas ha democracias 
em que o voto nao e 
obrigatorio. Em ambos os 
cases, contudo, as eleicoes e 
o voto sao o ato e o direitop 
mais importante do cidadao, 
pelos motives aqui expostos. 

(0 autor, Ulisses Braga, ^ 
presidente do Forum da 
Sociedade Civil de 
Imperatriz) 

Imperatriz, 14 de junho de 1996 

Carlos Britp quer disputar 

eleipao para vereador 

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

CUPOM 4 
eleiqAo e voto 

Assinale a resposta certa com um x no tracinho; „ -...wp 
la) Entre todos os direitos, qual aquele direito da cidadania que torna concr S 

o principio maior de toda democracia de que "todo o poder emana do povo a) a liberdade de 

i ^ ura governo cue ^he pelo povo, pode 
existir democracia? a) Sim ; b) Nao . 

Nome; 

Preencha e recorte este cupom e o deposite numa urna em banca de jiirnal e ganhe urn 
casa quitada. O sorteio sera no dia 8.8.1996 naTV Capi^Instrucoes sobre o^rtem na Radio 
Capital diariamente as 10,45 h no programa CIDADE CIDADA. Aten^ao! Todo dia, na 2a. 
pagina do JORNAL CAPITAL, voce encontrara cupons para este sorteio. 

i-mivrtifao confianfa na Brito Carlos 

s 

-X- 
   

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

CUPOM 4 
ELEIQAO E VOTO 

Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 

I9) Entre todos os direitos, qual aquele direito da cidadania que torna concrete e garante 
o principio maior de toda democracia de que "todo o poder emana do povo ? a) a liberdade 
imprensa ; b) as eleicoes e o voto . ^ 

29) Sem elei9ao e voto, mesmo na hipdtese de um governo que trabalhe pelo povo, poc 
existir democracia? a) Sim ; b) Nao . 

Nome: 

Preencha e recorte este cupom e o deposite numa urna em banca de jornal e ganhe um 
casa quitada. O sorteio sera no dia 8.8.1996 naTV Capital Jnstrutoes sobre "^teio na Ra^o 
Capital diariamente as 10,45 h no programa CIDADE CIDADA. Aten^ao! Todo dia, na 2a 
pagina do JORNAL CAPITAL, voce encontrara cupons para este sorteio. 

Carlos Brito, professor 
lotado na rede estadual de 
ensino, anunciou ontem a 
sua pretensao em disputar 
uma vaga no PMDB para 
concorrer a eleigao 
proporcional deste ano. 

Ele diz que tern uma 
vasta folha de services 
prestados em imperatriz, 
visto que leciona ha dez 
anos. Ele tambem atuou 
nas redes municipal e 
particular de ensino. 

Formado em curso 
superior pela Universidade 
Estadual do Maranhao 
(Uema), Carlos Brito tern 
tres livros editados^ 
"Vamos com for^a tota^^ 
para a convengao do 
PMDB", diz. 

0 PMDB de Imperatriz 
marcou para ontem, quinta- 
feira, um encontro em que 
sens filiados deveriam fazer 
uma escolha preliminar dos 
pretenses candidates. 

Ministerio Publico Federal 

Procuradoria da Repiiblica no Estado do Maranhao 

Aviso de Licita^ao 
Convite N2 01/96 

A Comissao Permanente de Licita^ao da Procuradoria d , 
Repiiblica no Estado do Maranhao. torna publico para 
conhecimento dos interessados. que seraci recebidas ^ 10 
horas do dia 18/06/96 na Procuradoria da Republica no 
Municfpio de Imperatriz, a Rua Rafael de Almeida Ribeiro. n 
750 Bairro S. Salvador, Imperatriz/MA, documenta^ao 
relativa a habilita^ao bem como as propostas para Presta^ao 
de services de adaptagao e reparos no predio da PKM/ 
IMPERATRIZ. A copia do Edital podera ser obtida no endereyo 
supramencionado. 

RONALDO SANTOS DE BRITO 
Presidente da CPL 

Sistcma Twcaim'sf dc Coiiimiicacao 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

Jose Filho 
Dir ;omercial 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 

Jornal Capital 

Franga Coelho 
Diretora Comercial 

Socorro Carneiro 
Diretora de Informatica 

Elenice Leonel 
Diretora de Reda9ao 
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Digitagao: Neucilene Vasconcelos 
Colaboradores: Jucelino Pereira e Ulisses Braga 
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0 plontoo Hospitalar 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS ■ 

hoje, dia 

14/06/96 

Hospital Nice Cob do 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitais conveniados - 

SUS - hoje, dia 

14/06/96 

Hospital das Clinicas 



Imperatriz, 14 de junho de 1996 Politica 3A 

Bases do PMDB querem a "cabe9a" de Matiolli 

Candidates a vereador da sigla confirmam nome de Ildon Marques 

Eles querem a eleigao de uma nova executiva municipal para a Agremiagao 

por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

531 dias 
Excelencia, nada mudou 

aqui na terra do frei Manoel 
Procdpio, a situa^ao d a 
mesma, entra dia sai dia, 
entra mes sai mes, entra ano 
e sai ano, e nao c possfvel 
detectar o menor sinal de 
que o Maranhao entrou 
numa nova era, que qstamos 
vivendo o Maranhao do novo 
tempo. Tempo de pistolagem 
governadora? Pistolagem 
nao e nenhuma novidade 
para o povo da Regiao 
Tocantina, a unica novidade 
em tudo isso, e que agora a 
situ ayao comeya a ficar 
ainda mais grave. Contratar 
um pistoleiro aqui em 
Imperatriz e tao facil quanto 
conquar um quilo de arroz. 
leijao, farinha e outras 
coisinhas mais, pois e 
necessario apenas que a 
pessoa interessada se dirija 
ate o Mercadinho, local onde 
fica o maior centre de 
ortifrutigranjeiro de toda a 
regiao, e encontra pistoleiro 
e para escolher. A situayao 
e complicada governadora, e 
se faz necessario que a 
senhora tome medidas 
urgentes para resolver o 
problema. A populayao de 
Imperatriz esta assustada 
com os rumos que as coisas 
estao tomando. 

Eleigao & 
economia 

A eleiyao municipal 
ajudara a reaquecer a morna 
economia brasileira no 
segundo semestre. Os 
prefeilos que chegam ao 
final do mandate estao 
despejando em obras algo 
em torno (!(> (1 (> 7 bilboes de 
reais, segundo calculo da 
equipe economica. E mais 
do que o dobro (2,5 bilboes) 
de tudo que o governo 
federal tern para torrar em 
todos os canteiros de obras 
do Brasil. Com 32 bilboes de 
reais arrecadados no ano 
passado, os munidpios tern 
alguma folga de caixa. 

Equipe Col lor 
integrada 

Depois do ministro do 
Planejamento Antonio 
Kandir, mais um integrante 
do governo Collor vence na 
vida. Na semana passada, o 
Itamaraty contabilizava o 
apoio da maioria do Colegio 
Eleitoral, que deve eleger o 
ministro Francisco Rezek 
para a Corte Internacional 
de Haia, no final do ano. 0 

Chile tambem disputa essa 
vaga, sem muita chance. 0 
ministro Nelson Jobim deve 
substituif Francisco Rezek 
no Supremo Tribunal 
Federal. 

Pals tropical 
subdesen volvido 
Na proxima semana sera 

lanyado o Relatorio sobre o 
Desenvolvimento Humano 
no Brasil, feito pelo Ipea 
com o apoio do Programa 
das Naydes Unidas para o 
desenvolvimento. E a 
primeira versao tupiniquin 
do trabalho que GNU vem 
fazendo ha seis anos em 
relayao ao planeta. Na 
ediyao mundial, os paises 
nao sao medidos pelo 
Lamanho da economia. mas 
com base em indicadores 
sociais. Por esse parametro, 
o Brasil, por exemplo, que 
e louvado como uma das dez 
maiores economias do 
mundo, aparece no ranking 
do desenvolvimento 
humano la na rabeira, 63° 
lugar, ganhando apenas da 
Botsuana. A versao local 
traz, alem de varios estudos 
sobre o quadro social 
brasileiro, uma tabela da 
qualidade de vida nos 
Estados. 0 Rio Grande do 
Sul obteve a melhor 
perfomance e a Paraiba, a 
pior. 0 Maranhao ficou em 
22° lugar. 

Briga pela terra 
gera morte 

A luta dos sem terra pela 
de fazendas, esta causando 
um verdadeiro 
derramamento de sangue 
portodoo Brasil. No estado 
do Para foi aquela 
verdadeira tragedia que 
ceifou a vida de 19 
lavradores, ate agora 
ninguem pagou pelos 
crimes. Terya-feira, cerca de 
400 trabalhadores rurais 
sem terra ocuparam uma 
fazenda do grupo Cikel, 
proxima a Buriticupu, 
municipio de Santa Luzia, a 
ocupayao terminou em 
morte, segundo 
informaydes de lideres do 
movimento em Imperatriz, 
na troca de tiros, tres 
trabalhadores da fazenda 
Cikel e dois lavradores 
foram mortos.outros tres 
lavradores estao gravemente 
feridos. O governo do estado 
enviou tropas da Policia 
Militar para o local, para 
evitar que hajam novos 
confrontos entre pistoleiros 
e sem-terra. 

por Frederico Luiz 

Os candidates a candidates 
a vereador do PMDB 
reuniram-se ontem a noite na 
sede da sigla localizada na 
avenida Dorgival Pinheiro de 
Sousa e decidirarn confirmar o 
nome do ex-interventor Ildon 
Marques como candidato da 
sigla a prefeito de Imperatriz. 

Os candidates, com apoio de 
parte do diretorio municipal, 
tambem ensaiaram uma 
rebeliao com o objetivo de 
afastar o empresario Joao 
Matiolli da presidencia do 
PMDB. 

De acordo com o medico 
Andre Paulino D'Albuquerque, 
Matiolli esta sem habilidade 
para dirigir o Particle que tern 
o maior mimero de filiados 
inscritos na Justiya Eleitoral do 
municipio. 

"Matiolli deveria se 
comportar como um 
magistrado, trabalhando para o 
crescimento do PMDB. Ao 
contrario, ele semeia discordia 
com o objetivo de afundar a 
sigla nas eleiydes de 03 de 
outubro. Quern tern vote, tanto 
no diretorio, quanto junto a 
populayao, sabe que a posiyao 

de Matiolli e insustentavel", 
disse Andr^ Paulino. 

' Edelmedes Agu iar, membro 
do Diretorio classifiomi de 
"brincadeira" a posiyao diihia 
assumida por Matiolli ho 
processo. eleitoral deste ano. 
"Uma semana ele esta com 
Ventura, na outra apoia 
Madeira, e agora quer ser o 
vice na chapa do candidato do 
PFL, o es-govrenador Jose de 
Ribamar Fiquene. Na proxima 
semana, Matiolli devera apoiar 
Chico do Radio", ironizou 
Edelmedes. 

Segundo Silvio Macedo, 
secretario-geral do PMDB, 
encontra-se numa situayao 
dificil, pois ^ obrigado a 
representar a Sigla nas 
reunides supra-partidarias, 
hajavisto que opresidente Joao 
Matiolli, o vice, Alair Chaves e 
o Tesoureiro, Jose Fernandes, 
insistem em boicotar a 
candidatura do ex-inter ventor 
Ildon Marques. 

A proxima reuniao do 
diretorio municipal do PMDB 
pode determinar mudanyas na 
Executiva da Agremiayao 
politica, com a eleiyao de 
peemedebistas afinados com a 
candidatura de Ildon Marques. 
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Ex-inter ventor Ildon Marques e o candidato das bases do 
PMDB, afirma Andre Paulino (detalbe) 

Audiencia comeca hoje 

Celmar explica impacto ambiental 

por Felix de Lima 
Jomalista 

A Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Recursos 
Hidricos, Sema, realizahoje em 
Imperatriz, a partir das 08:30 
hs, no Juyara Clube, a 
Audiencia Piiblica que ira 
discutir o empreendimento da 
Celmar Industrias de Celulose 
e Papel. A reuniao sera 
presidida por Antonio Moyses 
da Silva Netto, coordenador de 
Cad astro, Licenya e 
Fiscalizayao da Sema, 
representando Lino Moreira. 

A Audiencia Piiblica tern 
como objetivo principal reunir 
a comunidade da regiao 
envolvida no projeto, 
representantes de orgaos 
governamentais e , nao 
governamentais e membros de 
entidades de pesquisacientifica 
para avaliarem os impactos 
economincos e sociais da 
instalayao da Celmar. A 
empresa vai investir IJS$ 960 
milhoes numa area que esta 
situada nos municipios de 
Imperatriz, Ayailandia e Joao 
Lisboa. Somente este ano serao 
injetados US$ 38 milhoes na 
formayao da base florestal da 
industria. 

O empreendimento tern um 
forte impacto social na area de 
influencia do projeto. 
Aproximadamente 3.700 
empregos diretos e 
permanentes serao gerados em 
virtude das atividades florestais 
e industrials, na fase de 
implantayao da industria, esse 
mimero podera chegar a 8 mil 

empregos. No ano passado, 
cerca de 96% da mao de obra 
foi representada por 
trabalhadores (la regiao 
tocantina. O apoio ao projeto 
fomentara ema media de 15 mil 
empregos indiretos. 
Atualmente, 1.000 funcionarios 
estao contratados pela 
empresa. 

Criada em 24 de maryo de 
1992, a Celmar foi concebida a 
partir de uma avaliayao do 
quadro economico da regiao 
tocantina, sua localizayao 
estrategica em termos de 
transporte/escoamento e suas 
potencialidades florestais. Com 
sede em Imperatriz, a Celmar 
e fruto de uma sociedade entre 
a Companhia Vale do Rio Doce 
(42,5%), Ripasa (42,5%) e 
Nissho Iwai Corporation (15%); 

O reflorestamento atraves 
do eucalipto, incluido no 
programa da Celmar numa 
area de 67 mil hectares, trara 
imimeros beneficios 
ambientais para a regiao. A 
empresa tambem estara 
preservando uma area 
equivalente de vegetayao 
natural, o que amplia 
sobremaneira o equilibrio 
ecologico local. 

Para Antonio Moyses Netto, 
uma Audiencia Piiblica tern 
importancia fundamental para 
a implantayao de qualquer 
projeto com grande impacto 
economico. A reuniao tera a 
presenya do cientista Paulo 
Alvim, especialista em 
eucalipto e ecologia, do 
medico Flavio Zambrone, 
especialista no uso de 

agrotoxicos, alem de politicos, 
empresarios, estudantes e a 
comunidade em geral. Paulo 
Lobo, coordenador de meio 

ambiente da Celmar, vai 
apresentar o projeto da 
empresa zos participantes da 
reuniao. 

Partido do Movimento Democratico Brasileiro 
Diretorio Municipal de Imperatriz 

EDITAL DE CONVOCA^AO 

O Presidente do Diretorio Municipal de Imperatriz/MA, 
na forma do Estatuto do Partido, convoca os membros do 
Diretorio Municipal e os Delegados Municipals a Convenyao 
Regional para a Convenyao a realizar-se no dia 23 de junho 
de 1996, das 08:00 as 17:00 horas, na Camara Municipal de 
Imperatriz, situada a rua Simplicio Moreira — Centre, com 
a seguinte ordem do dia: 

1° Deliberayao, por maioria absoluta, sobre proposta de 
coligayao para as eleiyoes de 3 de outubro de 1996; 

2° Escolha, por vote direto e secrete, dos candidates do 
partido a eleiyao proporcional; 

3° Escolha, por voto direto e secrete, dos candidates do 
partido a eleiyao proporcional; 

4° Sorteio dos mimeros dos candidatos a eleiyao 
proporcional; 

5° Criayao do comite financeiro. 

Imperatriz-MA, 13 de junho de 1996 

Joao Matioli 

Presidente do Diretorio Municipal do PMDB 

" 
TCI • 

wmmwmm VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. 

TCI - BR- 010 - Km 1350 - Maranhao Novo - Imperatriz-MA - Pone: 723-3444 

mm 
- 

mm 



Cinema/Video Imperatriz, 14 de junho de 1996 fm 
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Antonia, 90 anos, deitada em sua cama;inicia o ultimq dja 
de sua vida. Aos poucos vai lembrando seu passado e as pessoas 
que aptravesaram sua longa existencia. Em ritmo de um longo 
flashback, eTa volta ao dia em que retornou a sua terra natal, 
na Holanda, apos o fmi da Segunda Guerra. A partir dai se 
sucede um profundo, delicado e sensivel retrato da trajetoria 
de Antonia no bucolico vilarejo rural holandes na decada de 
50. Enj ritmo de'nascimento, vida e morte, £ narrado o cotidiano 
de cirico gera^oes de mulheres fortes, excentricas e 
independentes;' Horaens e mulheres, amigas, inimigas, filhas, 
netas e bisnetas convivem de forma comunitaria, entre os mais 
variados tipos humanos que compoem essa verdadeira saga 
feminina. 
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No filme, todos os personagens de destaque sao mulheres, 
algumas bem excentricas como a mae de Antonia. Quando ela 
volta ao vilarejo, reencontra-a a beira da morte, completamente 
louca, tendo acessos de delirio. 

Alias, o filme tern uma certa dose de ralismo magico como 
estatuas que criam vida e mortos que reaparecem. A maioria 
deles e visto por Danielle, filha de Antonia, uma pintora que, 
num determinado momento, resolve ter um filho sem 
necessariamente se casar. Para isso, ela e Antonia vao a uma 
cidade proxima procurar ajuda de uma agenciadora. 0 
resultado 6 uma cena hilaria e sensual em que Danielle se 
encontra com um bonito motoqueiro em um castelo. 

Nasce a neta de Antonia, que se revela um prodigio 
intelectual na area da musica erudita. Nesse meio tempo, 
Danielle acaba se apaixonando por outra mulher e passa a viver 
com ela. Entre os outros personagens de destaque ha um tipo 
ermitao, um filosofo, que se torna tutor, tando de Danielle, 
como de sua fill^a. Entre altos e baixos, almogos ao ar livre, 
muito trabalho no campo, paixoes avassaladoras (Antonia 
tamb^m encontra seu par), e solidariedade, Antonia vai se 
impondo e conquistando a afeigao de todos, e as geragoes vao 
aumentando (Antonia ganha uma bisneta) em meio a passagem 
dos anos 60 e 70 (com direito a drogas, sexo e rock'n roll). 

Ao final, o lomgo flashback de Antonia acaba. Em seu ultimo 
dia de vida, na sua cama, rodeada por toda a sua dinastia de 
mulheres, ela morre feliz. Com extrema sensibilidade, humor 
e belfssima trilha sonora, A Excentrica Famtlia de Antonia, 
apresenta sob uma otica feminina muito particular a historia 
de varias mulheres em meio a uma comunidade ondc as falhas 
fazem parte muito mais do universo masculino. 

o eJ&rvc-o 
Willeke Van Ammelrroy 
Atem de ser excelente atriz, Willeke Van Ammelrroy, que 

por VALDO VALE 
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inter])reta Antonia, tambem e cineasta, escritora e diretora de 
teatro. seu primeiro long-metragem, The Butterfly Lifts The 
Cat, ja foi apresentado em festivals no Egito, Holanda, China, 
Gra-Brelanha e India. Come^ou sua carreira de atriz em teatro, 
no inicio da decada de 60. Em 1966 estreia no cinema, tendo 
tambem trabalhado com televisao. Entre os filmes que atuou 
no cinema, alguns foram dirigidos pelo tambem ator Rutger 
Hauer (o replicante de Blader Runner- Cagador de Androides) 

Ijocadoras 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 - Agailandia 
Skala Video - A^ailandia 

Phoenix Video - Ayailandia 
Paly Video - Agailandia 

Osb.: Locadoras que trabalham com acervo 100% selado. 
O selo tern validade de 06 (seis) meses, podendo ser suspense 
caso seja compravado pirataria no acervo da loja. 

I TRIBOS TEEN- 

F O MAJOR EVENTO NA AREA DE 

[ CINEMA E vfDEO NA REGIAO 

NO PERfODO DE 15 A 23 DE JUNHO - AC^AI LAN Dl A 

Apoio Cultural: Banco do Nordeste, Philco, agua de Cheiro e Acia - AssociAgAo 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ACJAILANDIA. 

REALizAgAo - Clube de Vido do nordeste; Tribos association - Divisao em cinema e video 
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Imperatiz, (MA), 14 de Junho de 1996. Bncarte especial do Jornal Capital. Consulte o editor para publicagSo (mesmo que parcial) de matirias deste caoern 

Bancada maranhense quer urgencia na Lei de 
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porJ. Marada 
Jornalista 

O deputado Sebastian 
Madeira (PSDB-MA), 
estranhou ontem que apenas 
ao seu nome fora dado 
destaque como signatario de 
um pedido de urgencia 
urgenti'ssima na tramitayao 
da nova Lei de Jmprensa. 
"Me tiraram para "Cristo" e 
nao esclareceram bem a 

verdade dos fatos" — 
lamentou o parlamentar 
maranhense, lembrando que 
quase toda a bancada do 
Maranhao na Camara dos 
Deputados, votou a favor da 
urgencia. O que nao 
significaria que estes'estariam 
a favor ou contra o projeto. 

Exatamente 14, dos 18 
deputados que iritegram a 
bancada do Maranhao na 
Camara Federal, votaram 

favoravel ao pedido de 
urgencia urgentissima, do 
H61io Rosas (PMDB-SP) para 
a votagao do projeto da nova 
Lei de Imprensa. Ao todo, 
foram 264 parlamentares, mais 
que a maioria absoluta, exigida 
para a continuidacie celere da 
tramita^ao de um projeto na 
Casa, conforme preve o seu 
Regimento Interno, 53 por 
cento dos peemedebistas, 45 
por cento da bancada do PFL 
e 26 por cento da bancada do 
PTm tambem votaram a favor 
da urgencia solicitada pelo 
parlamentar paulista. 

Portanto, o deputado 
Sebastiao Madeira (PSDB- 
MA) tern razao ao estranhar 
que apenas o seu nome tenha 
sido por um drgao da 
Imprensa da Capital 
maranhense, como signatario 
do document© e ainda 
classificado como 
"reacionario". Ora, vale 
lembrar que, grandes 
expoentes do grupo politico ao 
qual pertence o jornal, como 
os deputados Mauro Fecury 

(PFL), Cesar Bandeira (PFL), 
Costa Ferreira (PFL), Eliseu 
Moura (PFL), Nan Souza 
(PSL) e Alb^rico Filho 
(PMDB), dentre outros, como 
Davi Alves Silva (PPB) 
votaram tambem pela urgencia 
na tramita^ao da Lei de 
Imprensa. 

E nem por isso foram 
acusados, pelo mesmo jornal, 
de "reacionario" ou de 
estarem votando contra 
jornalistas. O proprio ex- 
governador e senador Edison 
Lobao (PFL-MA), assinou 
artigo ao mesmo jornal (e na 
mesma ediyao de 12/06/96), 
defendendo a necessidade e 
aurgencia da nova Lei de 
Imprensa. 

Quern conhece os 
memdros do Congress© 
Nacional e o Regimento 
Interno da Camara dos 
Deputados, sabe 
perfeitamente que, o fato de 
um parlamentar assinar um 
requerimento, peti^ao ou 
apoiamento a um projpto, nao 
significa que este estara 

votando, no merito, a favor sa 
mat^ria. Trata-se de uma 
cortesia, de convivencia 
solidaria e democratica, muito 
comum entre os deputados e 
senadores, independente de 
cores partidarias. 

Sera entrar no merito da 
questao, o deputado Madeira 
esclarecia ontem que ao votar 
pela urgencia, nao estava se 
manifestando favoravel ao 
projeto da nova lei Lei de 
Imprensa que, para muitos, 
apresenlar-se-ia como uma 
"morda^a", ou "censura" a 
liberdade de imprensa. 
Admitindo que o projeto tenha 
"pontos ruins", Madeira 
observa que este homem 
apresenta grandes avan^os e 
melhorias que possibilitariam 
maior liberdade e justiga no 
exercicio da atividade 
jornalistica. 

Como exemplos de 
avan^os ele cita o fato de que 
a censura e totalmente banida 
na nova lei, que diz 
textualmente que, a 
manifestagao de pensamento 

e a difusao de informagoes 
"sao livres sob qualquer 
forma". Na Lei ainda 
vigente o Governo pode 
exercer censura nos meios 
de comunica^ao "em 
situagao de Estado de Sitio . 
Outro ponto e o da 
responsabilidade pela 
materia que, na nova Lei, e 
dividida entre o autor e a 
empresa jornalistica. Na 
atual a responsabilidade e 
so jornalistica, que pode ser 
condenado a prisao. Pelo 
novo projeto, em caso de 
condena^ao, a puni^ao seria 
a presta^ao de servi^os 
para a sociedade. 

Votaram tambem pela 
urgencia urgentissima na 
vota^ao da nova Lei de 
Imprensa (pleo plenario da 
Casa), os deputados 
maranhenses: Pedro Novais 
(PMDB); Jayme Santana 
(PSDB); Marcia Marinho 
(PSDB); Roberto Rocha 
(PSDB); Antonio Joaquim 
(PFL) e Magno Bacelar 
/'DPI \ 

Prog ram acjao de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal 5 

rede Record 

06:00 0 Destortar 0a 1-c 
06:15 Bom Dia Cidade 
07:00 Reporter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:40 Note e Anote 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:15 Falando de Deus 
13:18 Cidade Cidada 
13:33 O Radio na TV 
14:15 Nanny 
14:45 O Agente G 
17:00 O Mundo de 

Beakman 
17:30 Zorro 
18:00 Oragao das Seis 
18:05 Cidade Alerta 
19:00 Esporte Capital 
19:15 Jornal da Record 
20:00 25- Hora 
21:30 Quintet© 
22:30 Arquivo X 
23:30 Chicago Hope 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da Fe 

Tucanu's 

Produgoes, 

a 

produtora 

de audio e 

video mois 

completo 

do regioo 

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 Oftdia 
10:30 Meu Pe de Laranja 

Lima 
11:25 Vamos Falar com 

Deus 
11:30 Estayao Crianya 
12:00 Memoria Band 
12:30 Figura 
13:00 Estayao Crianya II 
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 Jornal Bandeirantes 
21:30 Contos da Crypta (A 

Programar) 
22:00 Cine Chevrolet (A 

Programar) 
00:15 Jornal 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 

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

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

Malandro 
11:30 Moreira Serra 

Especial 
12:00 Carrossel das 

Americas 
12:30 Aqui Agora Maranhao 
13:30 Cinema em Casa 

(Fiiria Cega) 
15:30 Carrossel das 

Americas 
16:00 Programa Livre 
17:00 Passa ou Repassa 
17:30 Aqui Agora 
18:30 Col£gio Brasil 
19:20 TJ Brasil 
20:00 Antonio Alves, Taxista 
21:00 Razao de Viver 
21:50 Antonio Alves, Taxista 
22:30 Trofeu Imprensa 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jo Scares Onze e Meia 
01:15 Jornal do SBT 
01:45 Programa Joyce 

Pascowitch 
01:50 Perfil 
02:50 Telesisan 

TV Mlrante 

Canal 10 

GLOBO 

06:10 Programa Ecumenico 
06:15 Telecurso 2000 - 

Curso 
Profissionalizante 

06:30 Telecurso 2000 - 2° 
Grau 

06:45 Telecurso 2000- 1° 
Grau 

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

T Ediyao 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Video Show 
14:10 Vale a Pena Ver de 

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:40 Sessao daTarde 
(Lunaticos do Mar) 

17:30 Malhayao 
18:00 Quern e Voce 
18:55 Jornal do Maranhao 

2® Ediyao 
19:10 Vira Lata 
20:10 Jornal Nacional 
20:40 O Fim do Mundo 

(Ultimo Capitulo) 
21:40 Globo Rapbrter 
22:40 Intercine (Luta 

Decisiva - Aconteceu 
na Primavera - 
Cyborg, o Dragao 
Fturo) 

00:40 Jornal da Globo 
01:10 Campedes de 

Bilheteria (Cidade 
Ardente) 

03:10 Corujao I (Amazonas 
na Lua) 

TV Natlva 

MANCH ETE 

07:00 Telemanha 
07:30 Patrine 
08:30 Escola Biblica da Fe 
09:00 Home Shopping 
09:15 Dudalegria 
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 Os Medicos 
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 Home Shopping 
20:15 Manchete Esportiva 

2® Ediyao 
20:30 Horario Eleitoral 

Gratuito 
20:32 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Na Rota do Crime 

(com Marcos 
Hurael) 

23:40 Boletim Olimpico 
23:45 Momento Economico 
00:00 Home Shopping 
00:15 Jornal da Manchete 2® 

Ediyao 
02:45 Clip Gospel 
03:45 Espayo Renascer 

CNT/GAZETA 

NAO FORNECEU PROGRAMAyAO 

TV, 

A ifaA 



2B Agailandia/Social Impefatriz, 14 de junho de 1996 

Sodedade em 

Expressao 

porSORAYA LUIZA 

Seminario 

O SAW sedloK'ci segunda-^ei^a/ dia 17, semiK\aK*io p^omovldo pelo 

Seb^ae ./VAa^aKAKao e Se-ncx'i, ten do coma tema: P^oje+o (Com pel Ik*. O 

oven+o deveva as "19:00 Kcmas e se^ao abo^dadas 

g uestoes do ma is al+a K'eleva^cia pa^a as micros e. pep ucnas 

emp^esasy como o deseKvvolvimento socio-economiao da Pegiao 

XocarvtlK\a e do iCs+ado do /vAa^aj^boo. (7) p uestioK\ameK\+o em pau+a 

pat^a as S'liOO bo^as^ sek'a a e?cposi<pao sob^c os se^vi<pos 

ojWeaidos pelo ceK\t^o di[usoK* de tecnologia da CVRP. 

I Video Maranhao 

K*eall^ara K\es+a ternpo^ada em va^ias cidades ma^aKAbonses, 

sendo o maioK* aeon+ecimerv+o de mos+>^as de video do e'mema. O 

di^e+oi* do Clube de Vfdeo do AJo^deSte, Val do Valle, es+a^a 

K'ealizando o everv+o y\cx ^Cidade do Fe^v'o,, mesmo sem o apoio do 

emp^esa^lado local e dos ^ep^esen+arvfes municipals e es+aduais, 

^essal+ando apenas a ^-Associat^ao Fomercial e a ^Agua de ^Cbeii'o, 

pue pa^+icipam do impo^+ante even+o com uma co+a de PS 98/00. 

O aconfecimento, pue e de suma impo^+ancia pava o cvescimenlo e 

ap^endieado da nossa juven+ude/ se j'a^a ^ealizoK* a pa^+m de 

amanbo/ as "19:00 bo^as/ com te-K'mlno mai^cado pa^a dia 2.3, lendo 

como local/ o antigo ^as+elinbo. 
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O romantismo de Kobson e Rcgina (Cemar), curtindo a noite a^aiJandcnse 

I 
Da esquerda: Pedro Maranhao, Jose Carlos Galletti, Paulo Sobreira e Norberto 

Show de impetuosidade 

To das as a+enpoes no dia de boje eslao vol+adas pa^a a escolbo 

da F^a^ota e (Aafolo 71 sabe! (Xaj^efei^a/ pue se K'ealizaK'a a paHir 

das 20:00 boras/ no (Colegio 71 sabel ^Caje+ema/ em uma p^ellminai* 

pa^a o maiok* acon+ecimento de beleza ja visto na Fidade do V~e.ry*o, 

pue es+a por con+a do badalado concuK'so (C\aKola e C7\c\rolo 

C7\incana ^s+uadan+il, pue mascara es+a ternpo^ada. 
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A simpatia e char me do casal Sinvaldo e Katia (Grupo Santa Maria) 

0 Jantar Romantico promovido pela l^reja Missionaria Ratista no 

5anta Maria Hotel, no ultimo dia 12, reuniu oe> mais beloe casais, 

em uma noite descontraida e de ^ente elegante. 

Amanha acontece uma da6 noites mais tropicais do ano, no Ipe 

Clube. 

A Escola Carrousel estara com 6eu arraial, amanha a partir das 

07:30 horas. 

E o Gi^antao promove a Noite da Bermuda, com sorteio de 

duzentas loiras geladisimas. E bom conferir. 

A Escola Rui 3arbosa estara fazendo urn dos maiores festejos 

juninos, com imcio no dia 29 e 30 de junho e 01 e 02 de julho, com 

c|uadrilhas, bumba meu boi, de 5ao Luis, ^uebra-potes e dan^as 

re^ionais, em comemora^ao ao aniversario do cole^io. 

Noticia dao conta c|ue foi o maior sucesso, a Noite dos 

Namorados, promovido pela colunista Maria Leonia. Para mim foi 

realmente uma pena nao ter participado, por c^uestao de saude, 

deste encontro cinco estrelas, como estava a^endado. A proxima, 

com certeza, estarei marcando presen^a. 

BonzciY Import 

A mais transada loja da cidade, com: artigos 

importados e pregos irresistiveis em: lougas, cristais, 

perfumes e presentes para aniversarios e casamentos 

 Rug Duque de Caxias, 850, Agailandia-Maranhao 
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Imperatriz 

porFREDERICO LUIZ 

Batalha de 
Buriticupu I 

Novamente a historia se 
repete. Como previa um 
certo alemao de renome 
inter nacional. Meio mundo 
de gente do governo 
estadual esta na Fazenda 
em Buriticupu onde a 
batalha de terga-feira matou 
tres sem-terras e tres 
pistoleiros. O Coronel 
Xexeo, secretario de 
Seguran^a, comanda a 
atrasada comitiva do 
governo Roseana Sarney. 

Batalha de 
Buriticupu II 

Do mesmo jeito do 
Massacre do Para, quando 
Almir Gabriel so negociou 
depois da ' chacina, o 
governo Roseana Sarney vai 
a Buriticupu depois do fato 
consumado. O que irrita o 
conlribuinle, o cidadao 
coiiium, que o governo 
estadual alardeava pelos 
quatro cantos, que no 
Maranhao reina a paz social 
no campo, sem perigo de 
conflitos de terra com 
maiores propor^oes. Como 
diz o velho ditado: o pior 
cego e aquele que nab quer 
ver. 

So da aquela 
banda I 

A banda etica esta com a 
corda toda. Deixando a 
outra na poeira. Poeira 
mesmo. A check-out 
realizou pesquisa 
recentemente, o resultado 
foi o seguinte: Ildon 
Marques, com 22% 
conquistou a pole position. 
Seu companheiro na 
primeira fila e Sebastiao 
Madeira com 20%. Na 
segunda fila, em terceiro 
lugar, aparece o candidate 
do PFL, o ex-governador 

Jose de Ribamar Fiquene. 

So da aquela 
banda II 

Ontem o CDL, Clube dbs 
Diretores Lojistas divulgou uma 
pesquisa com seus socios. Mais 
poeira na outra banda. Em 
primeiro lugar, Ddon Marques 
que atingiu 32%. Na segunda 
colocagao aparece Sebastiao 
Madeira, com 22%. Na terceira 
posigao aparece o ex-governador 
Jose de Ribamar Fiquene com 
a{)enas 9% dos votos. O Coronel 
Ventura e Jomar Fernandes 
conseguiram 2% da'preferencia 
dos associados do CDL 

So da aquela 
banda III 

So esta faltando agora, Jomar 
Fernandes e o Coronel Ventura 
ultrapassarem a candidatura do 
PFL para que a ix)eira aumente. 
Nao tern pra ninguem, em 03 de 
outubro deste ano, a banda etica 
conquista o poder. Para 
imperatrizense ver. Ildon 
Marques continua napreferencia 
do eleitorado do municipio. O ex- 
interventor mostra que e de fibra, 
apesar de todo aquele zum-zum- 
zum em torno da merenda 
escolar, Ildon demosntra que e 
bom de urna. Sebastiao Madeira, 
IK)r outro lado, deixa o incomodo 
terceiro lugar, para disputar com 
o candidato do PMDB, a 
preferencia dos eleitores. 

Jomar 
Fernandes 

Uma coisa e certa, a 
candidatura de Jomar Fernandes 
cresce a olhos vistos. E preciso 
estar sem os sentidos para nao 
perceber. Os Eticos do PDT-PV- 
PT ainda vao incomodar muita 
gente nessas elei^bes. 

Audiencia 
Publica 

Hoje e a audiencia publica da 

Celmar, Companhia de Papel 
e Celulose. No Jugara Clube 
sera apresentado o Rima, 
Relatorio de Impacto do Meio 
Ambiente. Nesses tempos 
mais do que bicudos, o trunfo 
da Celmar b agera^ao de 3.500 
empregos. No entanto, a 
sociedade civil organizada de 
Imperatriz vai participar da 
audiencia de hoje com o 
objetivo de melhorar o projeto 
Celmar. 

Joao 
Matiolli I 

A atitude mais correta do 
empresario Joao Matiolli seria 
renunciar a presidencia do 
PMDB, o partido de 
Imperatriz que conta com o 
maior mimero de filiados 
inscritos na justi^a eleitoral. 0 
presidente so pensa em ser 
candidato a vice, e o pior, de 
qualquer um. Primeiro, 
Matiolli acenou com o 
candidato do PSDB, Sebastiao 
Madeira. Foi entao que levou 
um pito de Joao Alberto e 
recuou. Em seguida, Matiolli 
fez charminho para ser 
indicado vice de Ildon 
Marques, deu em nada. A 
chapa foi fechada com Ildon/ 
Luis Carlos Noleto, do PRP. 
Agora, Matiolli quer levar o 
partido para uma coliga^ao 
com o PFL de Jose de Ribamar 
Fiquene. 

Joao 
Matiolli II 

Em nemhum momento, 
Joao Matiolli pensou no 
partido. Pois todo mundo sabe 
que a candidatura de Ildon 
Marques, no minimo 
representa a possibilidade do 
partido eleger uma bancada de 
vereadores na Camara 
Municipal. Na ultima elei^ao, 
a sigla ficou sem representante 
na Casa de Dorgival Pinheiro 
de Sousa. 

Voto e 
voto 

Por isso que as siglas, 
devem ser dirigidas por 
pessoas que tenham costume 
com elei^oes. Ou seja, que 
tenham votos. Estivesse o 
PMDB, dirigido por uma 
lideran^a expressiva, todaessa 
celeuma seria evitada. 
Enquanto isso, Jomar 
Fernandes fica no aguardo. 
Qualquer zebra no PMDB e 
ele recebe o apoio do ex- 
interventor Ildon Marques. 

Ondas Curtas 

[ | Sebastiao Madeira aparece em sehundo nas pesquisas mais recentes. 

pj Deixando Jose de Ribamar Fiquene na poeira. 

|—| O proximo a ultrapassar o ex-governador e Jomar Fernandes. 

pj Poeira. Muita poeira para a outra banda. So da eticos. 

pj La vem o Leao, La vem o Leao. La vem o Leao. 

p-j o governo itinerante esta em Buriticupu. Motivo; falta do permanente. 

Q Seis mortes confirmadas ate o momento na fazenda do Grupo Galetti. 

Q Prova que a governadora Roseana Sarney faz de tudo. Menos governar. 

Qj Em Imperatriz a situa?ao no campo £ tensa. E so perguntar a fazendeiros e sem-terras. 

Q Por6m, a turma dos governos federal e estadual dizem que esta tudo em paz. 

Q Eo caos tomando conta da terra do ex-presidente Jos^ de Ribamar Sarney. 

□ Quero so ver a conven^ao do Partido do Movimento Democratico Brasileiro, o PMDB. 

□ Com a homologa^ao da chapa Ildon Marques/ Luis Carlos Noleto. 

| | E ai vai ter empresa de Sao Jos£ do Rio Preto perdendo dinheiro. 

pj O marketing caipira contratado por Matiolli nao emplacou em terras tocantinas. 

| \ Virgem que riqueza de rolo compressor esta fazendo a Celmar. 

□ Tudo para sair por cima na audiencia do Relatorio de Impacto do Meio Ambiente. 

□ E propaganda para tudo quanto 6 lado na imprensa de Imperatriz. 

□ Os homens sao bons de midia. E bons tambem de papel e celulose. 

□ Carlos Alberto Parreira esta de volta a terrinha. Para dirigir o Sao Paulo. 

I \ Os tricolores trocam a alegria do futebol de Tele pela tristeza de Parreira. 

Meio mundo de 1 ptepois da tragedia, 

gente em Buriticupuj r"l,ern0 Roseana 

fl 

Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a for^a da nossa gente 
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Linha 

Direta 

por JOSEFILHO 

• Economia 
Um dos fatores mais 

importantes que ideptificam o 
parametno de uma economia 
no Munidpio e o mercajclo 
imobiliario. Em Imperatriz ele 
continua em declinio e atinge 
idices alar mantes, na pob'tica 
de pre^os. A desvaloriza^ao 6 
tao grande que. uma 
estagna^ao ja assusta 6s 
investidores. 

Eenerto 
Pois 6, Imperatriz corre o 

risco de naoi ter a realiza^ao 
da Fenerto, assim como a 
Madmovel, por falta absoluta 
de espa^o fisico. As Casas 
Uberlandia pediram um 
aluguel astronomico de suas 
instala^oes, inviabilizando o 
projeto, ja que esses custos 
teriam que ser repassados 
aos expositores. 

. Causas 
Entre as principais causas 

do declinio do mercado 
imobiliario esta a indiistria da 
invasao de terras, tanto no 
setor rural quanto no urbano. 
Essas invasoes impedem que 
novos investimentos sejam 
feitos no setor, agravando 
ainda mais a crise do mercado. 

ACII 
Enquanto isso o 

presidente da Associa^ao 
Comercial e Induatrial, 
empresario Vilson Maia, 
continua de bra^os cruzados 
sobre o assunto, evitando 
inclusive facilitar uma 
perceria entre o Sebrae e a 
ACII para a realiza^ao do 
evento. 

Impunidade 
Outro especto serio e que 

nunca e levado em 
considera^ao e o da 
impunidade. Os invasores sao 
sempre os mesmos e nao ha 
um trabalho eficiente das 
autoridades, nao apenas para 
impedir as invasoes, mas 
sobretudo para punir os 
invasores de acordo com a 
Lei. 

Prejuizo 
Caso nao se realizem a 

Fenerto e a Madmovel, 
Imperatriz tera que amargar 
mais um prejuizo em sua 
historia, em sua economia e 
principalmente um prejuizo 
moral. 

Apoio 
O deputado federal Davi 

Alves Silva vai continuar 
apoiando a candidatura do ex- 
governador Jose de Ribamar 
Fiquene para a Prefeitura de 
Imperatriz, mas nao vai mais 
indicar o seu vice. Aspectos 
tecnicos da legislayao 
impedem que Davi fa^a essa 
indica^ao. 

Responsabilidade 
0 setor produtivo nao jkhIc 

ser responsabilizado pela 
ineficiencia e incompetencia 
do presidente da ACII, 
sobretudo porque a realiza^ao 
da Fenerto e da Madmovel ja 
faz parte do calendario de 
eventos da cidade e se 
constitui em uma das 
melhores oportunidades de 
negocio da classe empresarial. 

Coligagao 
Da mesma forma, ja esta 

praticamente definido que o 
PPB nao vai se coligar com o 
PFLde Fiquene. O presidente 
da Executiva provisoria, 
advogado Jos6 Lamark, tern 
compromissos com Sebastiao 
Madeira e o PPB por isso vai 
se coligar com o PSDB. 

Repercussao 
Esta repercutindo 

intensamente em Imi)eratriz a 
possMidade iminente da CPI 
da Merenda Escolar ser 
anulada pela Justi^a e os 
responsaveis pela 
malversa^ao do dinheiro 
piiblico continuam na 
impunidade. Como diria o 
Boris Casoy: isso e uma 
vergonha. 

Jantar 
Sera realizado hoje um 

jantar da Adhonep - 
Associa^ao dos Homens de 
Negocios do Evangelho 
Pleno. Ele vai acontecer na 
Churrascaria Boi na Brasa, a 
partir das 20h00, onde os 
convites podem 
adquiridos. 

ser 

Para meditagao 
"Esta sera a praga com que 

o Senhor ferira a todos os 
povos que querrearam contra 
Jerusalem: a sua carne se 
apodrecera estando eles de 
pe, apodrecer-se-lhes-ao os 
olhos nas suas orbitas, e Ihes 
apodrecera a lingua na boca". 
(Zc 14-12) 

GASTROCLINICA 

Dr. Nailton J. F. Lyra 
Dra. Maria do Carmo S. Lyra 
Dr. J. Edson M. Araujo 

•Dr. Milko Abrantes 

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

Perpetua busca da quimera 

■ 

no iOCn 

por Dr. Wilson Filho 
Advogado Criminalista 

Pres. Comissao dos 
Direitos Humanos da 
OAB/MA - Imperatriz 

A realidade nunca pode 
igualar o sonho nessa 
perpetua busca da quimera. 
O ideal e um "limite": toda 
realidade e uma "dimensao 
variavel", alicer^ada em 
supertiQdes e dogmatismo 
e propria de asfaltadas 
mentes primitivas. E e 

contraria a todo idealismo, 
al6m de excluir todo ideal. 
A cada raomento e em cada 
lugar, a realidade varia 
como varia a realidade de 
nossa Princesa do 
Tocantins; com essa 
varia^ao desloca-se o ponto 
de referencia dos ideais. 
Nascem e morrem, 
convergem ou se excluem, 
empalidecem o'u se 
acentuam. Sao, tamb6m 
eles, viventes como os 
cerebros em que germinam 

ou se radicam, ^ num 
processo sem fim. 

Nao havendo um padrao 
final e insuperavel de 
perfei^ao, tambem nao ha 
dois ideais 
humanos.Tornam-se ppr 
mudanga incessanfe; 
evoluem sempre; sua 
palingenesia e eterna. 

Talvez pare^a estranho 
aos que usam palavras sem 
definir o seu sentido; 
prestem bem atengao nos 
politicos, em especial os 
que tern o discurso da 
Seriedade e da Moralidade, 
em conjunto observem os 
seus auxiliares mediates, 
com ares de anjos; sao 
todos dotados de espiritos 
convulsionados por algum 
ideal; sao inimigos da 
mediocridade: sonhadores 
contra os utilitarios, 
entusiastas contra os 
apaticos, generosos contra 
os calculadores, 
indiscplinadores contra os 
dogmaticos. Vivem a 
pregar nos quatro cantos os 
habitos coletivos. Ah! Ah! 
Ah! 

O aperfei^oamento 
humano se efetua com um 
ritmo diferente nas 
sociedades e nos 
individuos. Para eles, 
Vendedores de llusao, a 
maioria possui uma 
experiencia submissa ao 
passado: rotinas, 
preconceitos, domesticidades. 
Poucos eleitos variam, 
avan^ando para o porvir, a 
unidade do genero nao 
depende do conteiido 
intrinseco dos seus ideais, e, 
sim, do seu temperamento; a 
gente e idealista, perseguindo 
as quimeras mais 
contraditorias, sempre que 
elas impliquem um sincere afa 
de eleva^ao qualquer... 

A imagina^ao transforma 
piramide em vira-vira, o 
vice em avenida, o quartel 
em protetor dos 
injusti^ados, o passard em 
cura preventiva, o vilao em 
representante do Oeste, o 
radiador em libera^ao, o 
fiscal em coletor. E isto nao 
quer dizer que a 
imaginagao exclua a 
experiencia: esta 6 util, 
mas, sem aquela, 6 esteril. 
Os idealistas aspiram 
conjugar em sua mente, a 
inspira^ao e a sabedoria; 
por isso, com frequencia, 
vivem peados por seu 
espirito critico, quando os 
entusiasma uma emoyao 
lirica, e esta Ihes empanha 
a vista quando observam a 
erealidade. Do equilibrio 
entre a inspira^ao e a 
sabedoria, nasce o genio. 
Nas grandes horas de uma 
ra^a ou de um homem, a 
inspira^ao e indispensavel 
para criar; essa faisca se 
acende na imagina^ao, e a 
experiencia a converte em 
fogueira. Todo idealismo e, 
por isso, uma ansia de 
cultura intensa; tern, entre 
os inimigos mais audazes, 
a ignorancia. madrasta de 
obstinadas rotinas. 

Assim, sao, todos, os 
politicos que habitam a 
Terra do brei. Sao na sua 
maioria pobres de f6, de 

ci mf»<imos. Sao certeza em si mesmos. Sao 
incapazes de alimentar 
nobres paixoes, fogem do 
amor como se fosse um 
abismo; ignoram que o amor 
acrisola todas as virtudes, 
sao os mais eficazes dos 
moralistas. Vivem e 
morrem sem terem 
aprendido a amar a si, aos 
outros e a sua cidade. 

Ah! Perpetua busca da 
quimera. 

Uma verdade dolorosa 

por Arnaldo Nlskier 
Professor universitario, 

escritor e membro da ABL 

A cultura nos tropicos 
apresenta aspectos que sao 
no minimo curiosos. Temos 
uma certa tendencia a 
desmanchar o que esta dando 
certo, enquanto somos 
condescendentes com erros 
que se acumulam, como e o 
caso das constru?6es 
escolares. Para dar tempo 
integral as nossas crian^as, 
nao precisamos de mais salas 
de aula, mas sim de uma 
determinayao objetiva quanto 
a materia. Quern diz isso, 
com muita autoridade, e o ex- 
secretario de educa^ao de 
Sao Paulo, Jose Aristodemos 
Pinotti. 

O exemplo da primeira 
tendencia (desmanchar o que 
da certo) pode ser tornado 
quando se discute o destuno 
de organismos bem 
sucedidos como o Senai e o 
Senac. Porque esse conluio 
perverso, de olho nos 
recursos financeiros das 

entidades cinquenlenarias? 
Sendo totalmente financiadas 
pelo empresariado brasileiro, 
realizam esforyos notaveis de 
capacitagao e treinamento, 
dando sentido dc uma certa 
nobra as quatro fun^oes 
nocleares do nosso ensino 
supletivo: aprendizagem, 
qualifica^ao, suplencia e 
suprimento, esta ultima 
ligada aos conceitos de 
educa^ao continuada ou 
permanente. 

Devemos ao Senac, 
especialmente em Sao Paulo 
e gramas a lucidez do 
empresario Abram Szajman, 
o pioneirismo na introdu^ao 
do computador em sala de 
aula, alem da educa^ao a 
distancia. Ao Senai pode-se 
creditar um trabalho 
gigantesco de treinamento de 
2 milhoes de brasileiros. 
Como dispoe de recursos de 
500 milhoes de reaism pode- 
se concluir que cada 
trabalhador treinado, de 
forma competente, custa a 
bagatela de 250 reais, o que 
e insignificante se 

compararmos aos custos 
oficiais de alunos formados 
em nossas escolas piiblicas. 

Especialistas como o 
professor Roberto Boclinm 
do Conselho Estadual de 
Educagao do Rio de Janeiro, 
nao entendem essas ameayas 
de apropriagao dos recursos 
bem aplicados, justo no 
momento em que o Governo, 
pela palavara do presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
e do seu competente ministro 
Paulo Renato Souza, 
proclama em boa hora a 
necessidade de uma nova 
educayao tecnica em nosso 
Pais. 

Amadurecemos para essa 
mudan^a, ha muito defendida 
por lideres como Luiz 
Antonio de Medeiros, 
comandante da For?a 
Sindical, hoje com 8 milhoes 
de trabalhadores a ela 
filiados. Em conversa 
recente, dele recolhemos a 
informa^ao de que "o pessoal 
menos qualificado esta 
perdendo os postos de 
trabalho". Segundo 

Medeiros, isso pode trazer ao 
Brasil sua mais inquietante 
crise social, compondo o 
quadro de uma "verdade 
dolorosa". 

E certo que as demissoes, 
na recessao, alcan^am 
primeiro a mao-de-obra 
menos qualificada. 
Sacrificam de saida os quo 
estao menos preparados para 
os desafios do 
desenvolvimento cientifico e 
tecnologico, sendo logo 
trocados pelos robos e outras 
maravilhas da Sociedade da 
Informagao. 

O mutirao de valorizayao da 
educayao tecnica, aben^oado 
pelos sindicatos, de modo 
geral, deve utilizar entidades 
como o Senai, o Senac e ate o 
Sebrae ) agora voltado para 
uma necessaria corregao de 
rumos) como parceiros de 
primeira categoria. Ao lado 
das benemeritas escolas 
tecnicas federals, teremos um 
conjunto de entidades para 
servir de modelo a»s novos - 
tempos anunciados — e nos 
quais acreditamos. 

LASORATOiUO CIESIO FOMSSCA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemds pgr convenig. Fgne: 72 1-54 1 1 
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Gamara retomou votacao da Previdencia 

0 governo comegou a articular sua base para eneertar esta semana a 

votagao da reforma, emperrada no plenario desde fevereiro, mas. os lideres ja preveem novo atraso 

Brasil em 

Revisla 

porSOCORRO CARNEIRO 

Proposta I 
O governo tem uma 

semana para articular o 
adiamento da votacao do 
substitutivo do senador 
Vilson Kleinubing (PFL-SC) 
ao projeto original de 
privatiza^ao da Companhia 
Vale do Rio Doce na 
Comissao de Infra-Eslrutura 
do Senado. A votacao esta 
prevista para o dia 19. 
Inicialmente a proposta de 
Kleinubing, que destina todos 
os recursos da venda da 
empresa a projetos de infra- 
estrutura nos Estados onde 
ele atua, foi aplaudido pelos 
lideres governistas, mas 
esbarrou na resistencia da 
equipe economica. 

Proposta II 
O ex-ministro do 

Planejamento, senador Jose 
Serra (PSDB-SP), ja disse que 
nao aceita mudar, no caso da 
Vale, as normas de 
privatiza^ao validas para 
todas as estatais. Segundo 
ele, tambem nesse caso parte 
substancial dos recursos deve 
ser destinada a redugao da 
divida publica, cabendo uma 
parcela secundaria para 
investimentos, 
principalmente na area social. 
Serra deixou claro que 
enquanto permanecer 
senador — mais um mes, 
depois se lincencia para 
disputar a prefeitura 
paulistana — vai tentar 
convencer seus colegas a 
apoiar as regras de interesse 
do governo. 

Teles 
O mesmo impasse ocorre 

na area de telecomunica^des. 
O ministro Sergio Motta 
pretende utilizar os recursos 
arrecadados com o 
pagamento de concessoes no 
melhoramento do sistema, 
que continuara sob controle 
do governo por alguns anos. 
A equipe economica, ao 
contrario, quer que esses 
recursos sejam tambem 
transferidos ao Tesouro e 
utilizados no abatimento da 
divida publica. 

Interino 
O diretor de Politica 

Monetaria do Banco Central, 
Francisco Lopes, esta sendo, 
durante esta semana, o 
presidente interino do Banco 
Central, em fun^ao da viagem 
de Gustavo Loyola a Europa. 
Parte do programa de Loyola 
coincidiu com a agenda do 
ministro da Fazenda, Pedro 
Malan, que fetornou ao 

Brasil na ultima quarta-feira. 
Loyola participou na ultima 
segunda-feira, da 
inaugura^ao de uma agencia 
do Banco do Brasil, em 
Frankfurt, juntamente com o 
ministro da Fazenda. 

Pareja I 
0 assaltante e 

sequestrador Leonardo 
Rodrigues Pareja retornou 
segunda-feira ao Cepaigo. A 
transferencia foi 
determinada pelo juiz da 
Vara de Execuydes Penais, 
Carlos Alberto Franca, 
depois de uma audiencia 
pela manha em que Pareja 
expos os motivos do pedido 
de recambiamento. De 
acordo com o diretor do 
presidio, Vilmonnes 
Messias de Araujo, o 
assaltante vai ficar na ala B, 
onde sao colocados todos os 
sentenciados que iniciam o 
cumprimento de pena ou sao 
recapturados, em um 
periodo de prova. 

Pareja II 
Durante a audiencia, 

mesmo alertado peld diretor 
do Cepaigo de que ainda ha 
risco de vida para ele no 
estabelecimento prisional, 
Pareja insistiu no retorno. 
Reafirmou que "gosta de 
brincar com a morte", mas 
reiterou que "tem muitos 
amigos" no presidio, que 
podem afastar o perigo. No 
depoimento prestado ao juiz, 
ele diz, inclusive, que "o 
clima no interior do presidio 
nao Ihe 6 desfavoravel", 
assumindo "toda e qualquer 
responsabilidade pelo seu 
retorno", em declaragao que 
contraria outras coloca^des 
anteriores em que disse 
temer pela sua vida se 
voltasse ao Cepaigo. 

Pareja II 
O advogado Nathanael 

Lima Lacerda, que 
renunciou a representapao 
de Pareja, reafirmou ao juiz 
sua contrariedade ao 
retorno do seu cliente ao 
Cepaigo — motivo que o 
levou a deixar a defesa do 
assaltante —, mas atestou 
que a vontade dele deveria 
ser respeitada no caso. O 
promotor Lauro Machado 
Nogueira tambem 
concordou com a 
transferencia, desde que 
asseguradas as condigbes de 
seguran^a pela diretoria do 
presidio, ressalvando 
acreditar que ha riscos para 
Pareja no Cepaigo. 

por Andrea Braga 
Da Agencia Estado 

A votagao da reforma da 
Previdencia iiela Camara dos 
Deputados teve reinicio na 
ultima terga-feira, mas devera 
sofrer novo atraso. 0 
presidente da Camara, Luis 
Eduardo Magalhaes, pretendia 
concluir a votacao em primeiro 
turno ate quinta-feira, mas o 
relator da emenda 
constitucional e lider do PMDB, 
Michel Temer (SP), achadificil 
votar mais de quatro ou cinco 
destaques de votagao em 
separado (DVS) por dia. 
Restam ainda 90 DVSs a 
emenda da Previdencia mas so 
deverao sobrar 20. Repetigoes 
e acordos vao permitir a 
retirada de cerca de 70. 

Tambem ha um visivel 
temor quanto as presents em 
plenario. Para se votar emenda 
constitucional sao necessarios, 
no minimo, 308 votos 
favoraveis. Nao e permitida 
votacao simbolica. Como as 
oposiyoes reunem 100 votos e 
contain com a ajuda de cerca de 
30 dissidentes, o governo so 
quer arriscar-se na reforma da 
Previdencia com pelo menos 
450 deputados em plenario. 

"Ainda deveremos levar 
duas semanas para terminar a 
votacao", disse Temer. Com 
mais este atraso, o segundo 
turno da reforma da 
Previdencia so devera ser 

votadd na primeira* semana de 
julho e nao mais nos dias 26. e. 
27, conforme previra o lider do 
PFL na Camara, Inocencio 
Oliveira(PE). 

Flagrante 
As dificuldades de se 

conseguir as presen^as t£¥h 
gerado preocupa^ao ao 
presidente da Camara. Luis 
Eduardo mudou a forma de 
cor tar o ponto dos ausentes, 
fazendo a marca^ao da 
presen^a de surpresa, em 
vota^bes que variam dia a dia. 
Nem assim tem conseguido 
segurar os deputados. As 
ter^as-feiras, por exemplo, tem- 
se mostrado frustrantes, 
porque a maioria so chega 
depois das 17 horas. 

Os problemas com a falta de 
presen^a estao atrapalhando 
atb o andamento normal de 
propostas que nada tem de 
polemicas. E o caso da emenda 
constitucional que procura 
fortalecer o ensino basico. Ja foi 
aprovada em primeiro turno, 
passou o prazo necessario de 
cinco sessoes para que seja 
votada em segundo turno e ate 
agora nao foi possivel leva-la de 
novo a apreciagao do plenario. 

Michel Temer disse que o 
lobby dos fundos de pensao 
tornou-se tao forte pela 
derrubada de parte do texto da 
emenda da Previdencia, que nao 
sera surpresa se a exigencia de 
contribui^ao de R$ 1 da estatal 
para R$ 1 do servidor cair na 

in 
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Luis Eduardo, presidente da Camara dos Deputados 

defendida pelas oposi^oes , 
disse ele. E, no caso do pedido 
de destaque para votacao em 
separado do texto sobre os 
fundos de pensao, cabe ao 
governo conseguir 308 votos 
para garantir a manuten^ao do 
texto deTemmer. 

Camara. 'Temos esperanga de 
que o Senado recompoilha o 
texto", disse o relator da emenda 
da Previdencia. 

Temer disse que a defesa da 
continuidade de pagamento de 
ate R$ 2 para cada R$ 1 do 
servidor, pela estatal, 6 

FHC superestima beneficios do Real 

m 
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O presidente FHC: politica economica incorporou elementos de distribuigao de renda 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agencia Estado 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso empolgou- 
se ontem com os resultados do 
Piano Real, em discurso para 
empresarios do setor de 
telecomunicayoes no Rio, e 
acabou cometendo um erro. 
Cardoso disse que, se mantida 
a atual politica economica, 12 
milhoes de famflias deixariam 
a faixa de pobreza dentro de 
pouco tempo, o que significaria, 
segundo ele, "60 milhoes de 
pessoas". Algumas horas mais 

tarde, o assessor-adjunto de 
Comunica^ao do Palacio do 
Planalto, Tadeu Afonso, disse 
que o presidente errou ao citar 
pesquisa do Institute de 
Pesquisa Economica Aplicada 
(Ipca). Cardoso disse que a 
pesquisa mostrou menos 5 
milhoes de familias de 
miseraveis no Pais, quando, na 
realidade, o trabalho mostra 5 
milhoes de pessoas saindo do 
nivel de pobreza. Segundo 
Afonso, ainda, a previsao feita 
pelo presidente se refere a 12 
milhoes de famflias "que vao 
entrar no mercado de bens de 

corisumo" dentro em breve, e 
nao sair da pobreza. 

A pesquisa do Ipea, com 
base em estudo da economista 
Sonia Rocha, associou o Piano 
Real a melhoria das condigdes 
de vida de cinco milhoes de 
miseraveis da regiao 
metropolitanadas seis maiores 
cidades do Pais. "Se houve um 
motivo que me alegrou 
recentemente foi a pesquisa", 
declarou Fernando Henrique, 
em discurso na abertura do 
"Americas Telecom", o maior 
evento de telecomunica^oes da 
America Latina. 

Otimismo 
O presidente disse que o 

resultado foi possivel porque a 
politica economica incorporou 
"elementos de distribui^ao de 
renda". Ele garante que todos os 
dados a disposigao do governo 
apontam para a retomada da 
confianga na estabilidade da 
moeda e nas perspectiva de 
crescimento. Segundo ele, o Pais 
registrou somente este ano US$ 
6 bilboes em investimentos 
diretos. "Ao contrario de 
modelos passados, estamos ao 
mesmo tempo introduzindo no 
mercado de consume) milhoes de 
famflias". 

O encontro aberto ontem pelo 
presidente reiine ate sabado, no 
Riocentro, dirigentes e 
empresarios de 185 paises, entre 
eles representantes das 

principals empresas de 
telecomunicagoes do mundo. 
Fernando Henrique prometeu 
aos presentes que conseguira 
aprovar as novas leis que 
regulamentam a abertura do 
setor. Fernando Henrique 
mostrou-se irritado com as 
criticas publicadas nos jornais 
sobre a suposta lentidap das 
reformas. "Esquecem-se de que 
quern tem responsabilidade 
publica tem que olhar a historia 
e ver se as decisoes tomadas 
terao conseqiiencias positivas ao 
longo do tempo e nao 
simplesmente para recolher 
aplausos daquele momento". 

Grafica Jardim 

O MELHOR SERVirO EM OFF SET DA REGIAO. T R A3 ALH AMOS COM COM RUT A*: AO GRAFICA OUE RESULTA 

OS MELHORES IMRRESSOS. Rua Luis Domingues, ne 1206 fone 721-1077 
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Gampeonato de Joao Lisboa 
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Bate 

Bola 

por FRANCISCO DO VALE 

Gremio 
0 Gremio, num pequeno 

espa^o de tempo, eonseguiu 
a fa^anha de ser eliminado 
de duas competigoes 
importantes. O time 
gaucho, priraeiro perdeu a 
chance de disputar mais 
uma final da Copa do Brasil, 
competi^ao em que o 
Gremio mantinha uma 
grande tradi^ao. Em Sao 

aulo, perdeu para o 
'almeiras por 3 a 1, e em 
'orto Alegre, so eonseguiu 

veneer de 2 a 1, e mesmo 
com a vitoria do Gremio, o 
'almeiras, por ter marcado 

o maior mimero de gols nas 
duas partidas, foi para a final 
com o Cruzeiro de Belo- 
lorizonte. E para mostrar 

ao povo brasileiro que a 
jruxa estava solta, o Gremio 
nao eonseguiu manter a 
garra, que ^ tradi^ao do 
time gaucho e foi eliminado 
tamb^m da Libertadores da 
America, pelo America de 
Cab. Na primeira partida 
realizada em Porto Alegre 
os gaucbos so conseguiram 
veneer de 1 a 0, e o America 
na Colombia, vencefam de 
3 a 1. O artilheiro Jardel 
descontou para o Gremio. 

Campeonato Car/oca 
0 Fluminense, de Renato 

Gaucho, continua vivo, 
depois de veneer apertado o 
Barreira, por 1 a 0. 0 
tricolor, com um jogo a 
mais, tern que veneer de 
qualquer maneira o 
Flamengo para sonhar com 
a conquista do segundo 
turno, al6m de torcer para 
um trope9o do Vasco da 
Gam^.^ lidef do segundp 
turnb,' com 18 'boiltb^: 
Flamengo e Fluminense, 
estao empatados com 17 
pontos, e no domingo no 
Maracana acontece o Fla- 
Flu. 

Kart 
O Kartodromo de 

Imperatriz prepara uma 
grande festa para o proximo 
mes de julho. A comissao 
organizadora do 
Campeonato Regional esta 
agendando para julho uma 
corrida alusiva ao 
aniversario do Kartodromo. 
Giovanni Guerra define 
ainda esta semana a 
programa^ao da festa e 
espera a presen^a dos 
amantes do kart. 

Joao Lisboa 
O futehol de Joao Lisboa 

parece que agora vai. 
Tambem pudera, em ano 
eleitoral a hola rola solta. Em 

Joao Lisboa, quando nao e 
bola, e corrida de jumento. 
O atual presidente da Liga ja 
esta anunciando para o 
proximo mes o inicio do 
Campeonato Joaolisboense. 
Ate agora nao se sabe se a 
competigao. vai ser 
disputada com 08 ou mais 
equipes. 

Corrida de jumento 
As coisas por este Brasil 

a fora as vezes nos tras 
muitas surpresas. Em Joao 
Lisboa, por exemplo, a 
prioridade e para a corrida 
de jumento. Futebol e 
segundo piano, ou seja, sao 
alguns votinhos a mais. Se 
der certo deu, se nao deu 
fica por isto mesmo. Mas 
como a briga este ano e 
ferrenha, acredito eu que o 
futebol daquela cidade vai 
ser estar em alta. Uma coisa 
eu tenho certeza, nao vai 
faltar b patrocidores, vai ter 
patrocinador ate para 
gandulas. 

Guarani 
No sabado o bugre tern 

um dificil compromisso com 
o selecionado de Estreito 
pelo Campeonato Regional. 
0 bugre, que tern a 
vantagem de dois empates, 
leva ainda a vantagem de 
decidir a vaga para a final da 
competigao dentro de casa. 
A comissao tecnica do 
Guarani esta confiante na 
classifica^ao e garante que 
o titulo e questao de tempo. 
No domingo o Muller de 
Rondon recebe a visita do 
Grajau, time de melhor 
campanha na chave "B" da 
competigao. O Grajau 
tambem tern a vantagem de 
jogar por dois empates, e 
decide dentro de casa. 

Romario 
O atacante Romario nao 

esta nada satisfeito com a 
nao convoca^ao para as 
OHmpiadas de Atlanta. 0 
atacante brasileiro, que 
sonhava em retornar a 
Selegao Brasileira, ficou 
chateado com Zagalo. 
Romario ja assinou contrato 
com o Valencia e nao 
participa do Campeonato 
Brasileiro vindouro. A 
torcida rubro negra esta 
exigindo o trio; Romario, 
Bebeto e Savio. 

Copa do Brasil 
Cruzeiro e Falmeiras 

fazem a grande final da Copa 
do Brasil. O Cruzeiro, nas 
semi-finais, eliminou o 
Flamengo; e o Palmeiras 
eliminou o Gremio. 
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O Barese de Joao Lisboa esta montando um grande time para o Campeonato Municipal 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

O Campeonato de Joao 
Lisboa devera, finalmente, ter 
seu inicio no mes de julho. 

Informa^oes daquela cidade 
dao conta de que o atual 
presidente da Liga recebeu o 
apoio da administra^ao piiblica 
e vai realizar a competigao. Na 
Liga de Joao Lisboa estao 

incritos mais de 15 clubes, mas 
a informagao e de que somente 
08 irao participar da competigao. 
O diretor de Desporto e Ixizer 
de Joao Lisboa, Ozias Panfilo, 
segundo comentou o cronista 

esportivo, Elder Madeira, 
suspendeu outras 08 equipes, 
uma vez que nao cumpriram 
seus jogos no campeonato 
passado, e, conforme o 
regulamento, foi punido pela 
Liga. Mas como e um ano 
eleitoral, a torcida de Joao 
Lisboa acredita que as equipes 
federadas irao participar do 
campeonato. O Botafogo, vice- 
campeao da temporada 
passada, esta se 
movimentando no sentido de 
formar uma grande equipe 
para as dispuatas da 
competigao. Outro assunto que 
se comenta muito em Joao 
Lisboa e a nao manutengao do 
Estadio Cafeteirao, a unica 
praga de esportes do municipio 
com condigoes de sediar jogos. 
Com as fortes chuvas do 
inverno passado o estadio teve 
suas portas fechadas, e com 
isso o mato cresce entre a 
grama e agora esta gerando 
uma polemica entre os 
desportistas, que exigem a 
manutengao do estadio. 

2a prova de kart acontece dia 23 

por Francisco do Vale 

O Kartodromo de 
Imperatriz sera movimentado 
mais uma vez. A segunda prova 
do Campeonato Regional 
acontece no proximo dia 23 de 
junho. A primeira prova da 
temporada de 96 teve a seguinte 
classificagao: 

1Q - carro 39 - Wantui 
Mendes-11 pontos 

2- - carro 20 - Olaniel Jose 
- 09 pontos 

3s - carro 98 - Mauro Mello 
- 08 pontos 

4Q - carro 80 - Eneas Nunes 
- 07 pontos 

52 - carro 13 - Carla Del 
Castilho - 06 pontos 

69 - carro 06 - Sandro 
Wesley - 05 pontos 

72 - carro 77 - Rodrigo 
Campolina - 04 pontos 

82 - carro 50 - Faiola - 03 
pontos 

Os carros n0 55 e 97, de 
Luciano Guerra e Giovanni 
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Kartistas aguardam com expectativa a 2" prova, que 

respectivamente, apesar de A comissao organizadora 
chegarem em 9Q e 10° lugares, 
nao marcaram pontos, uma vez 
que nao completaram um tergo 
da prova, conforme manda o 
regulamento. 

esta organizando uma festa para 
o mes de julho, onde havera uma 
corrida - data a ser conhecida - 
onde as comemoragoes ao 
aniversario do Kartodromo. 

acontece dia 23 de junho 

Todos as corridas estao sendo 
realizadas nos horarips de 
15:30 e 16:10 boras. As 15:30 
boras acontece a corrida de 
Kart 56 cc e as 16:10 boras o 
Kart 125 cc. 

F ama divulga program acao 

por Francisco do Vale 

la Etapa - Campeonato- 
Maranhense - categoria 
menores 

Data: 15 de junho de 96 
5.000 metres rasos 

masculino - final 
3.000 metres rasos feminino 

- final 
- Salto em altura feminino - 

final 
Langamento de disco 

feminino - final 
110 metros com barreira 

masculino - final 
100 metros com barreiras 

feminino - final 
100 metros rasos masculino 

- semi-final 
100 metros rasos feminino - 

semi-final 
Salto em altura feminino - 

final 
Salto em distancia 

masculino - final 
Langamento de disco 

masculino - final 
400 metros rasos masculino 

- final por tempo 
400 metros rasos feminino - 

final por tempo 
100 metros rasos masculino 

- final 
100 metros rasos feminino - 

final 
Revezamento 4 x 100 metros 

masculino - final 
Revezamento 4x100 metros 

feminino - final 
2a Etapa 
5 Km marcha atletica 

masculino - final 
3 Km marcha atletica 

feminino - final 
Salto em distancia feminino 

-final 
Arremesso de peso 

masculino - final 
Lagamento de dardo 

feminino - final 
1500 metros rasos masculino 

-final 
1500 metros rasos feminino 

- final 
300 metros com barreira 

masculino - final 
200 metros rasos feminino - 

final 
200 metros rasos masculino 

- final 
Salto triplo masculino - final 
Langamento de dardo 

masculino - final 
Arremesso do peso feminino 

- final 
800 metros rasos masculino 

- final 
800 metros rasos feminino - 

final 
200 metros rasos feminino 

- final 
200 metros rasos masculino 

- final 
Revezamento 4x400 

feminino - final 
Revezamento 4x400 

masculino - final 
Obs; Embora conste no 

regulamento da competigao, a 
prova de salto triplo feminino 
nao sera realizada, atendendo 
recomendagao da IAAF, 
ratificada pela CBA.'l e 
divulgada nas notas oficiais 
mimeros 030/95 e 031/95, em 
razao da possibilidade de 
lesoes a nivel articular dos 
membros inferiores e do 
aparelho reprodutor feminino, 
fundamentado em estudos 
cientifico efetuados pela IAAF. 
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eto, objetlvo e corojoso. Rssim 0 Orlando Metiezos, q 

connondQ de segundo o sexto-feiro, o progromo Cidade 

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

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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Todos aguardam ansiosos pela festa ''Vermelho e Branco , 

promovida pelo apresentador Helio de Oliveira. A festa ja se tornou 

tradi^ao na cidade. 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Quem soprou as velinhas ontem, foi o gatissimo Neiderman Amorim 

(Divekar). Os amigos Ihe presentearam com uma linda festa surpresa 

em sua residencia. Parabens Neiderman! 
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Esta colunista com a atriz Paula Burlamack (capa da Play Boy) e sua empresaria 

Neste fim de semana acontecera a vaquejada na Fazenda Dourado, 

que fica na estrada de Joao Lisboa. A vaquejada acontecera com 

toda a sociedade imperatrizense. 

Estaremos la, com certeza. 
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O apresentador Helio de Oliveira com seus amigos Ivan Santos e Rosana Fiquene 

• y 

Um close da mamae coruja Tina (Oticas Maia), com seus filhotes 

O jovem empresario Valmir Oliveira acaba de ser eleito o mais novo 

Don Juan da city, arrasando cora^oes. O rapaz desfila solteirinho. 

Para quem 

chorou no Dia 

dos Namorados 

por estar so, nao 

se desespere. 

Sabado 

acontecera a 

Noite dos 

Encalhados, 

uma promo^ao 

c'a 

Radio Terra FM o novo Don Juan da city, Valmir Oliveira 

m 
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DIVEKAR - Distribuidora de Vefcuios Karajas Ltda/F/I/A/T 

Sabe quanto 
custa pintar seu 
carro na DIVEKAR? 

/ / 
o c 

(3 Com a molhor cabine de pintura utilizada, 
con a tinta feita espedabnefite para seu vei'culo 
(qualquer modelo ou marca), e os profissionais 
mais trainados? Quase de GRAQA! 

A V 

"Qualidade em servigos e atendimento" 721-1800 
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Colecao Diva 

Se voce quer entrar na moda, 

use um oculos italiano Diva. 

Exclusividade Maia. 
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Pratique Karate 
Preservar a integridade fisica, 

mental e sensorial de se.us praticantes. 
Treinado karate voce adquire: 

habilidade, disciplina. equlibrio, for^a 
e alit(>-confian9a. 

Horarios: 
Karate — segunda, quarta e sexta 

— das 06:00 as 07:00; das 11:00 as 
12:00; das 17:30 as 18:30; das 19:00 as 
20:00 e'das 20.-00" a-s 21:00. 

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

Matriculas abertas. 
Rua Piaui, 612, Nova Imperatriz. 

ncQdemio 

ProCorpo 

Ginastica localizada, muscula^ao e 
aerobica. 
Fazendo com que 
voce tenha uma 
melhor harmonia 
com o sen corpo. 
Nao pense duas 
vezes. 

Rua Piaui, 

880 

Centro 

Vende-se 
Uma casa construida (esquina) e outra 
come^ada, com ponto comercial. A 
Rua Furna, nB 08-A, Parque Santa 
Lucia. 
Valor: 3.000,00 (ACE1TAPROPOSTA) 
Tratar com Antonio Rodrigues 

Inter Car Veiculos 
Vende: 

Uno 92/93 - R$ 6.500,00 — cor 
vermelho; D-20 93, cores: preta, 
vermelha ou **perolada** —R$ 
21.000,00; D-20 92 completa — pre^o 
a combinar; Uno 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 fmas localizada a 
rua Godofredo Viana nfl 818C - em 
frente a sorveteria Zorzo. 
Tratar no local ou pelo fone 723-1628 
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Maira Estacionamento 
Vende: 

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

Imperauto Vende: 
Sayeiro 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; 
Trator 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. 

Vende-se ou troca-se 
Uma chacara localizada na entrada da 
Vila Davi. 
Prefo a combinar. 
Tratar no Bar Castelinho, Beira Rio. 
n1' 16, com o sr. Joao Damascena Silva 
Braga (Joaozinho) 

Jola Motel 

_ Apartamentos com 
frigobar, telefone, 
televisao, arcondicionado, 
video e um completo 
servifo de quarto. 

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

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

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

Rovcl Veiculos 
Vende: 

D-20 91 completa -R$ 22.000 — cor 
vermelha 
D-20 90 completa - R$ 20.000 — coe 
preta 

■ Saveiro 93 a gasolina - 7.000 — cor 
amarela 
Pampa 93N94 1.6"a gasolina-ap - 7.800 
— cor azul metalica 
Gol CL 1.6 a alcool - R$ 8.000 — cor 
cinza metalica 
Caminhao Chevrolet D-60 com MUNK 
84 - R$ 10.500 — cor branca 
Fusca 83 1.6 a gasolina - R$ 2.300 — 
cor cinza 
2 tratores Massey Ferguson 265 - R$ 
5.500 cada 
Av. Dorival P. de Sousa, 361. fone: 721- 
6867 

Ademar Mariano Consult. 
Imobiliaria 

Vende: 
*Uma casa residencial localizada a Av. 
Bernardo Sayao, Bairro Tres Poderes 
— com 04 quartos, 01 suite, garagem, 
piscina, copa/cozinha. Prefo de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a 
Rua Sergipe, Bairro Ju^ara — com 02 
quartos, 01 suite, garagem, area de 
service, copa/cozinha. Pre^o de 
ocasiao. 
*Um apartamento residencial 
localizado a Rua Sao Pedro, Bairro 
Nova Imperatriz, Edificio Meridien — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Pre90 de ocasiao. 
*Um apartamento residencial 
localizado a Rua Gioas, Setor 
Maranhao Novo, Edificio I^iville — 
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 
Centro — com 02 quartos, banheiro 
social, copa/cozinha. Pre^o de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada no 
Setor Amazonas — com 02 quartos, 01 
suite, banheiro social, copa/cozinha, 
com uma area de 1.000 m2 de terreno 
(constru^ao nova). Prego de ocasiao. 
Contatos: Fone 721-5424 

Alex Arouche Imoveis 
Sua Garantia Imohliaria 

Creci J-173 20® Regiao 
Rua Cel. Manoel Bandeira, 1961, 
Centro - Imperatriz-MA. 
*Vende- uma excelente casa situada a 
rua Maranhao, proximo ao Colegio 
Meng Imperador, com garagem para 
varios carros, duas salas, copa, 
cozinha, dep. de empregados, duas 
suites e dois quartos,(aceita-se carro, 
gado e parcelamento) 
*Vende- um galpao siluado a BR-010, 
proximo a nova rodoviaria, coberto de 
eslrutura metalica em otimo 
acabamenlo, bastante amplo, (aceita-se 
carro, gado e parcelamento) 
*AIuga uma casa com garagem, sala, 
copa, cozinha, 02 quartos, 01 suite e 
dependencia de empregada, na Rua 
Sergipe, Bairro Juijara. 

Ofcrtas de emprego/Sine- MA 
10 Soldadores de arma^ao 
08 Operadores de vibrador de 
concrete 
05 operadores de trator agricola 
04 armadores de guindastes 
20 armadores 
70 carpinteiros 
Obs.: as vagas disponiveis acima sao 
para Construlora Mendes Junior, em 
MinasSul, Goias. 
01 Carpinleiro 
01 Barman 
02 cozinheiros 
02 operadores de patrol de 
acabamento 
02 tecnico em seguranfa do trabalho 
02 soldadores raio x 
01 churrasqueiro 
01 Vaqueiro 
02 Borracheiros 
02 Lanterneiros 
02 Serralheiros 
05 Empregadas domesticas 
02 encarregados de Departamento 
Peaspal 
Os interessados deverao dingir-se ao 
nucleo do orgao, a rua 15 de 

• Novembro, s/n, antigo Ciretran. 

Vende-se 
Uma moto Agrale 92 - R$ 1.300 — cor 
branca. 
Contatos pelo fone 721-5852, tratar 
com Jacksom. 

Imobiliaria Karajas Ltda 
Rua Coriolano 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 Buriti 
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 Comerciais 
* Um ponto na Rua Coriolano 
Milhomem, 1727, Centro 
R$ 36.000.00 
* Na Rua Luis Domingues. Centro 
R$ 45.000.00 
* Na Rua Ceara, Bairro Juijara 
R$ 25.000,00 
* Na Av. Getulio Vargas, Centro 
R$ 200.000,00 

Vende Fazendas 
* No Estreito. com 80 alqueires. 
* No Estreito, com 30 alqueires. 
* No Estreito, com 168 alqueires. 
* No Estreito. com 220 alqueires 
* No Brejao, com 230 alqueires, 50% 
feita 
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 nB 

905 - Mercadinho, ou pelo fone 721- 
7361  

Oferta de emprego 
A Exticendio Comercio e 
Representa9des LTDA esta 
contratando vendedores com ou sem 
experiencia. Os interessados devem 
procurar dona Sulamita. 
Av. Dorgival P. de Sousa ns 1427, em 
frente ao Imperatriz Shoping 

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

AC Corretora Vende: 
Moto Titan OK-R$ 3.200; 
Moto Drean OK - R$ 2.500 
Moto Today 89-R$ 1.600; 
Pick-Up Fiat 94 R$ 6.200 — cor 
vermelha; 
Pick-Up 1000, ano 94 - R$ 6.500,00 
Pick-Up 1500 92/93 - R$ 5.500,00 
Santana 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 

Metodo moderno de corte e 
massagem, com produtos 
da mais alta confian9a e por pre90s 
camaradas. 
Rua Luis Domingues, 2018- Fone: 721- 
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 Reden9ao II 

Ifaiperatriz, 14 de junho de 1996 

Para anunciar 

e so ligar 

723 2034 

Soloo Porofso | ] fUCAN U' S Vl DEO 

As novidades 

da setima 

ar t e 

conforto 

seu lar 

Rua 

Grande 

iNorte, 

Centro 

Fone: 721- 

7510 

Imperatriz — MA 

Precisa-se 
De umacozinheira com experiencia e 
referencia, para trabalhar em uma 
residencia. Paga-se bem. Interssadas 
devem dirigir-se a Di Paula Cal9ados; 
Av. Getulio Vragas 682, Calyadao 

Documentos Perdidos 
Antonio Audro de Sousa Silva, perdeu 
uma carteira, contendo todos os seus 
documentos, e pede a quern encontrou 
ou encontrar, devolver no Armazem 
Paraiba, que sera muito bem 
gratificado. 

Passa-se 

Um ponto comercial no Shopping 
Shalon. 
Maiores informa9oes pelo telefone 
977-3463 

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

Vendo 
Um treiler novo e completo. Pre9o de 
ocasiao (1.200,00). Os interessados 
devem falar com Remy, a Rua Rio 
Grande do Norte, 176, entre as ruas 
Gon9aIves Dias e 13 de Maio 

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

Vende-se 
Um Uno 1.6R-MPI modelo 94, com 
14.000,00 Km rodados. Os 
interessados, falar com Marcos, pelo 
fone 977-2223 em horario comercial. 

04:45 RANCHO DO COMPADRE PAULO 
07:00 Reporter 190 
08:30 ClDADE AGORA (CONOR FARIAS E MANOEL CEC1 LIO I 

1 1 ; OO TRIBUNA DA ClDADE (AUR1NO BRITO) 
1 2:00 JORNAL M ElO DlA DE NOTICIA 
12:30 TARDE FAVORITA (REN1LSON SOUSA) 
1 4:1 5 Getulio Costa Show (Getulio Costa) 
16:00 AS PREFERIDAS DO OUV1NTE 
17:00 A Fazenda do Corro (Clodomir GUIMARAES) 
1 9:00 A VOZ DO BRASIL 
20:00 Capital nos Esportes (Equipe da Galera) 
21 :OO Painel do Sucesso (Messias Junior) 
23;OO Igreja Universal   

Vende-se 
01 estante de 390 nova; 01 cadeira de 
ferro nova com tres acenlos; 01 
liqiiidificador Wallita; 01 mesa de ferro 
nova para escritorio; 01 cadeira nova 
para escritorio estilo executivo; 01 
espremedor de frutas Mallori; 01 biro 
de 390 usado para escritorio. 
Tratar com Gerson. Fones 721-5858 ou 
977-1723. Pre9o 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 tamanho 
medio. Pre90 do Kg: 8,00 reais. 
Contatos pelo fone; 721-7510 

A tradu9ao exata de tudo que as 
mulheres de bom gosto esperam de 
um lingerie noite. Flor deSeda. E usar 
e seduzir. 

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

Penta 
Quartas 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 domingo a sexta-feira 
Pousos: 11:00 e 16:00 -Decolagens; 
11:20 e 16:20 

O TEMPO 

PODE FICAR FE 

NO INVERNO 

VOCE NAO. 

!:man©§fn 

V 

Vende-se Horario do trem 

Uma casa no Jardim Cristo Rei, com 
02 suites. R$: 20.000,00. Aceita-se gado 
no negocio. 
Uma casa residencial. olima 
localizayao, apropriada para clinica e 
laboratorio. Pre90 de ocasiao. 
Uma casa residencial, a Rua D. Pedro 
II, Bairro Uniao, com 05 quartos, 02 
suites, dependencia de empregada, 
area de servi9o e campo de futebol. 
Aceita-se gado no negocio. Tratar com 
0 Sr. Assis Dias, pelos fones; 721-6945/ 
977-2569 

Companhia Vale do Rio Doce 
Saidas as ter9as, 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 lanche completo, pre90 de 
ocasiao, com otima localiza9ao (no 
setor hospitalar). Tratar com Remy. 
Rua Rio Grande do Norte, 176, Centro 
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y 

Uh 

R$ 1 ,00 a vista 
▲ 

Fita K7 
PHILIPS 

60 minutos 
Mod. FF60 

TOSHIBA 

COMPRANDO QUALQUBR 

-j PRODUTO DA m 

Consuls 

VOCE CAN HA UMA 

CAIXA DE CERVEJA 

24 

CIN=RAL 

STEREO 
DIGITAL 
C/RACK 
DUPLODECK 

" AM/FM 

CARRAF AS 
Long Neclr 

Celadeira 
BRASTEMP . 

DUPLEX • 
Frost Free, 384 Us ' 
Mod. BRG 39 ACA \ 

rS J.298,oo '■ 
a vista ou no carnet * 

Celadeira CONSUL 
275 Us, Mod. RC 28 E 

RS459,00a vista ou no carnet 

54 r$ ** m,oo por mes 

ou 5 cheques de R$ 7 03,00 

IS 
Bom nao tem que ser caro 

Fogdo 
SEMER 
6 Bocas, 

Next Plus 
Auto Limp ante 

Mod. SFS 76 NVK 
rs298,oo 

a vista 
ou no carnet 

r$ m ** m ,oo por mes 

ou 5 cheques de R$ 297,00 

Fogdo BRASTEMP 
De Ville, 4 Bocas, 
Auto Limpante, 
Mod. BFS 50 NBG 

RS 329,00 
a vista ou nocarnet 

R$ 

;t^ou nwarnet 

nS^P,00 

por mes 
ou 5 cheques 
de R$ 74,00 

R$ 

■9 

por mes 
du 5 cheques 
de R$ 67,00 

UMKITDE MANTIMENTOS 

SINGER 

m. 
Mag, de 
Costura 
SINGER 

FACILITA PLUS, 
d Gabinete, Mod. 2343/749 

RS 229,OOa vista ou no carnet 

44 R$ M M,00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 88,00 

monar 
3 

BARRA CIRCULAR, Mod. F 1^.26 

RS 755,OOa vista ou no carnet 

R$ m 50 por mes 

ou 5 cheques de R$ 37,00 

SUNDOWN # BIKE 

A F K A PAS B \ K £■ S 

BUUIeta SUNDOWN 
18 Marchas, 
Cdmbio Shimano, 
Cano reforgado, 

RS 275,OOd vista 
ou no carnet 

R$ 

w carnet  

25 #00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 48,00 
MOD. SHIMANIMAL TY 20 

OFERTA 

INCRIVEL 

■ ~ 

TV CINERAL 
14", C/Controle, 
em cores Mod. TC 1411 

RS299,00it vista ou no carnet 

R$ W W,00 por mes 

ou 4 cheques de R$ 75,00 

TV CINERAL 

Con/, de Som TOSHIBA 
RS 275,000. vista ou no carnet 

32 por mes 

ou 5 cheques de R$ 62,00 

Telefone Sent Flo TOSHIBA 
Mod. FT 500 BK 

RS 729,00a vista ou no carnet 

RS 15.. 

por mes 
ou 5 cheques de 

R$ 29,00 

• Radio 
' Gravador 
' CCE 
! AM/FM, 
. Microfone Embutido, 
• Deck Auto Stop 
• Mod. CR 890 

\ rs43,oo 
' vista m^io carnet 

'• RS 5 00 

• por mes '■ 
; pu S cheques, de R$, 9,70 ou 5 

Ventilador CCE • 
3 Velocidades ] 

30 cm, Mod. VL 50 • 
pf29,oo. 

a vista ou no carnet * 

RS ^£,30 por mes | 

cheques de R$ 6,50 • 

-- - Vi 

WALITA 

Faz Com Carinho 
Liquidificador Batedeira 

WALITA WALITA 
ROMA, Mod. LQ 72 TO PA TUDO, Mod. BT 30 

rs49,oo rs79,oo 

a vista ou no carnet a vista ou no carnet 

RS *S,70 por mes RS ,20 por mes 

ou5 cheques ou 5 cheques 
de R$ 11,00 de R$ 17,70 

/ A 

H^caues 

Entrada H- *1 5 

U11 1 

Ofertas vdlidas ate 15/06/96 ou enquanto durar o estoque. Piano Carnet, juros 10% a.m, Piano Cheque, juros 6% a.m. CMP/Nilson 
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Emater difunde tecnologia 

para o cultivo do algodao 

Vandir ocupa Administragao 

e Promo^ao Social 

; 

por Marcos Vilarinho 

Acumulando as fun^ocs 
de Secretario de 
Administrated e Rt cursos 
Humanos e secret&io de 
Prom oca o Social, 
advogado Vandir Bcrnartlmo 
Bezcrra Fialbo vein 
conscguiodo eonciliar as 
duas dificeis quc 
foram deterrainadaS pcio 
interventor Dorian 
Menezes. 

Vandir Fialbo mostra-sc 

preocupado com os 
programas soclais qnc a 
Si'crctaria dcscnvolvc v para 
is so mantcra reunites 
diariamcnlc com t#dos <>s 
diretores de ilcparta*nicni<»s 
no sentidode mauler empleno 
funcionamento as acdes da 
Acao Social. 

— Olha, os programas 
sociais da secrelaria sao de 
sttma importancia e exige 
dctenninacao de UkIos nds quc 
integramos o quadro de 
servidor# do zelador ao chefe 

degabinete. O Sr. Interventor 
nao admile inlerrupcdes nos 
jirogramas e para isso 
estamos trabalbando". 
destacou Vandir. 

Programas como o 
Guarda Mirim, Centro de 
Capacitacao e Casa do Idoso, 
estao dando certo e devem 
eontinuar sen do 
desenvolvidos uormalmenle, 
poisa mudanva de secrt'lario 
nao afelou em absolntamente 
nada o planejamento para 
este ano 

por Marcos Vilarinho 
Da Editoria de Regional 

A Emater realiza nos dias 
20 e 27 destemes excursao e 
[)ia de Campo, 
respectivamenle, nos 
municipios de Canto do Buriti 
e Rio Grande, com a 
participayao de extensionistas 
rurais, agricultores, 
produtores e empresarios 
interessados no 
desenvolvimentx) da cultura do 
algodao herbaceo no Piaui. 

Em Picos, foi realiza 
excursao no dia 10 de maio, na 
propriedade do produlor 
Expedito Inacio — 

comunidade- Morrinhos, 
abordando o cultivar CNPA 
precoce — I. 0 objetivo foi 
levar aos cotonicultores 
inform ayao sobre o cultivo e 
tecnologias com o bicudo 
(anthonomus grandis). 

Na ocasiao, o engenheiro 
agronomo Evangelisla Amaro 
de Souza — com larga 
experiencia no assunto — 
sobre algumas caracteristieas 
do algodao herbaceo, 
enfocando o crescimento 
determinado, floracao 
compacta, rapida floragao e 
frulificayao. 0 evento contou 
com toda a dirctoria da 
Comasul — Cooperativa 

Mista Agrfcola de Sussuapara 
Ltda., produtores e tecnicos 
da Emater que visitaram a 
area plantada, ja em fase de 
colheita. 

No municipio de Patos do 
Piaui. aconteceu excursao no 
dia 16 de maio, na propriedade 
de Jose Batista da Silva, 
comunidade Tapuio. Os 
produtores ouviram 
explanayoes do chefe do 
escritorio local da Emater, 
Jose Oliveira, e do engenheiro 
agronomo Evangelista Amaro 
de Souza, conseguindo atrair 
um grande numero de 
pessoas interessadas nesse 
cultivo. 

Obras de recuperacao da avenida Sonrisal estavain 

sendo Gobradas todos os dias pelos moradores 

porValdir Vila Verde 
Da Editoria de Cidade 

. A Secretaria de Obras do 
Municipio, atrav^s do 
Departamenlode Urbanismu, 
vem promovendo a limjx za 
na Avenida Beira-Rio, no 
sonddo de ofereeer melhores 
condi coes para os 
frequentadores qm^ nos fins 
de scmanainvatiem a area de 
lazer em bu sea de 

desconlracao. 
Alenidabmpeza aos meios- 

fios, esta sendo feito tambem 
corte na grama <ios canteiros, 
bem como melhorados os 
locals onde foram plantadas 
arvores. 

0 objetivo da Secretaria e 
deixar a principal area de lazer 
do impe.ratrizense cm 
condicbes de receber nao so os 
que moram cm Imperatriz, 
mas aos quo visit am a cidadc. 

— Estamos com varias 
frentes de servi^os, 
melhorando meios-fios, 
limpando canteiros, 
asfallando, tapando buracos e 
facililando acessos aos 
bairros. 0 interventor Dorian 
Menezes eslA atc.nlo a todos 
os problemas e exige que as 
a coos st jam const anles. 

. Estamos naSeoturb fazendo f/f 
a nossaenfatizou Francisco 
Sales, secret^no de Obras. 

De segundo o 

sobodo, 

das 08:00 os 

11:45 horos. 

Radio Capital 

orgulhosamente apresenta: 

o programa 

a DADS AGORA, 

Apresentado pelos papas da comunicaQao. 

Conor porias 

& 

Manoel Cocflio 
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Programa 

Criatura 

Todos os sabados das 08:30 

as 09:15 horas 

Com apresenta^ao do padre Raimundo Pinto 

Participe escrevendo para o programa — Caixa Postal 026 
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Bancario faz encontro em 

por Marclo Jerry 
Jornalista 

e Jaldene Nunes 
Da Agenda Pingo no i 

0 Sindicato dos Bancarios 
do Maranhao realiza neste 
sabado, dia 15, o Encontro 
Regional de Bacabal, na sede 
daAABB (Associa^ao Atletica 
Banco do Brasil). O Encontro 
abrange os trabalhadores de 
bancos de Bacabal, Pedreiras, 
Santa Ines e cidatles vizinhas. 
0 presidente do Sindicato, 
Uflio Oliveira, viajou para a 
regiao do Mearim onde visita 
as agencias e convida os 
bancarios para o evento. 
Desde o inicio do mes, estao 
sendo realizados encontros 
em todas as diretorias 
regionais, em prepara^ao a 
campanha salarial/96. 

Os bancarios tern data base 
em setembro, mas ja iniciaram 
os debates sobre a pauta de 
reivindica^oes e como vao se 
organizar para lutar pelos sens 
direitos. Ja foram realizados 
encontros nas diretorias 
regionais de Pinheiro, 
Chapadinha e Caxias. Neste 
sabado, ocorre em Bacabal, 
Presidente Dutra e Sao Luis. 
E, no dia 22 de junho, ^ a vez 
dos bancarios de Imperatriz e 
Balsas dizerem o que querem 
da campanha salarial/96. 

Alem das reivindica^des 
^Ripecificas da campanha, o 

Sindicato e os bancarios 
querem ouvir a comunidade e 
os setores organizados dos 
municipios sobre a realidade 
da regiao. 0 Sindicato acredita 
que com o apoio da categoria, 
da comunidade, dos outros 
sindicatos, dos empresarios e 
do poder publico local pode-se 
viabilizar alternativas para 
eslimular o crescimento 
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Genner Marinho, diretor regional do Sindicato dos Bancarios 

e social nos economico 
municipios. 

Para os sindicalistas, um 
dos fatores indispensaveis 
para promover o 
dcscnvolvimento regional / o 
credit© para a produyao. 
Segundo Uilio Oliveira, os 
bancos precisam cumprir o 
seu papel social, que e 
financiar os setores produtivos 
para gerar empregos e 

diminuir a fome e a mis^ria no 
campo e na cidade. "Os bancos 
tern as linhas de credito e nos 
devemos cobrar para que elas 
sejam colocadas a service 
daqueles que querem 
produzir", afirma Uilio. Apds o 
encontro em Bacabal, o 
presidente do Sindicato viaja 
para o sul do Maranhao, onde 
participa dos encontros em 
Imperatriz e Balsas. 

Itapecuru toma-se atragao 

v.-: 

i :: 

Banbistas curtem a beleza da Cachoeira de Itapecuru, no Sul do Maranhao 

por Jaldene Nunes 
Da Agenda Pingo no i 

Localizada distante cerca de 
15 Km de Carolina, a cachoeira 
de Itapecuru e 
reconhecidamente uma das 
prindpais atragdes turisticas do 
sul do Maranhao. Nesse 
periodo, o sol bate de chapa, 
apresentando-se como rnais 
um convite ao local encantador. 

Visando proporcionar ao 
imperatrizense o 
conhecimento de toda a 
magica sedutora de Itapecuru, 
diversos passeios sao 
organizados na cidade. So no 
ultimo final de semana, 
deslocaram-se 
aproximadamente dezesseis 
onibus. 

Os organizddores dizem 

que afora a beleza das duas 
quedas-d'agua existentes, e 
sempre gostoso curtir o clima do 
lugar. E isso se torna ainda mais 
fantastico quando a avizinha^ao 
ocorre durante a madrugada. 0 
que e cristalino, converte-se em 
neblina. 

Mas ha outras vantagens, 
como a que incita o visitante a 
mergulhar por tras de uma das 
cachoeiras existentes, podendo 
este ressurgir pelas laterais. E 
isso, dizem os que organizam 
passeios, para os que nao 
dispoem de folego mais 
prolongado. 

Os passeios a cachoeira de 
Itapecuru custam em m/dia de 
R$ 8,00 a R$ 15,00. Essa 6 a 
despesa de viagem, mas, sem 
estravagancia, com outros R$ 
30,00—por pessoa—e possivel 

passar um domingo agradavel, 
ao som e imagem das 
belissimas cachoeiras. 

Instalador de decora^ao, 
Toniel Claudino Neves 
organiza para a madrugada 
deste domingo o primeiro 
passeio para Itapecuru. 
"Vamos sair da pra^ade Fatima, 
as 02h30 da madrugada de 
domingo", disse. A viagem dura 

cerca de 3 horas e o retorno 
acontece no mesmo dia. 

Quern desejar garantir vaga 
no passeio, 6 so nao perder 
tempo. Os contatos podem ser 
feitos pelos telefones: 721- 
4137, durante o dia; e 721- 
7928, a noite. Em caso de 
lota^ao esgotada, informe-se 
acerca de outros, que 
certamente deverao seguir 
viagem. 

Evento discute 

Geral 

Di-uft 

por Marcjo Jerry 
Jornalista 

e Jaldene Nunes 
Da Ag§ncia Pingo no I 

Durante os encontros 
regionais, os bancarios estao 
discutiodo tambem a 
participafa© da categoria na 
greve geral marcada para o dia 
21 de junho. A greve e 
organizada pelas centrals 
sindicais e ja oonta com o apoio 

de 81% dos trabalhadores tlas 
sete maiores regioes 
metropoUtanas do Pais. Este e 
o resultado da pesquisa 
encomendada pel a CUT 
(Central Unica dos 
Trabalhadores) ao Instituto 
(iallup. 

Segundo os dirigentes 
simlicais, a pesquisa reflele o 
grau de. descontentamento 
dos trabalhadores com a 
poliltca econdmica do gover no 
Fernando Henrique Cardoso 
e mostra a disposi^ao para 
participar da greve. 

Tambdm, entre os 
bancarios, havera uma 
consulta sobre a greve. 
Desde o inicio desta semaiia, 
os diretores pcrcorrem as 
agencias com um 
questiouario-consulta sobre 
greve geral. O Sindicato 
quer saber a opiniao dos 
bancarios sobre4 o gover no 
FHC e ate que ponto os 
trabalhadores estao 
dispostos a participar do 
movimento de proteslo. 

PARTIDO TRABALHISTft BRAS1LEIR0 ■ PTB 
DIREtOBIO MUNlClfAl 

.|QlX6t 8 1 99SVQQA8i8= 

A Presidencla do Diretorio Municipal de Iraperetriz- 
Ma.,do Partido Trabalhista Brastleiro PTB.na forma da letra"A" 
do incisio II do Art. 29 do Estatuto do PTB.convoca os membros 
do Diretorio Municipal,oa Delegados Municipals & Convengao re- 
gional os Deiegados Distritaia e respectivos Suplentes.os Vere 
adores do Partido.para a Convengao a realizar-se no dia 23 de" 
Junho de 1996,10:00 horas,no Ginasio RaposSo.da Antiga Esco 
la Tecnica Amaral Raposo,situada A Rua Monte Castelo,s/n9 Cen- 
tre,nesta cidade,para a seguinte Ordem do Dia. 

a)Homologar os Candidates a prefeito.Vice-Prefeito e 
Vereadores que u5o concorrer ao pleito de 03 de Outubro de IjJ 
96,nos Municipios de Imperatriz.Governador Edson Lobao.Davino- 
polis a s3o Francisco do BrejSo. 

b)Deliberar sobre coligagoes com outros Partidos. 
c)Designar Ccmite Financciro de Campanha. 

Imperatriz,10 de Junho de 1996. 
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RuaCoiidanoMlhomenv )727 -Centra-Tone(098)721-4212-Impoiatrb -MaronhCo 

Motoca - Motores Tocantins 

Ltda - Revendedor Honda 

Comunica a sua clientela que 

estara funcionando em seu novo 

enderego a partir desta segunda- 

feira, dia tres de junho. 

Suas novas e modernas instalagdes 

passam para a rodovia BR-010 Km 

1350 proximo a Tocauto. 

E neste mes de junho o cliente e 

contemplado com um desconto de 

50% (cinquenta por cento) na mao- 

de-obra em sua oficina autorizada. 

Comunica ainda que em virtude da 

sua mudanga, estara sem funcionar 

nesta quinta, sexta e sabado, 

voltando a atender normal mente sua 

clientela na proxima segunda-feira. 

MECANICA VITORIA 

GOMES & MELO LTDA. 

Equipamentos p/ lanternagem e pinturas em geral. 

Mecanica p/ automoveis, balanceamento e alinhamento 

Pedro Capixaba 

Av. Bernardo Sayao, 1458 - Agailandia-MA 

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 - Arpailandia 

Verduratipo sacolao: R$ 0,75 o quilo 

Melao: R$ 0,90 o quilo 
Abacate: R$ 1,00 o quilo 
Coco seco: R$ 0,50 a unidade 
Tanjerina: R$ 1,00 a duzia 
Mamao: R$ 0,80 o quilo 
Laranja lima: R$ 1,00 a duzia 
Abacaxi: R$ 0,50 a unidade 

A vista o menor preqo ou cheque para 
20 dias e recebe todos os iikets 
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Imperatriz, 14 dejunho de 1996 

F amilia denuncia protegao de soldado 

A famflia do propfietario do Fiat Pick-up usado no assalto 

a agencia dos correios de Sitio Novo-TO diz que soldado esta sendo protegido pela PM 

Gredor toma 

copiadora 

por'Jobertli Aleixo 

.Carlos Celso Soares, 
maranhense, divorciado, 40 
anos de idade, representante 
comeccial, residente na rua 
H20, quadra 14, casa 19, 
Par que Shall on, Sao Luis, 
esteve na DRF - Delegacia de 
Roubos e Furtos (na 
qualjdade de representante 
comercial da empresa Xerox 
do Brasil, localizada na 
avenida Castelo Branco, 679, 
Sao Francisco, na capital do 
Estado. 

Carlos comunicou a 
policia, que em dezembro de 
95 alugou uma maquina 
copiadora modelo 5014, 
acompanhada de um 
transformador n0 

0211438642, para a empreza 

PEA, localizada na rua 
Amazonas. 491, sendo que 
nao foi pago nenhuma 
parcela do aluguel. Segundo 
o«queixoso, em seguida, a 
empresa locataria mudou-se 
do local, que somente agora 
conseguiu localizar o 
proprietario- da referida 
empresa. 

Segundo informa^des de 
Carlos Celso, o locatario 
disse apenas que a maquina 
nao estava mais em seu 
poder, que segundo o 
acusado, estava com um 
d£bito e o credor levou a 
maquina como parte do 
pagamento da divida. O caso 
ja ^ do conbecimento do 
titular da Delegacia de 
Roubos e Furtos, Dr. 
Arlindo Assunqao. 

O problema do 

menor na rua e 

educacional 

por Raimundo Primeiro 
Da Redaqao 

Lugar de crianga e na 
escola. A frase parece ser 
cafona. So que nao e. Ainda 
hoje, apesar da evolu^ao dos 
tempos, do advento da 
informatica, etc, o menor 
deve ser bem assistido por 
seus pais e/ou 
responsaveis. Caso isso nao 
ocorra muito cedo, num 
futuro proximo sera tarde 
demais. Eles serao 
"adotados" por um marginal 
ou viciado, que estao soltos 
aos montes pelas ruas de 
Imperatriz. 

Recordo-me com 
bastante nitidez que ate bem 
recentemente, os problemas 
relacionados aos meninos e 
meninas de rua quase nao 
existiam em nossa cidade. 
Hoje, contudo, o quadro 
mudou. Pragas e outros 
logradouros piiblicos estao 
tornados por eles. A maioria 
anda de forma lenta em face 
da a^ao da cola de sapateiro, 
que continua sendo vendida 
livremente no com^rcio 
local. 

Em fun^ao disso, a cada 
dia cresce mais a violencia 
contra meninos e meninas. 

por Joberth Aleixo 
• Da Editoria d6 Policia 

A irma do acusado a 
participar do assalto a agencia 
dos Correios de Sitio Novo - 
TO, ocorrido em 04 de junho 
proximo passado, Maria do 
Socorro .Yiana Barros, 
brasileira, maranhense, 
casada, 33 anos de idade, 
esteve na reda^ao do Jornal 
Capital, para comunicar que o 
seu irmao Claudomir Olive ira 
Viana, maranhense, casado, 
acusado de participar do 
assalto a agencia dos correios 
de Sitio Novo doTocanlins, no 
inicio do mes, foi transferido 
para a cidade de Sitio Novo-TO. 
Maria afirmou a nossa 
reportagem que o soldado da 
PM, Francisco da Silva Souza, 
brasileiro, maranhense, filbo 
de Jose Santos Souza e dona 
Terezinha Soares da Silva, 
residente na rua 15 de 
Novembro, 665, ligou por 
diversas vezes para a 
residencia do seu irmao no dia 
03, pedindo o veiculo 
emprestado para sair com uma 
garota a qual nao soube 

precisar o nome. Segundo a 
irma do acusado, Da Silva, que 
completa no proximo dia 16 de 
junho, 37 anos de idade, 
chegou por volta das 19:00 

boras daquele dia na 
residencia de Claudomir, e 
como segundo ela, o PM era 
amigo da famflia. Claudomir 
Ihe emprestou o carro sem 
nenhum problema, so 
devolvendo o veiculo na manha 
seguinte. A comunicante 
informou ainda que Claudomir, 
pela manha, ainda levou a 
esposa ao trabalbo (Lilian!) e 
os filbos no colegio, e que 
entre 09:00 e 10:00 boras, um 
elemento ligou para a 
residencia do seu irmao 
pedindo para que o mesmo 
desaparecesse com o veiculo, 
pois o mesmo, ao lado e "Da 
Silva" , tinham feito uma 
parada na noite anterior. Apos 
a ligayao, informou Maria de 
Socorro, que a policia chegou 
na casa do seu irmao e deram 
voz de prisao. Na policia de 
Imperatriz Claudomir foi 
interrogado pelo delegado 
Arlindo Assun^ao e 
posteriormente foi recambiado 
para Sitio Novo-TO, onde 
segundo Maria do Socorro, vai 
ser transferido para Palmas, 
capital do Estado. 

Prote^ao 
A irma de Claudomir 

informou a nossa reportagem 
que o policia! "Da Silva" esta 
sendo protegido pela Policia 
Mililar de Imperatriz. "O que 
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Da Silva, acusado do Assalto a agencia do^or^OS^ 
Sitio Novo-TO, em que rendeu Kf> 

dele para assaltar a agencia dos 
Correios, esta sendo protegido 
pela propria policia"g^ 
desabafou. Maria do Socorr" 
espera que Justin a seja feita. 

eu nao entendo e que meu 
irmao foi transferido para o 
Estado do Tocantins (mesmo 
sendo inocente) e o soldado 
"Da Silva", que o usou o carro 

E na maioria das vezes, 
segundo dados da Unifec, 
Fundo das Nayoes Unidas 
para a Crian^a e o 
Adolescente, o agressor 6 o 
pai ou a mac. Medicos e 
professores sao obrigados 
por lei a denunciar maus 
tratos de crian^as. Para 
acabar com a violencia, 
todos precisam denunciar. 

Quando sao interrogados 
muitos dos menores que 
estao nas ruas afirmam que 
sairam de suas casas por 
causa da brutalidade de seus 
pais. O problema deve ser 
minuciosamente estudado 
pelas autoridades 
competentes. So que se 
torna quase que uma missao 
impossivel, tendo em vista 
que as pessoas quase nao 
denunciam. 

Crianya, novamente 
batendo na tecla, tern de ser 
bem zelada, educada e 
amada. O amor 6 pe^a 
fundamental em sua vida. 
Trabalhe, agora mesmo, no 
sentido de que o seu filbo 
nao venha ser um marginal 
quando tiver ainda entrando 
na fase da adolescencia. Seja 
um homem verdadeiro e 
fa^a o Brasil crescer no 
proximo milenio. 

Xexeo visita F azenda Cikel 

Clima no local ainda e tenso e ganha repercussao nacional 

porEgidio Pacheco 
Jornalista 

Um confronto entre sem- 
terra e empregados da 
Fazenda Cikel, em Buriticupu 
resultou na morte de dez 
seguran^as da fazenda. 
Quatrocentas famflias de sem- 
terra invadiram a Fazenda 
Cikel e foram rechaqados pelos 
empregados da fazenda e 
reagiram ocorrendo o violento 
tiroteio. 

Obedecendo determinacao 
judicial que concedeu liminar 
de reitegra^ao de posse a 
policia retirou 150 famflias da 
fazenda Cikel, deixando-as a 
margem do Rio Buriticupu, na 
BR-222. Terga-feira, 11, os sem- 
terra se reorganizaram e 
voltaram a fazenda ja em 
numero de 200 famflias, sendo 
recebidos a bala pelos 
empregados da fazenda. 

A primeira informa^ao 
chegada em Sao Luis Dava 
conta de que cinco pessoas 
baviam morrido no confronto, 
sendo tres empregados da 
fazenda e dois sem-terra. O 
secretario de Estado da Justi^a 
e Seguran^a, coronel Jair 
Xexeo, informou que teve 

      conbecimento de que um sem- 
Cnnflttn Hp Ruriticunu nreocuoa Jair Xexeu terra morreu no confronto e 

dois estavam desaparecidos. 
No inicio da noite o 

delegado Jose Germano de 
Oliveira, de Buriticupu, tomou 
conbecimento atrav^s do 
oficial de Justi^a Jardel de que 
no confronto de terpa-feira, 
morreram 10. Todos da 
Fazenda Cikel, sendo as 
vitimas o gerente da fazenda, 
vigias e vaqueiros. M 

A informaqao passada pek* 
delegado 6 de que o 
movimento foi comandado por 
uma pessoa de nome Wane, 

que foi de Imperatriz. 
Ela organizou varias 

pessoas, colocou-as em quatro 
caminhoes e se de dingiu para 
a Fazenda Cikel, distante cerca 
de 80 quilometros de 
Buriticupu. 

O delegado disse que as 
informa^oes a ele cbegadas 
davam conta de que os sem- 
terra foram chegando e 
matando os empregados da 
fazenda, que residiam na 
entrada. 

O secretario Jair Xexeo 
seguiu ontem de manha para a 
area, em companbia de 
assessores para ver de perto o 
que realmente aconteceu e 
tentar uma solu^ao para o 

nut1 rlfMVOU o clima 

Hospital Santa Maria 

y\ sciude. em peimeJeo lugcve 

Dr. Haroldo Chagas. Fone 723-1 955 


