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O Institute I^acional de 
Meteorologia informa que o tempo 
em Imperatriz hoje sera 
ensolarado a moderado com e 
visibilidade boa. 
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Acontece 

hoje 

0 Grande Premiq de F-l em 
Montreal, Canada, no circuito Gilles fedtad.t k 
V'illtmeuve. O circuito do 0P 'a Canada 01^10 
tern o nome do pai de Jaqm® Jilleneuve. 
p, ^ ^SSmSSm 

Fundador: Conor Farias Precos 

"Queima de arquivo" faz nova vftima 

Serie de crimes "misteriosos" assustara o imperatrizense 

m m 
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O ex-interventor 
que govern on o 

Ildon Marques de Sousa tew seu nome crescendo a cada dia na preferencia da comunidade imperatrizense. Durante o tempo 
municjpio, conseguiu pregar a moralidade e resgatar o espirito de cidadania. Ele retorna de viagem no dia 18. Pagina 3A 

Ontem, outro cadaver, vftima 
provavelde "queima de arquivo , 
foi encontrado na Av. Liberdade 
que da acesso ao bairro Morada 
do Sol, a margem esquerda da 
BR-01() (BeleirhBrasflia). Ate o 
fechamento desta edi^ao, 
familiares da vftima ainda nao 
tinham reclamado o corix). 

0 recrudecimento da 
violencia assusta a Regiao 
Tocantina. Em Ayailandia, 
alegando ciiimes de sua mulher, 
um homem aplicou 27 facadas na 
propria esi)osa e em seguida foi 
a "caca" de seu cunhado. 

0 acusado do crime, Antonio 
Moreira, foi preso em flagrante 
delito i^ela policia de A^ailandia, 
comandada pelo delegado 
William Barbosa. 

As Rolicias Civil e Militar de 
Imperatriz estao desaparelhadas 
para enfrentar a agao dos 
bandidos. 0 municipio conta 
com menos de 35 agentes de 
Policia Civil para investigar os 
crimes no municipio que conta, 
de acordo com o IBGh, com 310 
mil habitantes. 

Os crimes de "queima de 
arquivo", o terceiro no cur to 
espago de 20 dias, assusta o 
cidadao comum que percebe o 
crescimento do crime 
organizado em Imperatriz. 
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O mimero 

14 

E o mimero de anos da 
i morte do pilpto Gilles 
? Villeneuve, que empresta 

JBkseu nome ao circuito de 
Montreal da Formula 1 no 

ii Canada. Montreal, 
I principal cidade do Canada 
j tern a maioria de seus 

moradores de origem 
francesa. 

Ofato 

Mutirao da casa propria 

beneficia servidor publico 

0 Instituto de Assistencia 
e Previdencia do Estado do 
Piaui (lapep) e a Comiranhia 
de Mabita^ao do Piaui 
(Cohab) estao concluindo a 
primeira etapa do Programa 
de Mutirao llabitacional do 
Servidor Publico. Apds a 
sdlecao dos primeiros l.OO'O 
beneficiados, o proximo passo 

sera a construyao das 
unidades habitacionais. Esta 
fase do programa envolvera 
inicialmente 80 servidores, 
que ja se apresentaram a 
Cohab com toda a 
documentavao exigida. 

O mutirao dos servidores 
estaduais e financiado com 
recursos do lapep e 

representa um marco 
histdrico da instituRrao. "De 
uma so vez o lapep financia 
mais residencias que todos os 
programas ja desenvolvidos, 
inclusive com recursos do 
Sistema Finaceiro da 
Habitagao", revela Marcelo 
Castro, diretor-pfesidente. 
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Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

O piloto 
b r a s i 1 e i r o 
R u b i n h o 
Bar richelo tern 
boas recorda- 

ybes do GP do Canada de 
F-l. Ano passado ele 
conquistou o segundo 
lugar e subiu ao ptidio. Ele 
confia num bom 
desempenho de seu 
Jordan/Peugeot para 
conseguir novamente o 
podio. 

A pessoa 

J a q u e s 
Villeneuve, filho 
de Gilles, e 
estreante na 
Formula 1 e ja 
ocupa o segundo lugar na 
tabela de pontuagao, | 
perdendo apenas para seu ;; 
companheiro de equipe, o i; 
ingles Dammon Hill. 

Venderia vinte anos ii 
depois. No final da decada ii 
de 70, passou a integrar o i 
conselho editorial da Folha i 
de Sao Paulo. 

Jornal Capital 

723-2034 

Editorial 

O governo e a reforma agraria 

Recrudesce a violencia no 
campo. De um lado os sem- 
lerra lutando pela 
sobrevivencia, por um pedayo 
de chao para garantir uma 
pequena produ^ao agricola 
que so da para matar a fome 
da familia. De outro lado, falsos 
lideres promovendo invasoes 
criminosas que resultam em 
mortes de pessoas inocentes 
que sao enganadas ix)r esses 
malfeitores. No meio o 
governo, incapaz ou conivente 
com o conflito agrario para 
alimentar discursos polfticos 
em campanhas eleitorais. 

Gasta-se uma fabula de 
dinheiro em propaganda oficial 
anunciando uma distribuRao 
de torres que 
verdadeiramente nunca 
aconteceu e nunca vai 
acontecer, por que as 
autoridades sabem mais que 
ninguem que nao basta dar um 
IKxla^'o de terra ao trabalhador 
rural para mante-lo no campo. 
E preciso muito mais do que 
isso. E necessario dar-lhe 
condRdes de sobrevivencia 
digna para si e sua familia, isto 

e, implanlar services essenciais 
no campo para evitar o exodo 
rural. 

Uma reforma agraria implica 
na construyao de escolas, de 
assistencia medica e hospitalar 
aos pequenos produtores 
rurais, alem tie financiamentos 
1 )ara a pequena produyao. Esses 
sao aix-nas alguns aspectos que 
o governo sabt^ que nao tern 
condRdes de realizar, sobretudo 
ix)rque o dinheiro destinado a 
protlugao tern o endere^o certo 
de polfticos que se fazem de 
grandes levando-os a falencia, 
por que justamente eles, os 
fazendeiros ricos, sao os 
maiores e grandes 
inadimplentes da rede oficial de 
bancos. Casos como o do Sul do 
Para, e agora na regiao de 
Buriticupu, sao inconcebiveis, 
nao podem mais acontecer. E 
necessario que o governo 
assumo o seu impel e chame a 
responsabilidade o Congresso 
National para que as reformas 
sejam votadas e a reforma 
agraria saia do papel, nao como 
uma simples distribuRao de 
terras, mas com toda a 

infraestrutura indispensavel 
para que o trabalhador rural 
continue vivendo, alimentando 
sonhos e esperanyas jiara o 
futuro. 

Por outro lado, comjiete ao 
governo identificar e punir os 
criminosos que promovem as 
invasoes em nome de 
trabalhadores inocentes que 
acabam se trailsformando nas 
vitimas dessa estrutura mal 
concebida de foryar as 
autoridades a cumprir com o 
seu dever. 0 Pais nao pode e 
nao deye acabar se 
transformando em um refem 
desses bandidos. E preciso 
extirpa-los do meio dos 
verdadeiramente sem-terra, 
ouvir as lideran^as sindicais e 
discutir com elas as possiveis 
solu^oes, pois do contrario, em 
muito pouco tempo, nem a 
reforma agraria vai conseguir 
impedir o recrudescimento da 
violencia no campo, e ela 
precisa acabar agora, antes 
que seja tarde demais. (Leia 
mais sobre o conflito em 
Buriticupu nas paginas 6A 
e8A) 

Frederico Luiz 

desnuda os principals 
fatos politicos de 
Imperatriz e Regiao 
Tocantina. Nas Ondas 

Curtas, o colunista 
resume sua satira aos 

politicos. 
Com uma linguagem 

agil, Frederico Luiz abusa 
da charge eletronica com 
o Ze da Pra9a, 
personagem criado para a 
coluna. Pagina 1C 
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Valeria Cristo estreia a 
coluna Flash Fashion e 
Soraya Luiza mostra as 

personalidades a<;ailandense 

Confira close de 
aniversariante da semana 

e de Lena Garcia 

Programacao da TV 

Jl Cade m 

Jornal Capital | 

Nacional 

Poh'tica 

Esporte Local 
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Queremos discordar da 
desconsideragao do Sistema 
Mirante de Comunica^ao 
para com o Municipio de 
Rondon do Para. Esclare^o 
que, ha mais de treze anos, 
aquela Vila foi transfer mada 
em Municipio. Mesmo com 
a emancipa^ao politico- 
administrativa, Vila Rondon 
6 vista, pelo Sistema 
Mirante, como se fosse um 
"povoado", do que 
discordamos plenamente. 
Nos, e todos os rtrndoenses, 
ficamos jmuito chateados 
com a descohsidera^ao. 

Elielton P. Melo e 
Gilcicle Barbosa 

Jo So Lisboa 
Depois de muitas 

reclamaydes, o poder 
piiblico municipal resolveu 
investir na conclusao da 
drenagem da rua Treze de 
Maio, regiao central de 
Imperatriz. Parabenizo ao 
senhor Dorian Menezes, 
interventor estadual no 
Municipio, pela iniciativa do 
sen governo. 

Erika Maria 
Treze de Maio 

Algumas empresas de 
cobran^a em Imperatriz 
cobram mais do que manda 
a Lei, quando o assunto e 
inadiplencia. Chamo a 
atengao do pessoal do orgao 
de defesa do consumidor. 
Alguma coisa precisa ser 
feita para que nos, os 
consumidores, nao sejamos 
punidos pelos chamados 
"agiotas". 

Andre Santos 
Vila Redengao 

O presidente da 
Republica, Fernando 
Henrique Cardoso, precisa 
adotar medidas urgentes no 
sentido de reduzir o indice 
de desemprego no Pais. Nao 
basta estabilizar a economia. 
E preciso valorizar o homem, 
oferecendo-lhe melhores 
condi^oes de vida e, acima 
de tudo, dignidade. 

Luzia Vasconcelos 
Par que Buriti 

O prefeito Raimundo 
Cabeludo abandonou 
mesmo o nosso Municipio. 
Aqui a situa^ao nao esta nada 
facil. Tern faltado tudo. 
Inclusive agua, pois estamos 
ha uma semana sem o 
liquido precioso. Que a culpa 
nao e so dele, concordo. 
Agora, sera se nos cidadaos 
merecemos descaso de 
todas as autoridades 
constituidas. Pelo voto, como 
e bom lembrar. 

Raimundo Soares 
Jo So Lisboa 

Acho valida a ideia da 
Associagao Comercial e 
Industrial de Imperatriz, que 
realiza campanha de 
esclarecimento visando a 
filiayao de novos 
empresarios. A entidade esta 
mesmo aberta e, alem disso, 
pode prestar uma assessoria 
exemplar. 

Jose San tan a 
Jufara 

O interventor Dorian 
Menezes precisa tomar 
alguma atitude no sentido de 
por fim a greve dos 
professores, que ja dura 
quase vinte dias. E uma luta 
justa e necessaria para a 
categoria. No entanto, os 
estudantes nao podem pagar 
por isso. E muito descaso 
para com a nossa categoria. 

Jose R. Medrado 
Vila Cafeteira 

A danca do poder 

■* t i   cr—oit (\ 

por Dr. Wilson Filho 
Advogado Criminaiista 

Pres. Comiss9o dos Direitos 
Humanos da OAB/MA- 

Imperatriz 

Um povo, um pais, uma 
cidade e o municipio se faz 
com trabalho e dignidade; nao 
com esta dignidade do status 
social. Mas com o sacrificio de 
um dever cumprido como 
cidadao. 

Quern nunca foi crianga 
jamais sera adulto, mas 
quando se nasce e cresce num 
ambiente desfavoravel de 
valores £licos e sociais, se 
come^a a se deparar com as 
dificuldades da vida. Ai o 
individuo se torna homem. 
cheio de desejos e vontades, 
mas como realizar os seus 
sonhos? Na Psicologia Social, 
se estuda o comportamento e 
a motiva^ao do individuo, 
determinados pela sociedade, 
e seus valores. 

O individuo recebe 
estimulo do grupo, e as 
influencias que os contatos 
sociais exercem sobre a sua 
personalidade, constituem o 
campo de interesse da 
Psicologia Social. Esta ciencia 
ocupa-se tambem com todas 
as reaydes coletivas, reaydes 
de individuos que interagem 
mutua e reciprocamente, 
alterando suas condutas. 
Dessa maneira, o conceito 
central da Psicologia Social e 
a personalidade moldada pela 
cultura e pela sociedade. So, 
que, quern, consegue adquirir 
este conhecimento e o bem 
dotado de estrutura de meio. 
Ai comeya a Danya do Poder 
de enganar um sen 
semelhante que nao tern e nao 
teve as mesmas condiydes do 
primeiro, que adquiriu o 
conhecimento nao para a 
distribuiyao do bem-estar 
social, tao somente para 
manipular a verdade e 
distribuir simpatia nos saldes 

da vaidade, acompanhado dos 
seus pares tao avidos quanto 
sen chefe de hipocrisia, 
sonhos e roubos da 
consciencia de um povo, 
cansado e humilhado por 
"Lideres Politicos" que so 
pensam em assaltar os 
recursos publicos, que muito 
bem daria para uma melhor 
distribuiyao de educayao de 
base.saiid'e, habitayao, etc. 

Sem fe'em crenya alguma, 
os politicos na sua maioria 
hipderitas, professam nas 
radios e televisdes de nossa 
cidade as mais proveitosas 
sandices e fingimentos de 
humildade, todos os pobres, 
todos sao humanos, mas 
quando ganham o poder de 
mando, se transformam em 
tiranos. Atordoados por 
preceitos que entendem mal, 
sua moral parece um fantoche 
oco; i)or isso, para se conduzir, 
necessita a muleta de alguma 
religiao. Preferem as que 
afirmam a existencia do 
purgatdrio, o oferecem a 
redenyao das culpas por 
dinheiro. De alem-tiimulo 
permitem desfrutar mais 
tranquilamente os beneficios 
de sua hipocrisia; sua religiao 
d uma atitude, nao e um 
sentimento. Por isso, a danya 
dos candidatos a prefeito 
desta terra sao fanaticos no 
ataque aos seus opositores. 
Confundem os eleitores com 
ares de santos e virtuosos, 
vendem a imagem como a 
religiao e a moral e andam de 
brayos dados nas periferias da 
vida; "sofrendo" com amiseria 
do sou povo... 

nos politicos hipderitas, a 
conduta danya sem 
compromisso diferente 
daquele que os mandamentos 
indicam. 

A maioria dos chefes 
politicos desta terra, tern o 
habito da mentira que, 
paralisa os labios do hipderita 
quando chega a hora de 
pronunciar a verdade. Assim 
como a preguiya e a chave da 
rotina, e a avidez o move! do 
servilismo, a mentira e o 
prodigioso instrumento da 
hipocrisia. 

A Danya do Poder e um 
fendmeno comum sem ser 
novo Julio Cdsar, ao hisloriar 
suas campanhas, transuda a 
ebriedade selvagem daquele 
que conquista povos e aniquila 
hordas; os bidgrafos de 
Beethoven narram a impressao 
profunda que ele teve quando 
se volveu para contemplar as 

ovaydrs que a sua surdez o 
impedia de ouvir, na estreia da 
nossa sinfonia; Sthendal disse, 
com a sua graya atica e 
original das fruiyoes do 
amante afortunado, que ve, 
sucessivamente, a seus pes, 
tremulas de febre e de 
ansiedade, cem mulheres. 

O exito e beneficio, se e 
excrcido; exalta a 
personalidade, estimula-a. 
Tern outra virtude maior: 
desterra inveja, peyonha 
incuravel nos espiritos 
mediocres. Triunfar a tempo, 
merecidamente, e o orvalho 
mais favoravel para qualquer 
germe de superioridade 
moral. 0 triunfo e balsamo 
dos sentimentos, uma lima 
eficaz contras as asperezas 
dos caracteres. 0 exito e o 
melhor lubrificante do 
corayao; 0 fracasso e o sen 
corrosivo mais urticante. 

A popularidade ou a fama e 
transitoriamente a ilusao da 
gloria. Sao duas formas 
espurias e subalternas, 
extensas, mas nao profundas, 
esplendorosas, mas fugazes. 
Sao mais do que a gloria, 
exclusivamente reservados 
aos homens superiores. Sao 
pedras falsas, luz de artificios. 
Manifestayoes diretas do 
entusiasmo gregario, e. por 
isso mesmo, inferiores: 
aplauso da multidao, com algo 
de frenesi inconsciente e , 
comunicativo. 

Os politicos na sua maioria, 
na Danya do Poder, na vida, 
sendo ator, ou sendo piiblico, 
timoneiro ou galeote, e tao 
doloroso ao passar do leme ao 
remo, como sair do palco, para 
ocupar uma poltrona, ^ainda 
que esta esteja na primeira 
fila. Quern conheceu o 
aplauso, nao sabe resignar-se 
ao ostracismo; esta e a parte 
mais cruel de toda a 
proeminencia que tern 
fundamento no capricho 
alheio, ou em aptidoes fisicas 
transitdrias. 0 public© oscila 
com a moda; o fisico se gasta. 
A fama de um orador, de um 
esgrimista, ou de um 
comediante, duro tanto, 
quando uma juventude; a voz, 
as florestas e os gestos, cedo 
ou tarde devem acabar, 
deixando aquilo que, no belo 
frasear Dantesco, representa 
a dor: na miseria o tempo feliz. 

A fama e a celebridade nao 
sao gloria; nada mais falaz do 
que a sanyao dos 
contemporaneos e das 

as asperezas 

Si^icnm Tiicami*«» «lc Coimmlcacao 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

Jose Filho 
Diretor Comercial 

Jornal Capital 
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O Bar do Olimpio 

por Raimundo Primeiro 

Os 'c\yv\\QOS se encom+ecim 
C-oinveesam, soeeiem 

Bebem oeevejas gelndas ouv'mdo uma 
musiqumka e saborqaudo alguma coisa 

O fiea-gos+o e sempee um segeedo. 

Xudo e assim uo Bae do Olimpio 

y\li ua eua Simplieio yVAoeeiea 
Oude eola o que de melkoe enisle 

O um poulo bom de CJmpeea+elz'. 

O feequeu+ado poe geu+e legal 
Advogados, medicos, odoulologos, 

Ompeesaeios, musicos, ae+esaos, escn+oees 

T-'oe+as, joervalis+as, etc... 

A poli+ica e sem pee o peiucipal mo+ivo do 
ba+e-papo 

Umas desceepaucias, polemicas ale 

O que vale e discutie, cousciemlemeule, o 
assuulo em paula 

O lodos falam abeHameule 
Baepas e leapos. 

O Ze de Sousa sem pee se faz peesenle 
Figuea folcloeica, sievgulae 
OoevKecedoe das coisas aevtigas e uovas da 

Teeea de Feei yMauoel Peocopio 

Solla o veebo e movimeevla o ambieevle. 

/sjo Bae d o Olimpio tern: 
Soegio Oodiubo 

Flemival Fleeeuio 
Wilsou Fit Ko 

y\uloKvio deevlis+a 
yV\aeio 

'Oolo Filbo 

"Robeelo Oelobom 

Obico Oavalcaule 

L/\m moeilao de geule 
Oq uem dieia 

o Oouoe Faeias. 

O Olimpio, amigo, iemao, ouvidoe coetes 

Be bi'godao, cabelos geisalbos que ajudaeam 

no de senvolvime.exlo da cidade 
Fuladoe incansavel e de coevquislas 

memoeaveis 

A^^de bem o feegues. 

Floje vollaeei ao Bae do Olimpio 

Scevlieei o cbeieo das aguas do caudaloso 
eio Tocanlins 

Veeao 

O sol loeeido beonzeando nossos cansados 
coepos eir\ face da labula diaeia. 

M 

+ 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

16/06/96 

Hospital Santa Jzabel 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados 

SUS - hoje, dia 

16/06/96 

Hospital Santa Jzabel 
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Ildon chega dia 18 e aposta no "homem" 

Candidato do PMDB sera recepcionado com carreata 

Ex-interventor aposta na for^a da "pavimentagao de consciencias" 

Osmar Araujo destaca 

a96es da Emater 

por Marcos Vilarinho 
Da Editoria de Regional 

O vice-governaclor, Osmar 
Araujo, esta satisfeito com o 
desempenho da Emater. Ele 
chegou a afirmar, na 
abcrtura da XVII Exposi^ao- 
feira Agropecuaria de Picos, 
que o institute e um dos 
orgaos que mais tern 
trabalhado pelo 
desenvolvimento do Piaui, 
destacando a participa^ao 
dos extensionistas rurais em 
todofe os municlpios. Ormar 
Araujo, que representou o 
governador Francisco 
Moraes Souza, disse que o 
>residente do institute, Jose 
Ffismar Cavalcante, e sua 
equipe, conseguiram 
resgatar a credibilidade da 
Emater, com trabalho e 
dedicayao. 

Em seu pronunciamento o 
secretario do Trabalho, 
Warlon Santos, tambem 
mencionou a Emater, citando 
|ue as at;des de sens tecnicos 
comprovam o interesse da 
atual diretoria em colocar o 
institute no desempenho de 

suas reais atribuigoes. Apes 
a abertura do evento, na 
ultima quarta-feira, o 
presidente da Emater, 
juntamente com o vice- 
governador, secretario da 
Agricultura, Haroldo 
Vasconcelos, e o 
superintendente regional do 
Banco do Brasil, Eduarde 
Burgos, compareceram ao 
stand da Emater, 
conhecendo produtos da 
industria caseira, como 
remedios, pastas de limpeza, 
detergentes e outros, feitos 
pelas extensionistas sociais. 

Alem de frutas 
produzidas em areas 
atendidas pela Emater, estao 
expostos materials de 
trabalho. Aos presentes esta 
sendo oferecida vatapa de 
soja, queijo e sucos 
alternativos. O vice- 
governador, ainda no stand, 
acentuou a participa^ao dos 
extensionistas na zona rural, 
frisando que so o 
trabalhador rural — como 
ele — pode avaliar a 
importancia do que esta 
sendo realizado pela Emater. 

Secretaria de Agricultura 

recupera mere ados 

por Raimundo Primeiro 
Da Redagao 

A Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento 
vem dando sequencia ao 
trabalho de recuperate aos 
Mercadores" e Feiras 
Piiblicas, atendendo 
solicita^bes dos feirantes e 
dos consumidores. E que 
todos os mercados 
encontram-se em situayao 
cn'tica e sem oferecer a 
menor higiene. 

Como parte deste 
trabalho, nova equipe de 
fiscais e zeladpres ja esta 
trabalhando no principal 
centre atacadista da regiao, 
o Mercadinho-Mercade 
Vicente Fitz, o que melhorara 
em muito o visual do centre 
comercial. 

Mais nao e- so no 
Mercadinho que a Secretaria 
esta trabalhando, nas feiras 
e mercadis e distritos os 
services estao bem 
adiantados, como o do 
Mercado Central do povoado 
Lagoa Verde que foi 
totalmenle recuperado e 
reformado. 

Os feirantes do povoado 
ficaram bastantes satisfeites 
com a reforma, pois atingiu 
todos os setores, inclusive 
usando neve aspecto para o 
centre de comercializagao 
do povoado. O secretario 
Edvar Frota reafirmou 
entem que a meta e atingir 
todos os mercados, pois nao 
se admite deixa-los 
abandonados, sujos e sem 
oferecer condiydes de 
trabalho. 

GASTROCUNICA 

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 
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Ildon Marques lidera pesquisas para a Prvfeitura Municipal 

por Frederico Luiz 
Da Diregao de Jornalismo 

0 ex-interventor estadual 
Ildon Marques chega a 
Imperatriz no proximo dia 18 
e os simpatizantes de sua 
candidatura a prefeito 
organ izam uma grande 
m.anifestayao de apoio. lima 
carreata deve sair do 
aeroporto e percorrer as 
principals ruas da cidade. 

Ildon Marques e mesmo 
umapessea carismatica. Alias, 
para montar uma poderesa 
empresa de departamentos, 
como a Liliani, e precise ter o 
carisma que chega no limiar, 
ao sedutor canto da sereia. 

Ildon Marques e assim. 
Com seu prdprio estilo, renova 
a forma de fazer politica na 
regiao tocantina. Afinal, numa 
exposiyao de animais, ler o 
discurso do Ponto de Origem 
nao e negdcie cenciliaiior. Ao 
contrario, determina a 
disposiyao de enfrentar 
pessoas e grupos com 
pensamentos arraigados e 
ultra-conservador. 

Sempre que pode o ex- 
interventor estadual faz 
questao de dizer' que e 

socialista. E que nao e o.dorio 
da Liliani, mas apenas 
presidente do Conselho da 
Administrayao. 

Com essas posiydes, Ildon 
Marques ganhou espayo e^ 
votes no chamado campo 
progressista. Ele conseguiu o 
voto da grande raaioria dos 
artistas da cidade, que devide 
a essas posiyoes, votarao no 
candidato do PMDBTRP-PSL- 
PCdoB. 

A Lei de. Cultura, a 
Fundayao Cultural de 
Imperatriz, e o salarib mmimo 
20% acima do minimo 
determinado pelo governo 
Federal, tambem foram ayoes 
de governo que tornaram 
Ildon Marques popular e que 
sao responsaveis por sua 
lideranya nas pesquisas de 
opiniae. 

Assim caminha Ildon 
Marques, com o discurso do 
homem em primeiro lugar, 
acima das maquinas c dos 
mimeros. Nesse particular, 
Ildon Marques esta correto. 
Os eleitores sao homens e 
mulheres. Asfalto, cascalhe e 
meio-fie, ainda nao estao 
autorizados a votar em 03 de 
outubro. 

Madeira aposta no plebiscito 

por Frederico Luiz 

Em 1992, contando com 
poucos recursos financeiros, e 
com a desconfianya de parte 
do eleitorado, que nao 
acreditava em sua vitdria, o 
entao medico Sebasliao 
Madeira conseguiu a fayanha 
de ser o segundo celocade nas 
eleiyoes municipais, ficande a 
frente de Zenira Fiquenc, 
mulher do ex-governador Jose 
de Ribamar Fiquenc e 
perdendo para Renato 
Moreira por uma votayao 

infima. 
0 hoje, deputado Sebasliao 

Madeira jamais s'e conformou 
com a derrota de 1992. Ele 
mesmo faz questao de 
con fir mar que foi "garfado", e 
que houve "fraude" para 
prejudica-lo. 

Este ano, o candidato da 
coligayao PSDB-PSB-PPS, 
afirma que vai veneer as 
eleiyoes e que esta preparado 
para prevenir "possiveis 
armayoes". 

O prdprio mandato de 

deputado federal impde mais 
prestigio, raclocina o 
parlamentar. Madeira tambem 
aposta na influencia do 
governo federal, o qual e vict^ 
lider, para "barrar" qualquer 
tenlativa de "melar" a eleiyao 
de prefeito. 

Obstinado em sua meta, 
Sebastian Madeira acredita 
que a eleiyao desse ano sera 
plebiscitaria, entre os que 
defendem o cla dos Sarney e 
os que fazem oposiyao. No 
entanto, como que se 

previnindo de possiveis 
mudanyas na psicologia do voto 
tocantino (grifo do autor), o 
parlamentar tucano procura de 
todas as formas um programa 
de governo que contemple 
conhecimentos, do centro da 
cidade ate a Santa Rita e o 
Parque Anhanguera. 

A historia vai mostrar se < 
rumo adotado por Madeira 
capaz de seduzir o eleitorae 
quatro anos apos suas vel 
serem alyadas ao mar. 
melhor, ao Rio. 

Jomar e os grandes cfrculos 

por Frederico Luiz 

O candidato da Frente Eticaa 
prefeito de Imperatriz, Jojnar 
Fernandes, decolou essasemana 
sua candidatura ao Palacio 
Branco, sede do governo 
municipal. 

Jomar Fernandes foi ajudado 
nessa tarefa ixdo ex-interventor 
estadual, ildon Marques, que 
antes de viajar para o exterior fez 
umadeclarayao que movimentou 
a cena ixilitica do municipio. 

Disse Ildon Marques que no 
caso do PMDB local e regional 
implodisse sua candidatura, ele 
apoiariao candidato "Etico" (K)is 
era o linico nao-mascarado da 
cena {xili'lica. 

Apesar desse generoso 
impulso, Jomar Fernandes e os 
partidos que sustentam sua 
candidatura, tern luz propria 
necessaria para brilhar nessas 
eleiyoes. 

Com um Programa de 

Governo agil, moderno, 
avanyado e irogressista, a chajia 
Jomar/Aroaldo, PT-PV-PDT, 
ganhou os setores mais 
esquerda, como os sindicalislas, 
universitarios, sc^cundaristas 
membros de entidades de 
catcgorias da sixfiedade. 

A chamada militancia esta nas 
ruas defendendo a candidatura de 
Jomar com unhas, denies, maos, 
pes, brayos e tudo que se 
encontre. 

No atual estagio, os "Eticos" 
buscam ampliar sua base 
eleitoral, fazendo chegar aos 
mais amplps setores, os nomes 
de Jomar/Aroaldo. 

Esse e portanto, o desafio de 
Jomar, deixar os circulos 
medios, para ganhar ruas e 
prayas, do centro e da periferia. 
Emplacando nesses setores,, em 
grandes circulos, a Frente Etica 
deixa de correr ix>r fora, para 
disputar por dentro, a prefeilura 
de Imperatriz. 
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Jomar Fernandes disputa a prefeitura pelo PT-PDT-PV 

TCI 

VALE TRANSPORTE 

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

Pr9sente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas esta a disposicao dos senhores empresarios que v#aiP Tl 

aesejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. 

_TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhao Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 

mm 

■■■:< mm m 



4A 
JORNAL 

APITAL Cidade Imperatriz, 16 de junho de 1996 

Desfeita a Frente Etica de Agailandia 

por Marinaldo Gon^alves 
Da Sucursal de Agailandia 

Diferenle da forma 
ruidosa como foi anunciada, 
a coliga^ao poli'tica Frente 
Etica, que seria integrada 
pelo Partido da Mobilizagao 
Nacional (PMN), Partido dos 
Trabalhadqres (PT) e 
Partido Comunista do Brasil 
(PC do B), foi formalmente 
desfeita, na manha de ontein,. 
quando uma Nota Oficial, 
sem maiores 
esclarecimentos, informava 
que os candidates oficiais do 
PT a Prefeitura Municipal 
seriam o jornalista Domingos 
Cesar (como candidate a 
prefeito) e o escrevente 
Alberto Satnpaio (como voce- 
prefeito). 

O fate ja era esperado, 

desde que comeqou a ser 
ventiladaahipotese de Gleide 
Santos nao mais concorrer, 
tendo em vista as 
dificuldades financeiras 
enfrentadas pela Frente. Esta 
situaqao enfraqueceu a uniao 
entre os partidos, 
aumentando as diferenqas 
ideoldgicas existentes, 
levando tanto o PT quanto o 
PC do B a se afastarem da 
coligayao e criando um vazio 
em torno da candidatura 
Gleide Santos. A situaqao 
ficou mais nebulosa para a 
pretensa coligaqao quando se 
tornou publlca a decisao do PC 
do B em nao acompanhar o PT 
e seguir em outra direqao. 

O final 
Por fim, feunido na manha 

de ontem, o Diretorio 
Municipal do Partido dos 

Trabalbadores decidiu por 
unanimidade de seus 
membros, divulgar uma Nota 
Oficial, assinada pelo 
presidente Antonio Silvestre 
Marques, dando conta de que 
iria concorrer com 
candidates proprios. Ao 
comentar o fate, o jornalista 
Domingos Cesar afirmou que 
"A Frente Etica esta 
formalmente desfeita e seus 
integrantes; a partir de 
agora, poderao procurar seus 
iguais. 0 PT, como sempre, 
mantem a sua postura de 
partido de oposiqao e de luta, 
partindo so contra esse 
sistema podre que ai esta. E 
temos certeza de que a 
vitoria sera nossa, pois o 
povo ja esta cansado de 
demagogia". 

Enquanto isso, o PMN 

negocia sen apoio aos dois 
grandes grupos politicos, 
tendo em vista que vem 
sendo muito assediado tanto 
pelos partidarios do prefeito 
Ildemar Gongalves quanto 
pelos membros da coligaqao 
A Forqa do Progresso. Ate o 
momento, o PMN ainda nao 
se definiu. Por sen turno, o 
PC do B praticamente ja 
oficializou seu apoio ao 
deputado estadual 
Deusdedith Sampaio, 
devendo integrar a coligaqao 
liderada pelo parlamentar, 
inclusive com a aprcsentaqao 
de candidates na chapa 
proporcional. Diante deste 
quadro, a sucessao municipal 
de Ayailandia volta a 
apresentar tres candidaturas 
majoritarias, como de havia 
desenhado desde o principio. 

Bumba-boi uPirilampo" em Agailandia 

por Marinaldo Gongalves 

Procedente de Sao Luis, 
encontra-se fazendo varias 
a-presentaqoes em 
Aqailandia, o cordao de 
bumba-meu-boi "Pirilampo", 
que traz em seu elenco 
nomes consagrados nas artes 
e na musica popular 
maranhense. Ontem a noite 
a brincadeira folcldrica fez 
uma bela apresentaqao na 
Aerca local, voltando a se 
apresentar, esta noite, no 
Clube Gigantao, num 
espetaculo que esta sendo 
aguardado com grande 
expectativa do piiblico local, 
que pouco ou quase nada 
entende sobre o mais 
importante folguedo .da 
cultura maranhense. 

Um dia a Claridade 
ordenou que duas fadas do 
seu reino, a Paz e a Harmonia, 

viessem ao mundo para 
iluminar o coraqao do 
Homens. Mas os Homens, 
enganados pela inveja e pela 
Cobiqa, escureceram os 
caminhos e as fadas se 
perderam. E a Claridade 
chorou. E dos seus olhos, 
uma lagrima de luz, adejando 
pelo espaqo, veio cair sobre 
um pequenino pirilampo que 
se agasalhava no lombo do 
Touro Encantado que habita 
as alvas e enluaradas praias 
do Maranhao, fundindo-se, 
por magia e sortilegio, em 
um so personagem, que tern 
como destino, encontrar as 
filhas da Claridade. 

E e por isso, que quanto 
mais intense se faz o crepitar 
das fogueiras, nas festas 
juninas de Santo Antonio, Sao 
Joao, Sao Pedro e Sao 
Marqal, o Boi-pirilampo 
percorre todos os terreiros, 

com seu pequenino pingente 
de Luz, na busca eterna da 
Paz e da Harmonia, para, 
finalraente, coloca-las no 
corayao da Humanidade. 

Esta e a lenda do Boi 
Pirilampo, que se 
materializou nos terreiros da 
Ilha, do Estado do Brasil, a 
partir do seu "batizado", as 
2()h()() do dia 31, na Praya da 
Igreja de Nossa Senhora do 
Perpetuo Socorro, no bairro 
da Cohab-Anil, de onde e 
originario, com toda a beleza 
das toadas compostas por 
Jose Raimundo Gonyalves, 
Escrete, Augusto Bastos< 
Sammi, Luiz Morais, Ze 
Carlos da Fe, Alteredo, Maria 
do Zezinbo, Oberdan 
Oliveira, Gersinho Silva e 
Antonio Jose, todas 
constantes do seu primeiro 
CD, ja nas lojas, "Luar de 
Pirilampo", com grande 

vendagem. Que cintila no 
artesanato de Jiilio Matos, 
todo em punhos de rede, 
miyangas, paetes, canutilhos 
e bordados. Na coreografia 
dos e das brincadeiras. No 
esforyo comun de todos, 
capitaneados > pelo 
empresario Renato Diom'sio 
e com as benyaos do 
"padrinho" Pergentino 
Ilolanda. Todos estao 
convidados para assistir a 
revoada de pirilampos da 
cultura popular, trupiando 
l)ara a lua e as estrelas, sob 
os aplausos de Santo 
Antonio, Sao Joao, Sao Pedro 
e Sao Maryal. E da Ilha, que, 
com certeza, acalentara seu 
mais novo rebento, 
"amadrinhado" pela poetisa 
Laura Amelia, cuja presenya, 
certamente, rimara em todos 
os metros e redondilhas com 
a poesia do evento. 

Partido Trabalhista Brasileira 

DIRETORIO MUNICIPAL DE AQAILANDIA 

1 EDITAL DE CONVOCAQAQ 

O Presidente da Comissao Executiva do Diretorio 
Municipal do PTE — PARTIDO TRABALHISTA 
BRASILEIRO, no munidpio de Ayailandia—MA, nos termos 
do estatuto do Partido e da Legislayao Eleitoral vigente, 
convoca os senhores membros do Diretorio Municipal para 
Convenyao Municipal a realizar-se no dia 23 de junho de 1996, 
com im'cio as 09:00 horas na sede social do Rotary Clube, 
prolongando-se pelo tempo necessario a votayao dos eleitores 
que chegarem ao recinto at^ as 17:00 horas para deliberar 
sobre o seguinte: 

ORDEM DO DIA 

A ) — Homologar os nomes de Candidates a Prefeito e 
Vuce-Prefeito, e Vereadores que irao concorrer ao pleito de 
03 de outubro de 1996 neste Munidpio; 

B ) — Deliberar sobre coligayao com outro PARTIDO; 

C ) — Designar os comites financeiro e de campanha. 

Ayailandia, 14 de junho de 1996 

reslden 
cT 

PARTIDO DA MOBILIZA^AO NACIONAL — PMN 
DIRETORIO MUNICIPAL DE A£I1ANDIA 

EDITAL DE CONVOCACAO 

0 Presidente da Comissao Executiva do Diretorio 
Municipal do PMN — PARTIDO DA MOBIUZA^AO 
NACIONAL, no munidpio de Ayailandia — MA, nos 
termos do estatuto do Partido e da Ix'gislayao Eleitoral 
vigente, convoca os senhores membros do Diretorio 
Municipal para Copvenyao Municipal a realizar-se no dia 23 
de junho de 1996, com im'cio as 09:00 horas na sede social do 
Colegio Roseana Sarney, prolongando-se pelo tempo 
necessario a votayao dos eleitores que chegarem ao recinto 
atd as 17:00 horas para deliberar sobre o seguinte: 

ORDEM DO DIA 

A) — Homologar os nomes de Candidates a Prefeito e 
Vice-Prefeito, e Vereadores que irao concorrer ao pleito de 
03 de outubro de 1996 neste Municipio; 

B ) — Deliberar sobre a coligayao com outro partido; 

C ) — Designar os comites financeiro e da campanha. 

Ayailandia, 14 de junho de 1996 
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Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

Definigao 
Depois de marchas e 

contra-marchas,, centenas de 
horas de reunides e 
conversayoes, parece que a 
coligayao A Forya do 
Progresso, decidiu-se pelo 
nome que sera o candidate a 
vice-prefeito na chapa 
liderada pelo deputado 
Deusdedith Sampaio 
(PMDB). Apos muita 
discussao — e ate altcrcayao 
verbal — os partidarios da 
coligayao, embora 
contrariando alguns 
membros considerados 
imiiortantes, decidiram pelo 
nome do medico Gilson 
Santana, que vinha sendo 
cogilado dentro de uma lista 
que continha varios outros 
nomes. 

Definigao II 
Como e normal e ja estava 

sendo esperado, a decisao da 
maioria desagradou a alguns 
setores de peso da coligayao, 
entre os quais o medico 
Antonio Pererira e o vereador 
Antonio Ferreira. Muito 
agastado pela rejeiyao a seu 
nome, o medico Antonio 
Pereira ainda nao se refez do 
impacto, masgarante que nao 
vai abandonar o grupo e que 
seus projetos politicos terao 
continuidade. Ja o vereador 
Antonio Ferreira ainda esta 
com arroubos de crianya 
zangada e nao prestou 
declarayoes de fidelidade ao 
grupo. Mas os seus amigos 
mais chegados garantem que 
tudo e uma questao de tempo, 
para que ele volte a seu 
normal. 

Sob 
pressao 

A possibilidade de que 
Itinga nao seja excluida da 
disputa eleitoral de 
Ayailandia, fez diminuir a 
possibilidade de vitoria da 
radialista Gleide Santos e, por 
isto, ela se tornou alvo da 
maior forya de pressao que se 
tern noticia nos circulos 
politicos da cidade. 
Diariamente, ela vem 
recebendo dezenas de 
telefonemas dos grupos 
politicos liderados pelo 
prefeito Ildemar Gonyalves e 
pelo deputado estadual 
Deusdedith Sampaio, todos 
querendo a sua adesao e 
apoiamento nas proximas 
eleiyoes. Gleide, que ainda 
pensa em ser candidata, vem 
resistindo a todos, mas 
pro me tendo estudar as 
alternativas 
carinho. 

Dia 

com muito 

"D" 
A sucessao municipal de 

Ayailandia tera seu Dia "D" a 
23 do corrente mes, quando 
praticamente todos os 
partidos politicos deverao 
efetuar suas convenyoes 
municipais para a escolha dos 
seus candidates a prefeito, 
vice-prefeito e vereadores. A 
simultaneidade dos eventos 

deixa mais expectativa no ar, 
dentro daatual conjuntura. A 
situayao fica mais complicada 
quando se sabe qua a 
candidatura de Gleide Santos 
esta ameayada e que a 
situayao do vereador Elson 
Santos ainda nao esta 
definida. 

Dia "D" II 
Diante das atuais 

circunslancias, os dias que 
antecederao o Dia "D" serao 
de muitas negociaydes e, i)or 
vis de conseqtiencia, algumas 
surpresas poderao surgir, 
incluindo-se ai, a adesao do 
PC do B a candidatura do 
deputado estadual 
Deusdedith Sampaio. assim 
como a radialista Gleide 
Santos tomar uma definiyao 
entre as candidaturas do 
parlamentar do PMDB a e de 
Leonardo Queiroz que, ate 
esta altura dos 
acontecimentos, ainda nao 
teve o seu candidate a vice- 
prefeito devida escolhido 
pelo PFL, tudo levando a crer 
qua ainda estejani na 
dependenda da legalizayao 
do nome de Elson Batista dos 
Santos. 

Esperanga 
Os parlamentares que 

criaram os 81 novos 
municipios do Estado ainda 
nao perderam as esperanyas 
de que sejam realizadas as 
eleiyoes nas novas unidades 
federativas. Tais esperanyas 
aumentaram muito mais 
desde que o presidente do 
Senado Federal, senador 
Jose Sarney, entrou na 
batalha judicial a favor das 
eleiyoes nos novos 
municipios. Todos os 
interessados acreditam que a 
participayao de senador 
amapaense sera decisiva 
para o resultado do 
julgamento do recurso 
interposto. Diante disso, as 
negociayoes poilicas 
continuam a todo vapor, 
como se nada houvesse 
alterado a rotina daquelas 
cidades. 

Fim 
do sonho 

0 sonho de ser editada a 
Frente Eitica de Ayailandia 
acabou melancolicamente 
depois que o Partido dos 
Trabalbadores emitiu Nota 
Oficial, ontem oficializando 
a sua saida da Frente e 
anunciando que seus 
candidates majoritarios 
serao o jornalista Domingos 
CAsar (prefeito) e o 
escrevente Alberto Sampaio 
(vice-prefeito). Por outro 
lado, o Partido Comunista 
do Brasil (PC do B) ja 
declarou seu apoio ao 
deputado estadual 
Deusdedith Sampaio. 
Enquanto isso, Gleide Santos 
e o PMN continuam alvo de 
disputa entre os grupos de 
Ildemar Gonyalves e 
Deusdedith Sampaio. 
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Close da talentosa cantora local, Lena Garcia, que quando Katiana Morais, que aniversariou no ultimo dia 12, A gatinba Isabela Sthe any, ( a e. ^njn^JO (je yfrfa 
solta a voz, s em pre muito suave, ancanta a todos ocasiao em que coniemorou entre amigos os seus 17 anos que completa amanha seu pnmeiro am   

Programa^ao de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal S 

rede Record 

()();()() Hdiu ac ional MHC 
(Hi'.dO () Despertar da Fe 
()(S:()() Sanlo Culto em Seu 

I>ar 
09:00 Santa Missa em Seu 

Ixir 
1 ():()() Desafio ao Galo 
11:00 Maranhao a Dentro 
12:00 Criatura Especial 
13:00 TV Casa Centro 
14:00 Volei Praia 
16;()0 Campeonato Japones 
18:00 Sessao de Domingo 

(A Programar) 
20:00 Campeonato Carioca 
22:00 Picket Fences 
23:00 Palavra de Vida 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

05;00 Dical 
08:00 Pesca & Cia 
09:00 D)cal 
10:00 Clube Irmao 

Caminhoneiro Shell 
10:30 Show do Esi)orte 
20:00 Campeonato Carioca 

de Futebol 
22:00 Domingo no Cinema 

(A Programar) 
00:00 Jornal de Domingo 
00:30 Videoclube (A 

Programar) 
02:30 Informercial 

TV DiSusora 

Canal 7 

SBT 

07:08 Palavra Viva 
07:10 Educativo 
07:30 Telesisan 
08:30 Siga Bern 

Caminhoneiro 
09:00 Bingao Domingao da, 

Sorte 
11:00 Street Fighther 
11:30 Megaman 
12:00 Programa Silvio 

Santos 
23:00 Sessao das Dez (A 

Programar) 
01:30 SBT Esporte 

Programa<jao da radio capital, am de seg. a sab 

04:45 Rancho do Compadre Paulo 

07:00 Reporter 1 90 

08:30 Cidade Agora (Conor Farias e Manoei. Cecilio) 

1 1 iOO Tribuna da Cidade (Aurino Brito) 

1 2:00 JORNAL MEIO DlA DE NOTICIA 

1 2:30 Tarde Favorita (Renilson Sousa) 

14:15 Getulio Costa Show (Getulio Costa) 

1 6:00 AS PREFERIDAS DO OUVINTE 

1 7:OO A Fazenda do Corro (Clodomir Guimaraes) 

1 9:00 A VOZ DO BRASIL 

20:OO Capital nos Esportes (Equipe da Galera) 

2 1:00 Painel do Sucesso (Messias Junior) 

23;OO Igreja Universal 

TV Mlrante 

Canal 10 

Globo 

00:55 Programa Educativo 
07:00 Missa 
08:01 Globo Comunidade 
08:31 Pequenas Rmpresas 

Grandes Negbcios 
09:05 Globo Rural 
10:00 Festival de Desenho 
10:49 Power Rangers 
11:11 Ai Galera 
11:34 Barrados no Baile 

(Com Papa Tudo - 
Fxibicao Nacional) 

12:42 Aladim 
13:08 Temperatura 

Maxima 
14:58 Ponto a Ponto 
16:30 Domingao do 

Faustao 
20:00 Fantastico 
22:04 Sai de Baixo 
23:10 As Aventuras do 

Superman 
00:08 Placar Eletronico 
00:41 Domingo Maior 

TV Capita 

Canal 5, a 

vcpclaclG dos 

fatos na 

tpituna do 

povo 

TV Natlva 

Canal 13 

MANCHETE 

06:30 Programa Educativo 
07:00 Sara Nossa Terra 
07:30 Grupo Imagem 
08:30 Campus 
09:00 Esta Escrito 
09:30 Mundo dos Esportes 
10:00 TV Mappin 
10:55 Boletim Olimpico 
11:00 Brasil Feliz (Com 

Edson Moura) 
12:00 Sorteio Papa Tudo 
12:15 Home Shopping 
12:30 Futsal 
13:45 Grupo Imagem 
14:45 Sessao Animada 
15:00 Os Deuses do Olimpo 
16:00 A Bela e a Fera 
17:00 Na Mira doTira 
17:30 Sessao Extra (A 

Revanche do Ultimo 
Tubarao) 

19:30 Programa de 
Domingo 

20:30 Seculo XX 
21:30 Assassinato em 

Atlanta 
22:25 Boletim Olimpico 
22:30 Toque de Bola 
23:30 0 Jogo do Poder 
00:00 Grupo Imagem 
01:00 Espago Renascer 

TVCNT 

Canal 23 

CNT/GAZETA 

NAO FORNECEU PROGRAMA?AO 

EQUIPS PHOEMUC 

SOM E LUZ, MAIS 

UM EMPfcEEM- 

DIMEMTO DO 

SISTEMA 

TUCAMU'S DE 

CQMU Ml CACAO 

TV 

JO/MaaI 
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Sociedade em 

Expressdo 

por SORAYA LUIZA 

Pesfa de Ixenafa 

A princesinha Kenata, filha de Helo ^Oticas Maia) e Marcelo 

Rodri^ues, festejou 00 seus 6ete aninnTios^no ultimo dia 09, em 

sua residencia, com alguns con\/'idado0 vips, com muita 

deecontra^ao e alto astral. Estivcram tambcm marcando 

prcsen^a al^uns conv'dados de Imperatriz. Confira al^uns flashs 

da linda data. 
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As amiguinhas reunidas em torno da aniversariante na hora de apagar as velinhas Renata ladeada pelos avos Joao Rodrigues e Rita Pessoa, e sun mamae Helo 
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(•istiine e Juliana. Heio eRervita, estn cohmista e CnrLi Carolina Carla Carolina e Renata Rodrigues, em pose para a coin na Renata, feliz ao lado da madrinha, Sandra 
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Curtas & Boas 

O arraia da Imprensa na Roga. aconteceu na noilc dc onlcin. 0 
maisanimado edescontrai'do. Acoluna mostrara na proxima cdigao. 
flagranlcs registrados por Samuel Lima, na noite da caipira. 

Acontecc hoje na Magonaria Hcilor Correia de Mcllo. Fcijoada 
Bcncficenlc. com animagao do grupo Lingua dc Trapo. 

;0 Santa Maria Hotel e 0 point de gente bonila c de charmc. Hoje 
e'c^dia da fcijoada. que tern movimentado ainda mais os dominicais 
mais coloridos da city. 

0 empresario Neulon Oliveira acaba dc retornar da capital 
maranhense. onde esteve participando do encontro Norte/Nordesle 

Esto cohinista. Carla Can,Una e a anivcrsorinnte Renata dC ,En,Presarios " m"1
m0 ap'oveitou para curtrr uma ,.qva lua dc ostcuius ivenaui mej com sua amada. Vilma Oliveira. 
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A mamae coruja Held e a a nive rs aria nte 

Bonzoy 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, A^ailandia-Maranhao 

Siga o camiixKo do ooRoupao. 

i 2 de ju^Ko X)\ck dos 

7\)amoK4ados// 

Associacao Comercial e Industrial 

de Acailandia - Fone: 738-1581 
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Imperatriz 

estadual por duas vezes. 

^ \ 

\ 

por FREDERICO LUIZ 

Multi- 
vac in agao 

A Cesar o que e de Cesar. 
A Dorian o que e de Dorian. 
A campanha de multi- 
vacinayao recebeu intense 
apoio da prefeitura municipal. 
Investindo em medicina 
preventiva, a prefeitura esta 
correta pois previne fuluras 
filas nas emergencias e salas 
de cirurgias dos hospitais. 

Ondas Curtas 

Eleigoes 
96 1 

As eleiydes municipals 
(ieste ano marcam uma nova 
mudanya no comportamento 
xlo eleitorado. Com o 
Borlalecimento da imprensa 
na cidade, o eleitorado esta 
mais exigente quanto com 
sens respectivos candidates. 
0 corpo-a-corpo continua 
fundamental, mas o 
candidate precisa levar uma 
proposta para a populayao. 
Acabou o vote conquistado 
com apenas um aperto de 
mao e tres tapinhas nas 
costas do cidadao. 

PMDB, Silvio Macedo, 
credencia-se jjara assumir a 
vaga de Joao Matiolli na 
presidencia da sigla. 
Peemedebista histdrico, 
Macedo e um dos nomes com 
menor indice de rejei^ao. Mas 
isso e assunto para os 
membros do diretdrio do 
Partido. 

Eleigoes 
96 II 

Por essa razaos os 
candidates da outra banda, a 
nao-etica, estao caindo pcdas 
tabelas. So da Elicos na 
parada. O ex-governador 
Jose de Ribamar Fiquene 
jorre o risco de sofrer uma 
fragorosa derrota cm (K» de 
iutubro. Daquelas de dar 
saudades de 1992 quando sua 
mulher. Zenira Fiquene 
perdeu por poucos votes para 
Renato Moreira. O espirito 
da Revoluyao de Janeiro 
continua bem vivo na pcle do 
imperatrizense. 

Grafica 
Jar dim 

Rubens Jardim, 
carinhosamente conhecido em 
Imperatriz como Rubinho esta 
de parabens. A nova cartela do 
Bingao do Conor Farias esta 
um brinco. A Grafica Jardim, 
de propriedade de Rubinho 
assina o Festival de Duas 
Rodas que tern oito motes no 
sorteio principal e trinta 
bicicletas no antecipado. 

Batista 
do Peixe 

Fracassou a tentativa de 
Francisco Ilolanda, candidate 
do PTB a prefeitura de Joao 
Lisboa, que pretendia atrair o 
candidate do PSB-PPS, Batista 
do Peixe, para apoiar sua 
candidatura. Em Joao Lisboa, 
corre o risco do PT local 
apoiar Ilolanda que fortalece 
sua campanha para sucessao 
do prefeito Raimundo 
Cabeludo. 

Camara de 
Vereadores 

A Camara de Vereadores 
de Imperatriz tambem 
sofrera intensa renovayao no 
dia 03 de outubro. Os 
candidates da banda etica 
estao arrancando votes em 
redutos do fisiologismo. 
Nesse aspecto, as coligayoes 
PMDB-PRP-PCdoB-PSL e 
PSDB-PSB-PPS despontam 
como as favoritas para 
elegerem maior numero de 
parlamentares a Casa de 
Dorgival Pinheiro de Sousa. 

Partidos 
parti dos 

Madeira deve estar 
sorrindo a tea. Sua coliga^ao 
nao apresenta defecgoes nem 
tampouco problemas nas 
executivas municipais. No 
PSDB, o proprio Madeira toma 
de conta. No PSB, Lula 
Almeida da um show de 
comix'tencia. O PPS, seguindo 
a tradiyao, e dirigido com a 
mao de ferro de Valter Rocha. 
Tranquilidade nos lares 
tucanos. 

Salvio 
Dino 

O poeta e tribune Savio 
Dino vem ai. Candidate do 
PEL, Savio Dino sobra na 
desastrosa administrayao da 
governadora Roseana Sarney. 
Ele representa aquela i)arte 
da intelectualidade que esta 
preocupada com o bem-eslar 
da popula^ao. Salvio Dino, 
inclusive, nao perdeu a 
esperanya de conquistar o 
apoio do PSDB de Joao 
Lisboa. 

q Governo itinerante e um negocio que todo mundo abusa. 

q Aula de matematica para o governo estadual: 33 + 1 = ? 

q 1 Jaja descumprimento das promessas da campanha eleitoral. 

Q Mas o cartorio das consciencias ha de cobrar a fatura com os juros d< vidos. 

q () colunista es^ra em breve na Internet, com direito a E-Mail e tudo. 

q Porque na casa de ferreiro, o espeto deve ser de aye inoxidavel. 

Q 0 PPS de Valter Rocha esta com Sebastiao Madeira. Madeira. Madeira. 

□ Ontem na super-coluna do Conor Farias deu erro de digitayao e o PPS ficou com "Mao". 

Q Onde Le-se (na coluna) PPS. leia-se PSL dirigido pela professora Angelica. 

Q Eu ja falei, vou repetir lldon Marques = PMDB-PRl'-PSDPCdoB. 

Q Sebastiao Madeira = PSDB-PSB-PPS. E o PPS e de Valter Rocha. 

Q Pronto! Esta desfeito o engano da digitayao. 

Q E o nosso pres'idente, ainda esta no Brasil? Que pena. Peninha mesmo. 

□ FHC^ o nosso molhor presulente. Forado Brasil. Porque quando esta aqui d uma decep^ao. 

Q Em terras Argentinas, FHC manda prender banqueiro que da prejuizo. 

Q Na Franya ele promove a paz no campo com uma ampla Reforma Agrana. 

□ Mas quando chega em fifisilia, indica o collorido Kandir para o "Planejaumento . 

□ Brincando, brincando, lldon Marques ja arrastou em pouco tempo, quatro partidos. 

□ E ainda esta noivo do PTB. Quem disse que o ex-intervenlor nao tern jogo de cintura? 

Q| lldon, Ventura. Jomai ■ !,■-<! -Ta. Uma banda deixa a outra na poeira. 

□ A dispula pelo quinhi Vftn^eleiyai) comeya a esquentar. Fiquene e o favorito. 

Silvio 
Macedo 

0 secretario geral do 

Marketing 
verde 

0 secretario municipal de 
Agricultura, Edvar Frota, 
jiromove o verdadeiro 
marketing verde. Bem 
relacionado, ele tern 
escapado das farpas atiradas 
contra a administrayao 
Dorian Meneses. Alias, o 
interventor deveria ouvir 
mais quem alem da 
competencia, demonstra 
carisma perante a populayao. 
\final, antes de ser diretor de 
Instiluiyao financeira, o 
inlervenlor foi deputado 

Discurso 
de Roseana 

Ontem a governadora 
Roseana Sarney foi para a I V 
Mirante para explicar a 
Batalha de Buriticupu. Falou 
muito mais pouco 
acrescentou de concreto ao 
que todo o Maranhao e o 
Brasil ja sabem: que vao fazer 
um inquerito que igualzinho 
as CPIs de Imperatriz, vai 
levar nada a lugar algum. 
Interessante e que a 
governadora usou um torn 
firme para anunciar, na 
entrevista, que tao logo foi 
comunicada do episddio, 
"determinou que dois 
secretaries de Estado se 
locomovessem ate 
Buriticupu". Queria saber 
quando a chefe do Palacio 
Henrique De La Roque vai 
mandar um secretario para 
Imperatriz. antes que algum 
conflito tome proporyoes 
mais serias. 
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A governadora Roseana 

explicou a Batalha de 

Buriticupu 

inquerito poiicial vai 0 

doce suco e virar 

Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a forga da nossa gente 
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Impasse magico 

porTasso Assuh^ao 
Jornalista 

A jovem adolescente 
fora intimada pelo 
namorado a dar-lhe uma 
prova de amor. (Um velho 
apelo-chavao afetivo- 
economico-psico-social- 
sexologico.) Imaginava la o 
mancebo, com as suas 
casas de botdes, que b 
amor rompe barreiras - 
sem necessidade de 
cirurgia. 

A ninfeta, por seu turno, 
percebia um fato logico: 
Tratava-se de uma questao 
inusitada, que requeri'a 
reflexao. Pediu um tempo 
para pensar. (0 velho - e 
de praxe - aquecimento.) 

A tia, por sua vez - 
embora moderna 
impingia-lhe outra 
comichao: 

- Nao se pode ir dando 
prova de amor assim, a 
qualquer um, menina. Dar 
um tempo! 

Inicialmente, 
concordava a garota. 
Afinal , era "uma questao de 
amor proprio por si 
propria", babujava a 
cunhada. 

A partir daquele dia, um 
turbilhao de teses, 
antiteses e sinteses que atb 
entao haviam seguido seu 
ritmo normal invadiu-lhe a 
cabe^a. As idbias se 
atropelavam e se 
confundiam com tenta^oes, 
calafrios, euforia, receios 
complacentes e 
comissurados, conceitos, 
preconceitos e tabus. 

Ela, moga bem orientada 
que era, correu a buscar 
socorro junto a mae. Mas 
esta, pela milesima vez, 
tachou-a de crian^ola sem 
juizo que amea^ava perder 
a vergonha. Ja avo reiterava 
que essas insistencias do 
namorado vinham 
confirmar a sua opiniao de 
que ele nao passava de um 
grandessissimo mau- 
carater. 

A menina se perguntava 
para que havia servido a 
educa^o moderna e 
disciplinada que recebera, 
se no momento de uma 
decisao importante as 
coisas se tornavam 
confusas e emaranhadas. 

A lucidez da poltrona, a 
transparente 
perceptibilidade do banco 
da escola, a precisao dos 
livros e a magia da 
adolescencia - tudo se 
havia apagado. A 
elasticidade das 
explica^oes ja nao existia. 
Tudo agora era rigido e 
dificil de penetrar. 

A pequena musa correu 
e recorreu entao a 
psicblogos e orientadores 
pedagbgicos, que Ihe 
explanaram teorias e Ihe 
falaram da infancia, 
conflitos, de complexo de 
Edipo. puberdade, libido, 
transfer mayoes, 
amadurecimento, 
maturidade e auto- 
suficiencia, numa 
embrulhada tal de 
palavras, que ela ja nao 
sabia quern era mais 
infantil - se os pais e 
educadores ou ela propria. 

Algum tempo se 
passara. No entanto, depois 
de muitas duvidas, 
impulses, onanismo, tudo 
temperado de bastante 
explicagao, destrinyamento 
e ajuntamento de 
estruturas afetivo- 
econbmico-psico-social- 
sexolbgicas, as coisas se 
encontravam no mesmo pe, 
senao mais complicadas. 

Assim, e ja que Ihe 
haviam falado tanto de 
amadurecimento e 
autonomia, resolveu 
solucionar o impasse por si 
so. Nao apelaria para mais 
ninguem. 

Entregou-se. 

*Tasso Assun^do e 
membra da Academia 
Imperatrizense de Letras 
£6$akbgicos, que Ihe 

Dorian descarta 

candidatura 

por Raimundo Primeiro 

Da Redaqao 

0 interventor Dorian 
Menezes voltou a reiterar 
que nao pretende de forma 
alguma participar de 
Campanha Eleitoral este 
ano, tampouco utilizar 
dinheiro do municipio para 
financiar qualquer 
candidatura. A sua 
afirma^ao prende-se ao 
fato de que ele estaria 
dentro de um acordo para 
ajudar candidate. 

Dorian Menezes, frisou 
que entre um dos acordos 
feitos com a governadora 
Roseana Sarney, um foi o 
de nao envolver a maquina 
do municipio para 
beneficiar nenhum 

candidate e ele pretende 
seguir a risca. 

— Tenho amizades com 
todos os candidates, mas 
reafirmou o que disse 
desde o dia em que assumi 
a Prefeitura de Imperatriz 
nao participei e tampouco 
irei deixar que seja usada 
a maquina em favor de 
alguma candidatura. 

Outra afirma^ao, b 
quanto a sua volta para 
candidatar-se a deputado 
federal e que, segundo ele, 
esta descartada. -"Nao tern 
fundamento estas noticias, 
fui deputado por duas vezes 
e decidi parar por decisao 
propria e nao desejo e nao 
tenho pretensao de voltar a 
disputar cargo eleitov", 
concluiu. 

Descaso 

Joao Lisbon sofre falta d'agua 
n ■ 

Caema e Prefeitura nao demonstram preocupagap para com o assunto 

por Jaldene Nunes 
Da Agenda Pingo no i 

Ha exatamente uma 
semana, os moradores do 
Municipio de Joao Lisboa 
sofrem com a falta d'agua, 
sem que a Caema 
(Companhia de Aguas e 
Esgotos do Maranhao) de 
qualquer explicapao a 
coinunidade. Essa nao e a 

pnmeira vez que isso ocorre, 
visto que ha cerca de seis 
meses aquela popula^ao 
padeceu pela mesma falta por 
mais de trinta dias. 0 prefeito 
Raimundo Cabeludo tambem 
b responsabilizado, inclusive 
com denuncias de que este 
teria, a epoca, tentado 
autopromover-se diante do 
descaso da Caema para com 
o Municipio que administra. 

No momento, quando a 
situapao se repete, o chefe do 
Poder Executivo 
joaolisboense nao fez 
qualquer pronunciamento a 
respeito do assunto. Informa- 
se que na ocorrencia anterior, 
o prefeito ate "desfilou" com 
uma bomba d'agua, que seria 
utilizada para a manuten^ao 
dos services daquela estatal. 
Contudo, pelo que foi apurado 

junto a comunidade, a bomba 
nem chegou a ser usada. E 
que o Governo do Estado 
teria cessado o problema, 
tendo adquirido uma nova 
peya, reclamada para a 
continua^ao dos servipos. 
Agora, a irregularidade volta 
as casas dos cidadaos 
joaolisboenses, que pouco 
esperam das autoridades 
constituidas. 

Estudante denuncia govemo Cabeludo 

Prefeito e omisso na questao da falta d'agua 

e em outros descasos em Joao Lisboa 
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jovem Gilciclei Barbosa 

por Jaldene Nunes 
Da Agencia Pingo no i 

Em entrevista, o 
estudante Gilciclei Barbosa 
denuncia o prefeito 
Raimundo Cabeludo, 
acusando-o de nao estar 
cumprindo com suas 
obrigaybes. Alem da falta 
d'agua, problema que 
deveria ser solucionado em 
regime de urgencia, o jovem 
afirma que a cidade tambem 
esta sofrendo as 
conseqiiencias de outros 
descasos, como os buracos 
que exislem ao longo das 
ruas centrais do Municipio 
de Joao Lisboa. 

"Hoje, o povo de Joao 
Lisboa esta perdendo a 
confian^a nos partidos 
politicos", diz o estudante, 
acrescentando que isso pode 
refletir direto no 
comportamento da 
juventude no processo 
politico-eleitoral do Pais. 
"Existem muitos jovens 
afirmando que nao vao usar 

sens titulos de eleitor pela 
primeira vez, neste ano, por 
nao Saber cm qual o politico 
certo para assumir o cargo 
de prefeito, aqui no 
Municipio de Joao Lisboa". 

A revolta de Gilciclei 
Barbosa, que foi manifestada 
na quarta-feira, diz respeito 
ao abandono geral para o 
qual esta submetida a cidade 
administrada por Raimundo 
Cabeludo. "E quanto aos 
buracos, a populayao ja nao 
sabe mais o que fazer. As 
crianyas estao ficando 
gripadas, por causa ('A 
poeira na entrada e saida 
cidade", diz. Falando sobre 
a questao que envolve a falta 
d'agua, Gilciclei Barbosa 
assegura ser — esse fato — 
"uma vergonha para todos os 
que habitant o Municipio de 
Joao Lisboa". Diz ainda: 
"Nao vent agua porque o 
prefeito fica esperando 
atividades da governadora 
Roseana Sarney, o que nao 
podemos continuar 
admitindo". 

Mariano Neto contesta Frente Etica 

por Jaldene Nunes 

O radialista e 
desportista Mariano Neto 
(PSB), candidato a 
candidate a vereador, 
considera que o pre- 
candidato a prefeito de 
Imperatriz, deputado 
federal Sebastiao Madeira 
(PSDB-MA), foi usado 
como "cavalo-de-batalha" 
naquilo que classificou de 
"celeuma acerca do Projeto 
de Lei que trata da nova Lei 
de Imprensa, e que tramita 
no Congresso Nacional". A 
articulagao nesse sentido, 
segundo Mariano Neto, e 
de responsabilidade de 
alguns militantes da Frente 
Etica, sustentada em 
Imperatriz pelo PT-PV-PDT. 

0 radialista disse ter 
ouvido explica^oes do 
proprio deputado Sebastiao 
Madeira, que Ihe explicou 
sobre o seu 
posicionamento. "Ele disse 
que apenas assinou o 
projeto, mas para que ele 
pudesse tramitar nos 
diversos segmentos do 

Congresso", esclareceu 
Mariano., "E eu acho que 
isso ai nao passa de um 
palanque politico. A Frente 
Etica esta sendo bastante 
anti-etica em relayao ao 
assunto, pois Ihe falta um 
pouco mais de respeito 
para com esse inicio de 
campanha". 

Para o pre-candidato a 
vereador, as criticas feitas 
no inicio desta semana 
foram infundadas. "As 
posicdes estao sendo 
desencontradas, uma vez 
que os membros da Frente 
Etica nao possuiam certeza 
daquilo que Madeira pensa 
em relayao a nova Lei de 
Imprensa. Repito: o fato 
dele ter assinado esse 
projeto nao significa dizer 
que ele vai votar a favor ou 
vai votar contra", explicou. 
Ainda de acordo com 
Mariano Neto, Madeira e 
terminantemente contra 
esse Projeto de Lei. "E se 
ele fosse favoravel, eu seria 
o primeiro a procurar este 
orgao de comunica^ao 
(declarou sobre sua visita a 

reda^ao,do JC) e a repudiar 
a atitude dele". 

O radialista tambem 
esclarece que nao fala como 
"o advogado de Madeira", 
mas sim como um cidadao 
que acredita e respeita o 
projeto de Sebastiao 
Madeira para o Municipio 
de Imperatriz. "Vejo que 

desses candidates que estao 
ai, ele realmente e capaz d'^ 
acabar com esse esquen W 
podre da politica local". 
Com essa justificativa, 
Mariano Neto conclui 
dizendo que a "Frente Etica 
achou como saida o ataque 
ao deputado federa que 
apdia, para colher 
dividendos politicos". 

Ministerio Publico Federal 

Procuradoria da Republica no Estado do Maranhao 

Aviso de Licita^ao 
Convite N9 01/96 

A Comissao Permanente de Licitayao da Procuradoria da 
Republica no Estado do Maranhao, torna publico para 
conhecimento dos interessados, que serao recebidas as 10 
horas do dia 18/06/00 na Procuradoria da Republica no 
Municipio de Imperatriz, a Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 
nQ 750, Bairro S. Salvador, Imperatriz/MA, documentayao 
relativa a habilitayao bem como as propostas para prestacao 
de serviyos de adaptayao e reparos no predio da PRM/ 
IMPERATRIZ. A copia do Edital podera ser obtida no 
endereyo supramencionado. 

RONALDO SANTOS DE BRITO 
Presidente da CPL 

ATENDEMCDS PDR CaNVENID- FDNE: 72 1-54 1 1 
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Brasil em 

Re vista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Estagio 
25 auditores do Tribunal 

de Contas da Uniao 
participam nos EUA de 
treinamento e estagio sobre 
controle de finangas publicas. 
O presidente do TCU, 
ministro Marcos Vilag-a, 
disse que o estagio faz parte 
de um acordo firmado entre 
o Tribunal, a Academia 
Nacional de Ad mini stray ao 
Publica e a Universidade da 
Virginia. Ele inform a 
tambem que o Tribunal de 
Contas da Uniao mantem 
convenios com mais de trinla 
paises. 

ICMS 
Por inicialiva do depulado 

Leo Mendanha, PMDB, a 
Asscmbleia Legislativa 
realizou sessao especial para 
discutir os criterios de 
distribuiyao de ICMS para os 
municipios goianos. A maior 
polemica refere-se a cota 
recebida por Sao Simao, por 
agrigar a hidreletrica de 
Furnas. O secretario da 
Fazenda, Romilton Morals, 
um dos debatedores, 
garantiu que a distribuiyao 
vem sendo feito de acordo 
com os criterios legais e que 
a Assembleia Legislativa 
p(Kle aperfeiyoar alegislayao. 

Religiao 
A Biblia e o ensino 

religioso no mundo 
contemporaneo e o tema 
central do 9° Encontro de 
Ensino Religioso do Centro 
Oeste, que conta com a 
participayao do arcebispo de 
Mariana (MG), dom Luciano 
Mendes de Almeida, ex- 
presidente da Confederayao 
Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB). Cinco 
Estados participam do 
evento: Goias, Tocantins, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e Distrito Federal. 
Serao debatidos ainda sub- 
temas como Ecumenismo e 
dialogo religioso. Biblia e 
violencia. Alem de 
representantes de varias 
paroquias e dioceses, estarao 
presentes o pastor Erni de 
Saibel, da Igreja Luterana de 
Sao Paulo, e a irma Lourdes 
Car on, assessora do Ensino 
Religioso da CNBB. 

Romano 
0 Valencia ja marcou data 

para a apresentayao de 
Romario aos torcedores do 
time: 15 de julho. Em meio a 
euforia que tomou conta de 
todos pela contratayao do 
atacante, surgiu um 
problema. 0 Barcelona, que 

e dono do passe de Romario, 
cobra US$ 7 milhdes pela 
negociayao. Os dirigentes do 
Barcelona alegam que esle e 
o valor a ser pago caso o 
atacante seja transferido para 
um clube europeu antes de 
dezembro. O Valencia ja 
avisou que nao vai pagar, 
alegando que a clausula e 
ilegal. A questao ja foi parar 
na Uefa, que recebeu um 
documento contestando a 
alitude do Barcelona. 

Pele 
A nao aprovayao do passe 

livre para o jogador de 
futebolpreocupa Pele. () que 
assusta o Ministro 
Extraordinario dos Esportes 
e o lobby que dirigentes de 
clubes estao fazendo junto 
aos politicos em Brasilia, 
para vetar a maior parte do 
projeto. 0 pior, na opiniao do 
Rei, e que grande parte dos 
jogadores desconhece por 
complete a importancia do 
passe livre para eles ainda 
aos 24 anos. 

Natagao 
Um total de 167 

nadadores de Goias 
participara do Torneio 
Centro-Oeste Infantil e 
Juvenil de Natayao, que sera 
realizado neste final de 
semana, em Brasilia. Serao 
quatro provas para cada 
categoria, sabado e domingo. 
O Sesi levara o maior 
niimero de atlelas, 33, sendo 
que alguns deles possuem 
titulos regionais e nacionais. 

Volei 
A seleyao brasileira de 

Volei masculine iniciou, em 
Belo Horizonte, os 
preparatives para os dois 
jogos do fim de semana com 
a Espanha, que ainda busca 
a classificayao a fase final da 
Liga Mundial, disputando 
vaga com as equipes de 
Argentina e Cuba. Com 
presenya garanlida na 
proxima etapa da 
competiyao, o tecnico Jose 
Roberto Guimaraes disse 
que seu principal objetivo, 
contra os espanhois, e 
aperfeiyoar o sistema 
ofensivo da seleyao, visando 
a Olimpiada de Atlanta. O 
capitao Carlao e o atacante 
Marcelo Negrao tiveram 
problemas com seus voos e 
S(') desembarcaram em Belo 
Horizonte no final da tarde 
desta quarta-feira. (3s 
jogadores fizeram um 
corrida de 50 minutes na 
Toca da Raposa, centre de 
treinamentos do Cruzeiro. 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agenda Estado 

A cerimonia de lanyamento 
da 1()3 Conferencia Nacional de 
Saude, realizada no Palacio do 
Planalto, transformou-se em 
palco de defesa da criayao da 
Contribuiyao Provisbria de 
Movimentayao Financeira 
(CPMF). 'Temos que votar a 
CPMF, custe o que custar", 
disse o presidente Fernando 
Henrique em seu discurso, sob 
aplausos. "Vou me empenhar a 
fundo para ganhar". Ele cobrou 
responsabilidade dos 
parlamentares em relayao ao 
future da saiide: "Os que 
votarem contra terao que 
prestar contas a populayao. 

O ministro da Saude, Adib 
Jatene, disse nunca ter tide 
duvidas em relayao ao apoio do 
presidente a criayao do 
imposto. "Desde o comeyo 
tenho o apoio do presidente", 
declarou. "Tern gente que diz 
que nao, que o presidente quer 
me enganar. Isso e uma 
idiotict01. 

Pressao 
Fernando Henrique 

defendeu a cobranya imbdiata 
do novo imposto. "Se 
descobrirem formula melhor 
depois, nos passamos para a 
formula melhor. Agora, precisa 
ter recurso e o ministro sabe, 
como eu sei, que nao tern de 
dnde tirar, porque nos estamos 
tirando o maximo possivel para 
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O presidente Fernando Henrique Cardoso, que da aval a imposto defendido por Jatene 

entregar a area de saiide". 
Segundo ele, o governo 

federal nao pode ser cobrado 
de tudo que acontece no Pais, 
ja que esta havendo 
descentralizayao das aydes". 
Nos temos^jue nos acostumar 
a verificar os niveis de 
responsabilidade, os niveis de 
decisao e cobrar a Cesar o que 

e de Cesar, porque assim, 
realmenle, e possivel investir 
de mais poder o nivel local, 
quando ele tambem assume 
mais responsabilidade pelas 
decisoes que sao tomadas e 
pelas conseqiiencias das 
decisoes que sao tomadas", 
disse. () ministro da Saiide, 
Adib Jatene, ganhou umaaliada 

de ultima bora. A presidente da 
Associayao Brasileira de 
Portadores de Paralisia 
Cerebral, professora Luciana 
Parisi, que pediu a palavra na 
cerimonia de lanyamento da l()a 

Conferencia Nacional de Saiide 
para cobrar empenho do 
presidente na aprovayao do 
imposto. 

Gartilha muda imagem do PT 

Partido dos Trabalhadores lanya 

cartilha para se aproximar dos empresarios 

por Rodrigo Mesquita 

O PT esta tentando mudar 
de imagem. (3 partido 
pretende. mostrar aos eleitores 
que, apesar de t(T nascido no 
beryo do movimento sindical, 
nao representa ajKmas a classe 
trabalhadora. Em Sao Paulo, 
os lideres petistas aproveitam 
a campanha a Prefeitura para 
ampliar o dialogo com o 
empresariado da Capital. 

"Nossas campanhas 
sempre foram marcadas por 
um mito, um fosso muito 
grande, que dislanciava o 
partido do empresariado", 
avaliou o candidato do PT a 
sucessao paulistana, Luiza 

Erundina. Segundo ela, isso 
aconteceu, entre outros 
motivos, porque o PT limitou 
sua cultura partidaria a uma 
visao discriminatbria. "(3 PT 
nao pode mais falar apenas 
parao trabalhador", analisou. 

Disposta a trabalhar por 
essa troca de imagem, 
Erudina tern investido em 
conversas com o 
empresariado. Ontem a tarde, 
ela almoyou com um grupo 
ligado a Associayao Brasileira 
de Empresarios pela 
Cidadania (Cives) e ale o fim 
da semana ira se reunir com 
representantes do Sindicato 
da Indiistria da Conslruyao 
Civil (Sinduscon). 

No encontro foi lanyada 
uma cartilha com perguntas e 
respostas sobre as eleiybes 
municipais, intitulada "0 
empresario e o municipio". (3 
documento tern a finalidade 
de orientar o empresariado a 
respeito dos reflexos da 
administrayao publica no 
contidiano das empresas. A 
cartilha tambem apresenta 
propostas petistas para as 
areas sociais e da sugestoes 
de como os empresarios 
podem participar da vida 
publica municipal. 

"() que estamos tentando 
mostrar e que o PT nao e bom 
so dt1 demineias, mas tambem 
de propostas e de governo", 

resumiu o empresario Oded 
Grajew, coordenador-geral ( 
cives, e ligado as lideranc 
petistas. Ele define 
enganjamento da Associay 
na campanha de Erundina 
como uma inovayao no 
segmento empresarial.'" Em 
todas as campanhas, o 
comum e que o empresariado 
de apoio velado", comentou. 

Na avaliayao de Erundina, 
o PT ja conseguiu ao menos 
"baixar os muros e reduzir os 
mitos e preconceitos" que o 
separam do empresariado 
brasileiro. "Essa situayao 
ficara ainda melhor assim que 
estiver claro que queremos 
dividir o poder", previu. 

Govemo estuda altemativa para safra 

por Rodrigo Mesquita 

O ministro da Agricultura, 
Arlindo Porto, disse que o 
governo deve investir mais do 
que os R$ 2,4 bilhbes do ano 
passado para o custeio da 
proxima safra 96/97. 0 
amincio de recursos, preyos 
minimos, programa de 
zoneamento agricola e 
Proagro (seguro rural) sera 
feito ate o final.do mes. (3 
Nordeste ainda devera ficar 
fora do zoneamento agricola 

na proxima safra. 
As alternativas de recursos 

para financiamento da safra, 
segundo o ministro, estao 
sendo discutidos pelos 
grupos de trabalho. Arlindo 
Porto disse que q seguro 
rural (Proagro) teraaliquotas 
diferentes (a atual e de 
11,71%) para cada cultura da 
safra: arroz, feijao, soja, milho 
e algodao. A laxa utilizada 
para o plantio de trigo foi de 
4% nos tres Estados do Sul e 
Mato Grosso, devido a 

utilizayao do zoneamento 
agricola e exclusao de 
pagamento da assistencia 
tecnica para o plantio, ja que 
o setor na regiao e bastante 
organizado. 

Para as culturas da proxima 
safra, no entanto, as taxas de 
Proagro deverao ser um pouco 
mais altas, em funyao do 
pagamento da assistencia 
tecnica, que eleva em cerca de 
2% o valor de financiamento. 
Os limites individuais para 
financiamento continuam 

entre R$ 30 mil e R$ 150 mil. 
Atb o final do mes o 

Nordeste nao devera ter 
concluido os estudos sobre o 
zoneamento agricola e, assim, 
quando o ministro da 
Agricultura anunciar as bases 
de financiamento para a 
proxima safra, a regiao nao 
estara incluida. Mas as 
condiybes particulares para o 
Nordeste poderao ser 
artunciadas antes do final do 
ano, com a conclusao do 
zoneamento. 
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Tomeio Imcio comeQa hoje 

Comega hoje a briga pelo titulo da temporada de 1996 do futebol amador d6 Imperatriz 

Bate 

Bola 

por FRANCISCO DO VALE 

Loteria Esportiva 
Eis os jogos prbgramados 

para este domingo pelo 
concurso 128 da Loteria 
Esportiva: 

Jogo 01 - Flamengo/RJ x 
Fluminense/RJ 

Jogo 02 - Botafogo/RJ x 
Olaria/RJ 

Jogo 03 - Americano/RJ x 
America/RJ 

Jogo 04 - Inter/RS x 
Brasil/RS 

Jogo 05 - Ponte Preta/SP 
x Noroeste/SP 

Jogo 06 - S. Jose/SP x 
Paulista/SP 

Jogo 07 - Rio Preto/SP x P. 
Santista/SP 

Jogo 08 - Nautico/PE x 
Sta. Cruz/PE 

Jogo 09 - Nacional/MG x 
Araguari/MG 

Jogo lO-Tiradentes/PAx 
Tuna Luso/PA 

Jogo 11 - Escocia x 
Inglaterra 

Jogo 12- Franca x Espanha 
Jogo 13 - Russia x 

Alemanha 
Pela segunda vez 

consecutiva, ningudm 
conseguiu acertar os 13 
pontos na Loteria Esportiva. 
Assim, ficou acumulado para 
este concurso, R$ 718.711,46, 
ja descontado o Imposto de 
Renda. 

Guarani 
O Guarani tem uni dificil 

compromisso hoje, diante da 
sele^ao de Estreito. O tecnico 
Isnard Antonio e o sujtervisor 
tecnico Batatinha, garantiram 
que o time ira fazer uma boa 
apresenta^ao. 0 Guarani, 
time de melhor campanha da 
chave "A", joga por dois 
( npates. A comissao tecnica 
ahrmou a imprensa, que o 
Bugre ira entrar em campo 
com a mesma determinagao. 

Japao ou Ciba 
Eu nao sei de quern e a 

. esponsabilidade de divulgar 
as noticias esportivas na LED. 
Nao sei se e do Japao, do 
Ciba ou do presidente. So sei 
dizer que os companheiros 
da imprensa, como Dema de 
Oliveira, o colunista e Vidal 
Moreno, estao para secar as 
pernas de caminhar para a 
Liga Imperatrizense de 
Desporto. Existe um mural, 
mas parece que e para 
enfeite. A programagao do 

I orneio Imcio at£ agora nao 
foi divulgada oficialmente. 
Vicente Fraizer afirmou ao 
colunista e ao compnaheiro 
Dema de Oliveira, que a 

culpa nao e dele. Sera de 
•quern e? 

Amador 
De qualquer maneira o 

amador de Imperatriz 
comeca hoje. E com a bola 
rolando muitos gols vao 
surgir, e os gols surgindo 
com certeza a rede vai 
balanyar, e a rede balangando 
a Equi{)e da Galera vai narrar. 
E Renilson Souza e Ary 
Aragao fazendo a diferenga 
pela Capital AM. 

A partir da quarta-feira, 
com refletores ou com 
lanterna, voce vai conferir. 

Plaza 
A galera do Plaza receba 

os nossos parabens e boa 
sorte no campeonato de 
1.996. O Plaza tem uma 
direloria atuante, alem do 
Campeonato Amador da 
primeirona. O Plaza tambem 
vai disputar o Campeonato 
Infantil. 

Manila 
Aos meus amigos Manoel 

Cecilio, Joao Mauricio e 
todosos diretores do Marilia, 
o Sistema Tucanu's deseja 
uma boa campanha. Que 
todas as diretorias de clubes 
fossem organizada como a do 
meu querido Marilia. 

Bangu 
Ao diretor Rodolfo, 

apaixonado pelo futebol da 
terra do Frei, sucesso nessa 
nova empreitada. Que os 
diretores da Liga nao 
prejudi quern o Bangu, 
pensando que estejam 
atingindo o ex-diretor do 
Cayalo de Ayo. O Rodolfo, 
alem de ser um grande 
desportista, e assim, como a 
diretoria do Marilia, 
profundo conhecedor das 
Leis do Futebol. 

Palme Iras 
O colunista nunca viu o 

Palmeiras jogar. Espero que 
o diretor Edilson faya um 
bom trabalho e consiga dar 
tambem em 96 (no amador), 
alegria ao torcedor do 
Verdao. 

Bananal 
Por incn'vel que pareya, 

eu nao assisti nenhuma 
partida do sele-vergonha. E 
o colunista, pelo que ja ouviu 
dos desportistas, o Bananal 
vem com forya total. Ao meu 
amigo Joao, muita sorte e 
real, que voce vai precisar. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

A festa do futebol local 
Comeya hoje, com o Torneio 
Inicio do Campeonato Amador 
de Imperatriz versao 96. Dez 
clubes estarao brigando pelo 
titulo maximo da temporada. O 
pontape inicial esta previsto 
para logo mais as 15:00 boras 
no Estadio Municipal Frei 
Epifanio D'Abadia. Estarao 
participando da abertura do 
evento, os palrocinadores e 
todos os presidentes de 
clubes. Ontem aconteceu o 
simposio do esporte amador 
de Imperatriz, com a presenya 
dos dirigentes de clubes 
amadores, arbitros, crbnica 
esportiva e todos os 
desportistas de Imperatriz. O 
encontro foi no salao nobre do 
Juyara Clube. Com relayao a 
iluminayao do Estadio 
Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia, o diretor Justino 
Oliveira admitiu o problema, 
mas garantiu que varios 
fuziveis forani comprados e ate 
o decor rer da prdxima semana 
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Plaza e um dos times que estarao participando do Campeonato Amador na quarta-feira 

sera resolvido a questao da Plaza - Marilia - Bananal - O classico Marilia x 
iluminayao. Os clubes que Bangu-Palmeiras-Tiradentes Corinthiansabre acompetiyao 
estarao participando do - Ribeiraozinho - Riengo - na quarta-feira, a partir das 
campeonato sao os seguintes: Corinthians e Ajuventus 2();()() horas. 

Gaxiense faz contratacoes 
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Ma ran h no A tie ti Cluhe final nest( CO 

por Francisco do Vale 

A Caxiense liderou o 
Campeonato Maranhense por 
duas rodadas. Nem mesmo o 
incentivo da torcida e o apoio 
do prefeito Paulo Marinho, foi 
o suficiente para a equipe se 
manter na lidreranya da 
competiyao. Apds perder a 
duas ultimas partidas para o 
Moto Clube, em Caxias e em 
Sao Luis, por 2 a 1, e 
consequentemente a chance 
de se isolar na lideranya do 
campeonato, o presidente da 
equipe, prefeito Paulo 
Marinho, esta reformulando o 
grupo. O treinador Armindo 

folga 

Gomes foi o primeiro a ser 
conlratado numa serie de 
outros jogadores. O treinador 
chegou na ultima quinta-feira 
em Caxias e prepara o time 
para enfrentar o Americano 
em Olho D'Aguadas Cunhas, 
hoje, as 16h0() horas. 0 
presidente da Caxiense esta 
fazendo uma autentica 
revoluyao na Caxiense. A 
diretoria do clube de Caxias 
informou que mais cinco 
jogadores foram contralados, 
e que todos ja tiveram 
passagem pelo futebol 
maranhense. O meia 
Ricardinho e o ponta Ismael, 
alem do lateral Araiijo, 

semana 

atuaram no Moto Clube em 94 
e 95. Os outros dois sao o 
volante Cesar, do Fortaleza, e 
o goleiro Dede, do Caldas 
Novas. O uruguaio, Sassia, 
centroavante que jogou no 
Moto, esta na agenda dos 
diretores da Caxiense e 
tambem (xxlera ser contratado. 

Rescisao de contrato 
Depois de rescindir contrato 

com oito jogadores, a Caxiense 
dispensou mais tres, em 
consequencia da derrota de 2 
a 1 para o Moto. Os 
dispensados desta feita, foram 
o lateral Joao Carlos, o meia 
Tob e o atacante Dida, que nao 
corresponderam a ex(>eclaliva. 

Americano 
O Americano, que tambem 

fez uma excelente campanha 
no inicio do campeonato e 
vinha jogando em Bacabal, 
solicitou a Federayao para que 
a partida fosse realizada era 
Olho D'Agua das Cunhas. Os 
dirigentes da cidade 
bacabalense chegaram a 
conclusaode que sen time joga 
melhor naquela cidade. Foi em 
Olho D'Agua que o Americano 
ganhou o Moto e golequ o 
Expressinho, fazendo suas 
melhores apresentaydes no 
campeonato. 

Moto Clube 
Com a arrancada a lideranya 

do campeoanto. o tecnico 
Rosclin aprontou o time para 
receber o Coroata hoje, no 
Nhozinho Santos, as 16:00 
horas. O treinador esta otimista 
com a formayao do ataque 
formada com Mael, Big e 
Bacabal. 

Rosclin Serra, com essa 
formayao. deseja aproveitar a 
forya do eentroavanie Bacabal 

aliada a tecnica do novato Big 
e a velocidade do ponta Mael. 
Esse ataque jogou no segundo 
tempo na vitdria de 2 a 1 sob a 
Caxiense, domingo ultimo em 
Sao Luis. A preocupayao do 
treinador e com o setor 
defensivo e o meio campo, 
Edinho, Da Silva e 
Raimundinho, se chocaram no 
jogo passado. Edinho levou 
sete pontos e Da Silva ainda 
sente dores de cabeya. Ja o 
jogador Raimundinho, que foi 
liberado pelo departamento 
medico, tem problemas com a 
parte fisica, provavelmente 
Raimundinho so reaparece no 
classico contra o MAC. dia 23 
de junho. 

Direto, objetivo e corajoso. Rssim e Orlando Menezes, que 

comondQ de segunda a sexto-feiro, o programa Cidade 

Alerta, dos 13h(X) os 15h30f pela TV Cidade. 

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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por VALERIA CRISTO 

Perguntus & Respostas 

Pergunta: Depois que minhas espinhas secam, sobram marcas escuras no meu 
rosto. Por que isso acontece e o que fazer para elimina-las? 

Resposta: ''Sempre que seu poro inflama, causando uma espinna, os 
melanocitos na reqiao aumentam a produ^ao de melanina (pigrnento 

responsavel pela cor da pele). Dai o escurecimento", explica a dermatologista 
paulista Veleria de Oliveira. As manchas costumam desaparecer apos alguns 
meses, contanfo que voce se proteja dos raios ultravioleia, que so pioram o 

problema. Para apressar o processo, use um creme a base ae hidroquinona, 
que inibe a pigmenta^ao e clareia a mancha (so com orienta<;ao medicare 

acido glicolico, para acelerar a renovagao celular. Voce tambem pode combater 
maiores estragos antes de a espinha come<j:ar a cicatrizar aplique um 

antibiotico topico com azuleno, para acalmar e nao traumatizar tanto a pelo. 

A moda das 

Nada de reflexes certinhos ou 

Unturas bem-comportadas. A 

ordem agora e ousar. 

Mechas contrastantes, torn sobre 

torn, raiz a mostra 

Para as mais audaciosas, mechas largas e 

espanadas, principalmente na parte da 

frente. "So vale se as cores forem 

opostas — castanho com vermelho 

gritante, loiro com castanho-escuro ou 

' vice-versa", ensina o cabeleireiro paulista 

Murilo, do Salao Paolo, Pepe & Murilo 

Estedca. Mas se voce e do time meu- 

cabelo-clareou-com-o-sol, pode optar 

por um degrade, misturando ate tres 

tonalidades da mesma cor — castanho, 

castanho-ciaro, castanho-escuro. "Ou 

ainda fazer um reflexo e depois tingir 

tudo em um torn acima". E, finalmente, 

para dar um efeito displicente, nao ha 

nada mais in do que descolorir o cabelo 

e exibir a raiz escuro. 
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DIVEKAR - Distribuidora de Vefculos Karajas Lttu/Wl/A/T 
rf 

/ 

Sabe quanto M 
custa pintar seu ^ 
carro na DIVEKAR? 

\ / 

o o 

/ D 

Com a melhor cabine de pintura utilizada, 
com atintafeitaespeciaimentB para seu veiciio 
(qualquer modeio oumarca), a os profissionais 
mais t-ainados? Quase de GRAQA! 

"Qualidade em servigos e atendimento" 721-1800 

Cole^do Diva 

Se voce quer entrar na moda, 

use um oculos italiano Diva. 

Exclusividade Maia. 
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ncQdemio 

Rskon 

Pratique Karate 
Preservar a integridade fisica, 

mental e sensorial de seus praticantes. 
Treinado karate voce adquire: 

habilidade, disciptina, equh'brio, forya 
e auto-confianfa. 

Horarios: 
Karate — segunda, quarta e sexta 

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

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

Matriculas abertas. 
Rua Piaui, 612, Nova Imperalriz. 

flcodemio 

ProCorpo 

Ginaslioa localizada, musculavao e 
aerobica. 
Fazendo com que 
voce tenha uma 
melhor harmonia 
com o sen corpo. 
Nao pense duas 
vezes. 

Rua Piaui, 

880 

 Centro 

Vcnde-sc 
Uma casa construida (esquina) e outra 
come^ada, com ponlo comercial. A 
Rua Furna, n- 08-A. Parque Santa 
Lucia. 
Valor: 3.000.00 (ACEITA PROPOSTA) 
Tratar com Antonio Rodrigues 

Inter Car Veiculos 
Vende: 

Uno 92/93 - R$ 6.500,00 — cor 
vermelho; I)-20 93, cores: preta, 
vermelha on **perolada** —R$ 
21.000,00; D-20 92 completa — preyo 
a combinar; Uno ELX completo. Cor 
vinho. R$ 9.500.00 
Av. Getulio Vargas, 1973, em frente ao 
Bamerindus. Fone: 721-0562, falar 
com Ze Vais. 

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

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

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

Vende-se ou troca-se 
Uma chacara localizada na entrada da 
Vila Davi. 
Pre90 a combinar. 
Tratar no Bar Castelinho, Beira Rio, 
n916, com o sr. Joao Damascena Silva 
Braga (Joaozinho) 

Jola Motel 

Apartamentos com 
frigobar, telefone, 
televisao, ar condicionado, 
video e um completo 
servi^o de quarto. 

BR-010, Km 01, nfl 85. Fone; 721-1438. 
Visite-nos. 

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

Vende-se 
Uma molo DT 200 semi nova, com 
apenas 16.000 km rodados, ano 94 (do 
dia 14 de novembro). Interessados, 
entrar em conlato com o Sr. CIdvis 
pelos fones: 977-2365/721-3945. 

Rovel Veioulos 
Vende: 

D-20 91 completa -R$ 22.000 — cor 
vermelha 
D-20,90 completa - R$ 20.000 — coe 
preta 
Saveiro 93 a gasplina - R$ 7.000 — cor 
amarela 
Pampa 93\94 1.6 a gasolina-ap - 7.800 
— cor azul metalica 
Gol CL 1.6 a alcool - R$ 8.000 — cur 
cinza metalica 
Caminhao Chevrolet D-60 com Ml INK 
84 - R$ 10.500 — cor branca 
Fusca 83 1.6 a gasolina - R$ 2.300 — 
cor cinza 
2 tratores Massey Ferguson 265 - R$ 
5.500 cada 
Av. Dorival P. de Sousa, 361. fone: 721- 
6867 

Adeinar Mariano Consult. 
Iniobiliaria 

Vende; 
'I Ima casa n sidencial localizada a Av. 
Bernardo Sayao, Hairro Tres Poderes 
— com "4 quartos, 01 suite, garagem, 
piscina, copa/cozinha. Prepo de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a 
RuaSergipe. Bairro Jbyara — com 02 
quartos, 01 suite, garagem, area de 
serviyo. copa/cozinha. Preyo de 
ocasiao. 
*Um apartamento residencial 
localizado a Rua Sao Pedro, Bairro 
Nova Imperalriz, Edificio Meridien — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Preyo de ocasiao. 
*Um apartamento residencial 
localizado a Rua Gioas, Setor 
Maranhao Novo. Edificio Laville — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Preyo de ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a 
Rua Frei Manoel Procopio, Bairro 
Centro — com 02 quartos, banheiro 
social, copa/cozinha. Preyo 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 
(construyao nova). Preyo de ocasiao. 
Contatos: Fone 721-5424 

Alex Annie he Inioveis 
Sua Garantia liuoliliaria 

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 
varius carros, duas salas, copa, 
cozinha, dep. de empregados, duas 
suites e dois quartos,(aceila-se carro, 
gado e parcelamento) 
'Vende- um galpao siluado a BR-010, 
proximo a nova rodoviaria, coberto de 
eslrutura metalica em otimo 
acabamento, bastanle 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 Juyara. 

Ofertas de eniprego/Sine- 1VL\ 
10 Soldadores de armayao 
08 Operadores de vibrador de 
concrete 
05 operadores de Irator agricola 
04 armadores de guindastes 
20 armadores 
70 carpinleiros 
Obs.: as vagas disponiveis acima sao 
para Construtora Mendes Junior, em 
Minas Sul, Goias. 
01 Carpinteiro 
01 Barman 
02 cozinheiros 
02 operadores de patrol de 
acabamento 
02 tecnico em seguranya do trabalho 
02 soldadores raio x 
01 churrasqueiro 
01 Vaqueiro 
02 Borracheiros 
02 Lanterneiros 
02 Serralheiros 
05 Empregadas domesticas 
02 encarregados de Deparlamenlo 
Pessoal 
()s ipteressados deverao dirigir-se ao 
micleo do drgao, a rua 15 de 
Novembro, s/n, antigo Cirelran. 

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

huohiliaria Karajas l^da 
RuaCoriolano Milhbmem, 1727, fone: 
721-4212 

Vende Casas: 
* Na rua Hermes da fonseca, Centro. 
R$ 20.000,00 
* Rua Santa Tereza, Centro 
RS 25.000,00 
* Rpa 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 

Pnhtos 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 Juyara 
R$ 25.000,00 
* Na Av. Getulio Vargas. Centro 
R$ 200.000,00 

Vemle Fa/end as 
* No Eslreilo, com 80 alqueires. 
* No Fistreito. com 30 alqueires. 
* No Estreito, com 168 alqueires. 
* No Estreito, com 220 alqueires 
* No Brejao, com 230 alqueires, 50% 
feila 
Valor poralqueire, R$ 1.300,00 

Vende-se 
Um Fiat Ogi 83 a alcool - R$ 1.700 — 
cor verde. 
Tratar na rua Rio Grande do Norle n" 
905- MeFcadinho, ou pelo fone 721- 
7361  

Oferta de eiuprego 
A Exticendio Comercio e 
Represenlayoes L'PDA esta 
contratando vendedores com ou sem 
experiencia. ()s interessados devem 
procurer dona Sulainita. 
Av. Dorgival P. de Sousa n' 1427, em 
frente ao Imperalriz Shoping 

Oferta de Emprego 
A Editora Abril Esta admitindo 
|)essoas de ambus os sexos, para o 
departamento de vendas. 
Os interessados deverao comiiarecer 
a; 
Av. Gettilio Vargas, 1584, Sala 4. Falar 
com Ladeira. Font-: 722-1304  

AC Corretora Vende: 
Molo Titan OK - R$ 3.200; 
Moto Drean OK - R$ 2.500 
Moto Todav 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 CLI, 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 

Vende-se 
01 estante de ayo nova; 01 cadeira de 
ferro nova com tres acentos; 01 
liqiiidificador Wallita: 01 mesa de ferro 
nova para escrilbrio; 01 cadeira nova 
para escrilbrio estilo executivo; 01 
espremedor de frutas Mallori; 01 biro 
de ayo usado para escrilbrio. 
Tratar com Gerson. Fones 721-5858 ou 
977-1723. Preyo 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. Preyo do Kg: 8,00 reals. 
Contatos pelo fone: 721-7510 

Vende-se 

Uma casa no Jardim Crislo Rei, com 
02 suites. R$: 20.0(X),00. Aceita-se gailo 
no negbcio. 
Uma casa residencial, btima 
localizayao, apropriada para clinica e 
laboratbrio. Preyo de ocasiao. 
Uma casa residencial, a Rua D. Pedro 
II, Bairro Uniao, com 05 quartos, 02 
suites, dependencia de empregada. 
area de serviyo e campo de futebol. 
Aceita-se gado no negbcio. Tratar com 
o Sr. Assis Dias, pelos fones: 721-6945/ 
977-2569 

Soloo Poralso 
Metodo moderno- de corte e 
massagem, com prodylos 
da mais alia confianya e por preyos 
camaradas._ 
Rua Luis Domingues, 2018- Fone: 721- 
5087 - Centra 

Vemje-se ou troca-se 
Uma casa com 03 quartos, 02 
banheiros, garagenr com capacidade 
para 05carros e piscina; sitauada a Rua 
Salvio Dino, 651)A, Vila Redenyag 11 

TPrecisa^'Se 
De uma ccMhheira cbtn experiencia e 
referencia, para trabalhar em uma 
residencia, Paga-se brm. Interssadas 
devem dirigir-se a Di Paula Calyados; 
Av. GetulkrVragas 682, Calyadao 

Documentos ITrdklos 
Antonio Audro de Sogsa Silva, perdeu 
uma cartera, contendo tmlos os seus 
documenlos. epedc a quern ertcbhtrou 
ou enconlrar, Revolver no ArmaZem 
Paraiba, (|ue sera muito bem 
gratificado. u ■ 

Passa-se 

Um ponto.^qmercial no Shopping 
Shalon. -• 
Maiores rfttermayoes pelo telefone 
977-3463  

Vemle-se 
Um Cond\cionador 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. Preyo de 
ocasiao (1.200.00). Os interessados 
devem falar "com Remy, a Rua Rio 
Grande do Norte, 176, entre as ruas 
Gonyalves Dias e 13 de Maio 

Vende-se 
Uma casa residencial no Conjunlo 
AlamedaQjdnUideOuro.com I suite, 
1 quarto, sat^fhpla, "ctjzinha. garagem 
para 2 caFros > quintal. Os 
inleressados^falar com Marcos, fone 
723-2223 . 

\Jpilde-se 
Um Uno 1-.6R-MP1 modelo 94, com 
14.000,00 Km rodados. Os 
interessadosf falar com Marcus, pelo 
fone 977-2223 em horario comercial. 

Flor 

de 

§eda 

A traduyao rxala de ludo que as 
mulheres de hmn gusto esperam de 
um lingerienidte: I'lor de Seda. E usar 
e seduzir. , 

Av. Getulio Varj^S, I7ti-B. 
F<»ne:721 -5105 Inqjeralriz-MA 

Penta 
Quartas e sabados 
Pousos: LWX/Decolagens: 19:00 

Horarios de Voos 
Rio Sul - diariamenle 
Pousos; l4rf)0:Di Colagens: 14:35 

Via9at) Nordeste 
Diariami-nte 
Pousos: l-(;05 Decofagens: 14:40 

Brasil Central 
De dumingo a ^exla-feira 
Pousos: ILOO.e 16:00-Decolagens: 
11:20 e 16:20_______ 

Horario do trem 
Companhia Vale do Rio Doce 
Saidas as tefyas, quintas e sahadns as 
10:30 

■ VeiKie-s«' 
Um Pampa ano 84, cor heje. R$ 
3.000,00, aujiUese conitra-proposla ou 
troca. Contatos com Rosa, pelo fone: 
721-7510 . ■  

Vende-Se 
Um lanche compfeto, preyo de 
ocasiao, cunv-iitima localizayao (no 
setor hospiular). Tratar com Remy. 
Rua Rio Grartdedo Norte, 176, Centro 

S 

TUCANU S VIDEO 

As novidades 

da set ima 

art e 

conforto 

seu lar 

Rua 

Grande 

no 

do 

Rio 

do 

Norte, 

Centro 

Fone : 

7510 

Imperatriz 

605 - 

721- 

MA 

PROGWAMA^AG OA ftioiO CArilTAU AM DC SCO. AjSA* 
04 45 Rancho do Compadre Paulo 
07:00 Reporter 1 90 
08.30 ClDADE AGORA (CONOR FARIAS E MANOEL C EC I LI O) 

1 1 : OO TRIBUNA DA ClDADE (AURINO BRITO) 
12;00JORNAL Meio DIA de Noticia 
1 2:30 Tarde Favorita (Renilson Sousa) 
14:15 Getulio Costa Show (Getulio Costai 
1 6:00 AS PREFERIDAS DO OUVINTE 
17:00 A FAZENDA DO CORRO (CLODOMIR GUIMARAES) 
1 9:00 A VDZ DO BRASIL 
20:00 Capital'nos Esportes (Equipe DA GALERAI 
2 1 : OO PAINEL DO SUCESSO (MESS1AS JUNIOR) 
23:00 Igreja Universal 

O TEMPO 

PODE EICARE 
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t 
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TV C.C.E. 
20", em Cores 

y 

C/Controle Remo 
Mod. HPS 2 

. 
T i. ▲ 

fa ratNvoa 

COMPRANDO QUALQUER 

PRODUTO DA m 

Consul's* 

VOCE GANHA UMA 

CAIXA DE CERVEJA 

CIN=RAL 

24 
Unidades 

Condicionador de At CONSUL 
10.000 BtusMod. CF 10M 

rs679,oo vista ou no carnet 

79 R$ M ^ ,00 par mes 

ou 5 cheques de R$ 152,00 

OFERTA 

INCRIVEL 

rs 37S,oo vista ou no carnet 

aa r$ m a,oo por mes 

ou 5 cheques de R$ 84,00 

TV CINERAL 
14", C/Controle, 
em cores Mod. TC1411 

Rf 733,00d vista ou no carnet 

33 R$ W,00 por mes 

ou 4 cheques de R$ 75,00 

ERa 

Geladeira CONSUL 
275 Us, Mod. RC28E 

RS 489,00a vista ou no carnet 

Condicionador de Ar CONSUL 
7.500 Btus, Mod. AF 07M 

rs498,oo vista ou no carnet 

R$mr M ,00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 109,00 

58 

TV CINERAL 

: \jeAM, -tt+y. iwvc/t: 

TOSHIBA 

Stereo System C.C.E 
Rack, Duplo Deck, AM/FM, Mod. SS 6880 

rs 18 7,00 vista ou no carnet 

R$ iMr me,00 por mes 

ou 5 cheques deR$ 42,00 

R$**m0,oo por mes 

ou 5 cheques de R$ 112,00 

NA COMPRA 

DE UM FOCAO 

semerfs 

Bom nao tem que ser caro 

v 

UMKITDE MANTIMENTOS 

A PINO 

Lavadora 
ARNO 
LAVETE 
Mod. LAVE 

RS l65,oo 
vista ou no carnet 

,00 

por mes 
ou 5 cheques deR$ 36,90 

Coff/. de Som 
TOSHIBA 

4X1 a CD, Mod. 7235 

rs498,ito 
vista ou no carnet vista ou r, 

58 

Radio Gravador 
CCE 
AM/FM, 
Microfone Embutido, 
Deck Auto Stop 
Mod. CS2440. 

R$ hJ V,00 por mes 

ou 5 cheques deR$ 111,50 

PLANO CHEQUE 
y i ^ r-r ' Jj ^ f j J f 

Entrada + 4 Cheques 

PLANO CAfZNET 

RS 68,00 vista ou no carnet 

R$ 7,90 por mes 

ou 5 cheques deR$ 15,00 

r-T \ 

Entrada +15 parcelas 

Telefone C.C.E* 
Mod. TL- 550 

RS 21,90 
a vista 
ou no carnet 

EPTfPTTfl 

Estante de Aeo 
PANDIN 
C/6 PRATELEIRAS 
Mod. EDP LISA 

RS 3 6, 9 o 
vista ou no carnet 

R$ 4',30 por mes 

ou 5 cheques 
de R$ 8,30 

ES144LTEC 

R$ A*,60 por mes 

ou 5 cheques deR$ 4,90 

Fogdo Esmaltee 
CANOA 
4B0CAS 
Mod. 3840 

RS II9,00 
vista ou no carnet 

R$ 14 ,00 

SUNDOWN % BIKE 

F & A PAS K £ S 

Bicicleta SUNDOWN 
18 Marchas, 
Cdmbio Shimano, 
Cano reforgado, 

RS 213,00a vista 
ou no carnet 

R$^l**,00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 48,00 MOD, SHIM ANIMAL TY 29 

Ofertas vahdas ate 22/06/96 ou enquanto durar o estoque. Piano Carnet, juros 10% a.m. Piano Cheque, juros 6% a.t 

por mes 

ou 5 cheques 

deR$ 27,00 

m 

SSL 

Ventilador CCE 
3 Velocidades 

30 cm, Mod. V 50 

rs 29,00 
d vista ou no carnet 

3 R$ *0,30 por mes 

ou 5 cheques 

de R$6,50 

c 

CMP/Nilson 
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Govemo investi^a conflito em Bunticupu 

Caso da Fazenda Cikel e apurado e responsaveis serao pumdos 

Roseana Sarney reafirma apoio aos compromissos ligados a questao agrana 

por Egidio Pacheco 
Enviado especial a 

Burlticupu ; 

O Governo do Maranhao 
esta tomando todas as 
providencias necessarias para 
identificar e punir com rigor 
os culpados pelo episodio 
envolvendo sem-terra e 
trabalhadores da Fazenda . , , 
Cikel, distrito de' Burlticupu,. ^'creliru.s ,le Estado 
que rcsultou na morte de daSegurantaPubfaca,coronel 

Sarney. , 
Ao relacionar as 

providencias tomadas pelo 
governo, Roseana Sarney 
tomadas pelo governo, 
Roseana Sarney lembrou que, 
tao logo foi informada do 
episodic, determinou 
rmedialamente que uma 
equipe de governo fosse a 
area. A-equipe foi'formada 

quatro pessoas, na terga-feira. 
A garantia foi dada pela 
governadora Roseana Sarney, 
atraves de nota oficial 
divulgada no final da larde de 
sexta-Jfeira para a imprensa, 
no Palacio Henrique de La 
Rocque. 

A governadora informou 
que, durante o confronto, 
m rreTam quatro pessoas, 
identificadas como Americo 
Feitosa Neto, Jiilio Conceigao 
de Jesus e Francisco Pereira 
da Silva, trabalhadores da 
Fazenda Cikel; e um 
empregadb de uma 
madeireira vizinha, 
identificado apenas como 
Doquinha. "Foram quatro os 
mortos", reafirmou Roseana 

Celso Seixas, e da 
Agricultura, Francisco 
•Coelho; e pelo presidente do 
Iterma (Institute de Terras do 
Maranhao), Marcos 
Kowarick. A governadora 
determinou que fosse 
instaurado um inquerito para 
apurar as causas do 
confronto, solicitou a 
colabora^ao da Policia 
Federal e do Ministerio 
Publico, pediu a participa^ao 
de legistas independentes e o 
acompanhamento das 
investigaydes por parte das 
entidades ligadas as lutas de 
defesa dos direilos humanos. 

"O men objetivo, com eslas 
providencias, e a identificayao 
e puniyao dos culpados, seja 

quern for", reafirmou, enfatica, 
a governadora. Ela entregou a 
nota para a imprensa em 
companhia dos secretaries de 
Estado de Governo, Joao 
Alberto, e da Agricultura, 
Francisco Coelho. 

fVenho realizando no 
governo um programa 
identificado com as aspirayoes 
de lavradores e produtores 
rurais. e nao permitirei que 
esse trabalho seja prejudicado 
por radicalismo de qualquer 
natureza", destacou. 

A governadora reafirmou 
tambem que todos os 
compromissos ligados a 
questao agraria por ela 
assumidos, inclusive com o 
Movimento dos 
Trabalhadores Sem-1 erra, 
serao rigorosamente 
cumpridos. 0 Governo do 
Maranhao, segundo Roseana 
Sarney, dara integral apoio as 
ayoes do Incra, em estreita 
colaborayao com o Governo 
Federal, "corii a 
particularidade de ser o 
Estado que mais avanyou na 
reforma agraria, pelo numero 
de assentamentos 
realizados". 

Ouatro mortos no conflito 
  Pool oral da Terra para faze 

por Egidio Pacheco 

Quatro pessoas, tres 
moradores e um sem-terra 
morreram no conflito 
armado na Fazenda Cikel 
(Comercio e Industria Keila 
Ltda), a 80 quilometros do 
distrito de Buriticupu e a 
460 quilometros ao sul (!{> 
Sao Em's do Maranhao. A 
fazenda, considerada 
improdutiva, tern I.>.900 
hectares e estava em 
processo l^(, 

desapropriayao. Esteve 
ocupada ate a semana 
passada quando uma 
decisao judicial mandou 
afastar os sem-terra, mas 
voltou a ser ocupada ha seis 
dias por 300 familias de 
trabalhadores sem-terra. 

O tiroteio aconteceu na 
larde de terya-feira. Os 
posseiros enfrentaram os 
empregados da fazenda 
com espingardas, peixeiras 
c pedayos de pan. Os 

corpos das vltimas 
demoraram quase 36 boras 
para serem sepultados 
porque os dois lados do 
conflito temiam avanyar para 
o local do tiroteio. So com a 
chegada da policia, 36 boras 
depois, e que os corpos, que 
ja estavam sendo devorados 
por urubus, puderam sei 
resgatados. 

O secretario de Seguranya 
do Maranhao, coronel Jair 
Xexeo, amanbeceu sexta- 
feira na fazenda Cikel. O 
clima em toda a regiao ainda 
e bastante tenso. Centenas de 
pessoas se poslaram diante 
do Hotel Kayhmam, onde 
esta hospedado o secretario 
lair Caldas Xexeo. exigindo 
justiya. So as 9 boras da 
manha de quarta-feira o 
secretario pode deixar o 
botel, seguindo para a area 
em conlhto. No local, ele se 
reuniu com diretores do 
Incra, membros do 
Movimento dos Sem-Terra, 

Pastoral da Terra parafazer 
a mediayao do resgate dos 
corpos. 

"Quando eu cheguei em 
Buriticupu, na quarta-feira, 
as informaydes sobre o 
numero de mortos estavam 
desencontradas, mas agora 
posso afirmar com 
seguranya que as vitimas 
sao quatro". confirmou o 
secretario momentos 
depois de telefonar para a 
governadora Roseana 
Sarney. O secretario 
designou o delegado de 
Buriticupu, Germano 
Ferreira, para comandar as 
invest igaydes. 

O coronel Jair Xexeo 
permanece em Buriticupu 
neste final de semana. A 
policia nao informou o nome 
completo das vitimas. Os 
mortos sao reconbecidos 
polos apelidos. "Francisco 
de Mariquinna' , "Puba . 
"Sergipano" , "Mineiro e 
"Constancio". 

RA\D IO CAPITA! 

das 08:00 os 

11 -AShoros. 
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apresenta: o programa 

Cidade Agora, 

Apresentado pelos papas da comunicacao 

m 

■■■] 

k x ■ . • x- ••• 
>« 

Conor Farias 

& 

Manoel Cecil io 

... •; 

iiiiii 

item 

mm** 

Programa 

Criatura 

Todos os sabados das 08:30 

as 09:15 horas 

Com apresentagao do padre Raimundo Pinto 

Participe escrevendo para o programa — Caixa Postal 026 



Imperatriz, 16 de junho 1996 Automobilismo UlAPITAL 7A 

Manuten^ao, o especiaJista 

Restaurar belas e raras Ferrari e o Qficio de Manolo Pazos 
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por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Megane Scenic 
Mais urn monovolume da 

Renault: este medio, baseado no 
Megane de quatro | tortas, e 20 
cm mais alto e 2 cm mais largo. 
Sen as'soalho fica mais alto na 
traseira, para aumentar a 
cat)ackMle do iK)rta-malas. 

()s tres bancos individuais 
traseiros sao removiveis, 
deslizam para a frente e para 
tras, e o central, dobrado, vira 
mesa. A motorizayao e a 
mesma do Megane basico, 
incluindo o mais recente 1.6 de 
tK) cv. No Salao de Paris, em 
outubro, surgirao Megane Ires 
volumes e o conversivel. 

Renault Fiftie 
O Renault 4CV, um popular 

frames do pbs-guerra 
conhecido no Hrasil como Rabo 
Quente jerque tinba o motor na 
trasrrira, inspirou o prototqx) de 
dois lugares com teto solar de 
vidro. 

Paracelebrar os 50 anos do 
antecessor (em cujo projeto 
colaborou o entaoprisioneiro de 
guerra Ferdinand Porsche, 
criador do Fusca), o Fiftie tern 
estofamento de algodao e linho, 
assoalho de lindleo, portas 
revestidas e uma cesta de 
piquenique entre os acessdrios 
basicos. 0 motor e 1.200, de 60 
cv, e o cambio dispensa 
embreagem. Nao ha pianos de 
produyao para ele, por 
f^uanto. 

Mercedes Classe V 
Nesta minivam, que a 

Mercedes vendera na Europa 
nos prdximos meses, ha sete 
bancos individuais. alem de um 
por la-i i lalas com caj lacidade de 
580 litros. 

()s cintos de seguranya sao 
automaticos, com pre-tensores. 
A disiM)siyao dos bancos, que 
podem ficar de frente uns para 
os outros, permite criar o 
ambiente de uma saleta. 
Retirados alguns deles, ha 
apoios que permitem levar 
bicicletas. A van seraproduzida 
na fabrica espanhola de Vitdria, 
com trayao dianteira — e tres 
opydes: 2.01, de 129 cv, 2.2 1 de 
143 cv e um V6 2.8 1, fabricado 
[)ela Volkswagen. 

Isotta Fraschini T8 
O modelo que marca a 

ressurreiyao da tradicional 
construtora italiana de 
esportivosfoi feito com base na 
mecanica do Audi A8. 

Construklo com plataforma 
v carnx-eria de alummio, o'PS e 
um spider tipo 2+2 lugares que, 
como acrescimo deumacajx)ta 

rigida, transfonna-se em cupe. 
De estilo marcado por linhas 
classicas e saudosistas, como e 
tendencia hoje, sera i )r< xluzido 
em Reggio Calabria. Do seda 
alemao de luxo A8, ele possui 
um motor de V8 4.2 litros de 
299 cv, cambio automatico e 
trayao integral ])ermanent(\ A 
velocidade seni autolimitada, 
por seguranea, a meros 250 
km/h. 

Barco-hotel 
no Pantanal 

Para quern visita o Mato 
Grosso do Sul, conhecer a 
cidade de Bonito, a serra da 
Bodoquena e passear por 
trilhas na regiao de Corumba 
sao programas obrigatdrios. 
Mas ha uma outra opyao, que 
ixjssibilita apreciar de forma 
incomum algumas belezas da 
regiao: viajar durante seis dias, 
a bordo do barco-hotel Igarata. 
0 barco zarpa de Corumba 
(403 km de Campo Grande; 282 
km de Aquidauana; 1091 de 
Cuiaba) e sobre o rio Paraguai, 
ate a foz do Sao Lourenyo 
(afluente do Paraguai). Nesta 
rica area piscosa do Pantanal, 
acontecem os melhores 
momentos da viagem, as 
I)escarias: nao faltam dourados, 
pacus e pintados, entre outras 
especies nobres. O Igarata 
dispbe de barcos para as 
pescarias. Eles tern 6 m de 
comprimento, motor de iK)pa, 
tanque para limpeza de peixes 
e camara frigon'fica. 
Informaybes: 011/627810. 

Carroes da Inglaterra 
No dia 17 de Janeiro de 

1896, a Daimler Motor 
Company ganhou o registso de 
primeira fabricante de carros 
ingleses. Cem anos deix)is, a 
data esta sendo lembrada com 
numerosos eventos turisticos 
em texla a Gra-Bretanha. 

O principal deles e o Rali 
Mundial da Fiva (Federayao 
Internacional de Veiculos 
1 listoricos), que sera realizado 
de 14 a 23 de junho, com a 
participayao de carros 
histbricos de todas as partes 
do mundo. p:ies desfilarao 
desde a capital escocesa, 
Edimburgo, ate Stratfonkipon- 
avon de Shakespeare, na 
Inglaterra—vizinha a cidade 
de Coventry, centro da 
indiistria automobilistica 
britanica. Durante o trajeto, de 
1.100 km, os carros passarao 
por belos cenarios 
campestres, parando em 
grandiosos castelos. 

MECANICA VITORIA 

GOMES & MELO LTDA. 

Equipamentos p/ lantemageme pinturasem geral. 

Mecanica p/ automoveis, balanceamentoealinhamento. 

Pedro Capixab^ 

Av. Bernardo Sayao, 1458 - Agailandia-MA 

por Fernando Facchini 
Automobilismo 

A maior coleyao de Ferrari 
no Brasil nao enfeita a mansao 
de nenhum milionario 
misterioso, muito menos 
acumula poeira em algum 
museu. 

Ao lado de outros modelos 
famosos da Maserati, 
Lamborghini, Bugatti e Alfa 
Romeo, esse precioso acervo 
pode ser encontrado, em 
exposiyao permanente, num 
discreto galpao no bairro 

(lo Jabaquara, em Sao Paulo. 
E ali que funciona a oficina 

Marauello, de Manoel Pazos 
Torres, ou simplesmente 
Manolo, o maior esjjecialista em 
mecanica Ferrari nopals. 

0 ambiente esta longe de ser 
sofisticado. No lugar de 
aparelhos eletronicos de ultima 
gerayao, o que se ve sao 
ferramentas tradicionais e fotos 
de carros e clientes famosos 
penduradas nas paredes — 
como Niki Lauda, que em 1974 
visitou a oficina Jolly, 
antecessora da Maranello. " 
Nosso trabalho nao depende de 
equiiiamenlos modernos, mas 
sim de lecnica apurada e 

paciencia. Para reconstituir uma 
reli'quia nao podemos ter 
pressa" , observa Manolo, que 
nasceu ha 50 anos em Ponte 
Breda, na Espanha, mas foi para 
Sao Paulo ainda menino, em 
1955. 

Recomeyo 
Ele recomeyaria na 

profissao logo depois, limpando 
peyas numapequena oficina da 
Escuderia Siderauto, no Bras, 
bairro paulistano com forte 
presenya de iraigrantes 
italianos. 

Quern o convidou para 
trabalhar foi Giuseppe Perego, 
um desses imigrantes, que foi 
parceiro de Manolo ate junho do 
ano passado, quando morreu 
aos 75 anos. Em 1966, sairam 
juntos da Siderauto para fundar 
a Jolly, a primeira concessionaria 
Ferrari e Alfa Romeo do Brasil. 
que daria origem a Maranello 
em 1980. 

Quando o mercado apertou, 
com a restriyao as importayrxs 
de carros, a Jolly/Maranello 
passou a atender a marca Fiat. 
Quando o mercado se abriu de 
novo e o Grupo Regine, 
importador oficial em 1993. a 
Maranello manteve os clientes 
antigos e ganhou alguns novos 
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Manolo posa com Giusepe e Niki Lauda 

— enviados ] x*la \ )ro| )ria Regino, 
importador oficial da Ferrari, 
montou sua oficina em 1993, a 
Maranello manteve os clientes 
antigos e ganhou alguns novos 
— enviados pela j iroj )ria Reginb. 

O trabalho de funilaria nos 
supercarros e o que exige mais 
dedicayao e paciencia. As ix'yas 
de fibra de vidro — no caso das 
Ferrari — sao moldados uma a 
uma e submetidas ao mesmo 
processo de pintura do carro 
original." As Ferrari vermelhas 
dos anos 70 recebem ate seis 
maos de tinta especial. Primeiro 
sao pintadas de branco. De|X)is, 
recebem um fundo rosa, qut1 

serve para realyar o vermelho. 
Por ultimo vao as varias camadas 
de vermelho, na tonalidade 
exatamente igual a original", 
explica Manolo. Para conseguir 
a cor exata, a Maranello informa 
ao fabricante da tinta o codigo 
da tonalidade usada em cada 
modelo. 

Quinta a 250 km/h 
Manolo — que prepara o 

filho Marcelo, de 22 anos, 
estudante de engenharia de 
mecanica. Como sucessor — 
sempre gostou mais de 
Giuseppe. Nas decadas de 60 e 
70, os dois estiveram ligados as 
principals competiybes do 
automobilismo nacional, 
preparando carros para pilotos 
como Emerson Fittipaldi, 
Marivaldo Fernandes e os 
irmaos Abflio e Alcides Diniz." 
0 trabalho de mecanica e mais 
simples. Depois de analisar o 
1 )r< )blema e ver o que i irecisa ser 
feito, e so ir atras das peyas", 
resume, dando como exemplo 
o trabalho feito em uma Ferrari 
512 PR, a cobiyadaTestarossa, 
destrukla em um acidente (mi 
dezembro de 1993. 

Com apenas 60 quilbmetros 
rodados, o carro rodou na 
rodovia dos bandeirantes, entre 
Sao Paulo e Campinas, e caiu de 
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Manolo exibe contents sua oficina no meio de dois porches 

re numa vala. A Maranello fez 
um das peyas necessarias e deu 
duas opybes ao cliente: 
reconstituir tudo ou montar a 
parte mecanica em uma 
estrutura totalmente nova. Um 
inspetor da Ferrari ajudou a 
decidir pela segunda hipbtese. 
"Custou 150 mil reais, masvaleu 
apena. 0 carro ficou perfeito e, 
se fosse colocado a venda, 
alcanyaria tres vezes mais" , 
comenta Manolo. 

As varias mecanicas mas 
corriqueiras nos carros que 
procuram a Maranello sao as 
quebras de suspensao, devido 
as pessimas condiybes das ruas 
e estradas brasileiras. Alguns 
casos sao resolvidos com o 

estoque remanescente da Jolly. 
Outros dependem de peyas 
compradas no exterior, cm 
empresas que fazem 
reproduybes perfeitas das 
originais, sob licenya da Ferrari. 
Outros, ainda, sao resolvidos 
rapidamente pelo olho clfnico 
de Manolo. Foi assim, por 
exemplo, com uma Ferrari 
Daytona que, segundo o 
proprietario, teimava em nao 
entregar a quinta marcha. 
Fomos para a rodovia dos 
Imigrantes e, como en 
desconfiava, a quinta entrou far 
quando atingimos avelocidac 
adequada— uns 250 km/h, na' 
mais que isso", adverte-se 
Manolo. 
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Resp on save! pela montagem dos motores, ele acompanha 
de per to tambem a funilaria 

Sacolao Goiano 

Comunica a sua clientela que recebeu 

verduras, frutas e legumes do Sul do 

Pai's e esta vendendo pelo menor 

preco. Confira ao lado: 

Rug Duque de Caxias - Centro - A?ailandia 

Verdura po sacolao: R$ 0,75 o quilo 
Melao: R$ 0,90 o quilo 
Abacate: R$ 1,00 o quilo 
Coco secc 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 preyo ou cheque para 
20 dias e recebe todos os tikets 
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Homem aplica 27 facadas na esposa 

Ciume pode ter sido a causa da tentativa de mode 

por FRANCISCO DO VALE 

Assaltante preso 
A Policia Civil de 

Imperatriz, em uma missao 
comandada pelos agentes, 
Lold e Edilson, colocaram as 
maos no assaltante e 
arrombador "Batata". Ele 
estava sendo procurado ha 
muito tempo i>ela Policia Civil. 
O elemento e acusado de ter 
participado de varios assaltos 
a onibus. "Batata", segundo 
informa^oes da iM)baa, estava 
em Barrado Corda-MA., e ao 
chegar em Imperatriz foi 
denunciado e capturado jxda 
Civil. 
Assaltantes na periferia 

Os assaltantes fizeram um 
verdadeiro limpa nos bairros 
Bonsucesso, Boca da Mala, 
Santa Rita e Sao Jose. Ao todo 
foram roubadas 05 bicicletas. 
Os moradores eslao 
apavorados com o alto indice 
de assaltos naquela regiao. 

Policia Civil 
A Policia Civil de 

Imperatriz deu uma geral na 
avenida JK E para a surpresa 
da equijx' do delegado Batista, 
foram presos varios 
elementos armados de 
revdlveres a canivetes. Ao 
todo foram presos 07 
elementos, e com eles foram 
apreendidos 05 facas, 02 
facoes, 02 canivetes, 01 
punhal, 02 garrunchas, 01 
escopeta e 01 revolver. Os 
elementos estavam, segundo 
o delegado, nas imediapoes 
onde ocorreram dois 
assaltos. 0 delegado afirmou 
ainda que so foi possivel a 
localiza^ao e a prisao dos 
elementos gramas a uma 
demincia anonima. 

Furto de toca-fita 
Anderson de Oliveira 

S ntiago, paraense. 32 anos 
de idade, casado, residente 
na Piaui, centro, comunicou 
que na sexta-feira proxima 
passada, por volla das 12:00 
horas, elementos 
conseguiram entrar no seu 
veiculo Voyage, cor branca, 
que estava estacionado na 
frente de sua casa e levaram 
um toca-fita e um pacote que 
continha varios materiais 
para escritorio. 
Perda de documentos 

Messias do Nascimento 
Silva, maranhense, 23 anos 
de idade, comuniou que 
perdeu sua porta cedula 
contendo todos os sens 

documentos pessoais. 
Messias afirmou ainda que 
na bolsa estavam duas 
passagens que fdraadquirida 
antecipadamente, pois o 
mesmo iria viajar para Sao 
Ion's. 

Gangues 
As gangues voltaram a 

atacar. C) colunista esteve na 
ultima sexta-feira em visita ao 
bairro Nova Imperatriz e 
confirmou de perto que as 
gangues de Imperatriz esfao 
voltando a se enfrentar. 
Devido a pressao do 
delegado Dr. Israel, no inicio 
do mes, as gangues tinham 
se acalmado, mas agora, com 
o relaxamento da pressao, os 
gangueiros voltaram a atacar. 

Arrombamento 
0 aposentado Jose 

(kmyalves de Medereiros, 65 
anos de idade, residente na 
Vila Davi, teve sua casa 
arrombada. () queixoso disse 
que os elementos 
aproveitaram o momento em 
que o mesmo tinha saido para 
vir ao banco e entraram pelos 
fundos da casa e arrombaram 
a janela da mesma. Do 
interior da residencia os 
elementos levaram uma teve 
Philco preto e branco 12 
polegadas e um radio AM. 

Agressao fisica 
Margareth Scaramusse 

de Oliveira, 23 anos de idade, 
maranhense, solteira, 
residente no bairro Ouro 
Verde, comunicou que fora 
agredida fisicamente por 
duas mulheres conhecidas 
pelos nomes de "Ana Claudia 
e Josiane". Segundo a 
comunicante o fato ocorreu 
por volta das 23:00 hora da 
ultima sexta-feira, quando a 
mesma se encontrava no bar 
"Cair da Noite". O caso ja e 
do conhecimento das 
autoridades competentes. 

Achado de cadaver 
Mais um achado de 

cadaver foi registrado em 
Imperatriz. e acredita-se que 
continuaa queima de arquivo 
na cidade. Um homem 
aparentando 35 anoS' de 
idade, fora morto com 
requintes de crueldade e 
abandonado proximo a 
garagem daTransbrasiliana, 
na margem esquerda da 
Belem-Brasflia, na avenida 
Liberdade, rua que daacesso 
ao bairro Morada do Sol. 

por Joberth Aleixo 
Da Editoria de Policia 

Um homem, com ciiimes da 
esposa. na manha da ultima 
sexta-feira, aplicou-lhe 27 
facadas. Segundo informa^oes 
dafamflia que socorreu a vitima, 
condiizindo-a ate o Hospital da 
Chnicas, o homem, apos 
esfaquear a esposa, teuton 
contra a vida do concunhado 
"Antonio I lelio", casado com a 
irma da vitima. Antonio I lelio 
contou a reiK)rtagem do Jornal 
•Capital, que o acusado 
ajDresenlava-se com problemas 
mental. A vitima, Ducelina Melo 
Martins, maranhense, 
residente e domiciliada em 
Ayailandia, foi internada as 
pressas, onde logo foi ojKTada. 
A nossa reporlagem, i)or volta 
das 11;()() horas, em contacto 
lM)r lelefone com a direqao do 
Hopistal das Clinicas, foi 
informada de que a paciente 
ainda esti em estado grave. 0 
elemento acusado, Antonio 
Moreira, apos agao ra})ida da 
Policia de Ayailandia, foi 
capturado e autuado em 
flagrande pelo delegado William 
Barbosa, daquela cidade. 
Ducelina. segundo informou a 
familia, ja tinha sido jurada de 
morte pelo esposo e que em 
outras oportunidades ja tinha 
sofrido agressoes iK)r parte de 
Antonio Moreira. A vitima foi 
alendida e operada pelo Dr. 
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Delegado dc plantdo, Arlindo Assun^do, apura maJs um assassinato em Imprr.Uri/ 
Brasilia. Jogado em uma vala o Gilson. Conforme informayao 

da indicia, as facadas desferidas 
por todo o coqK) de Ducelina, 
atingiu dos pes a cabeya. 

Achado de cadaver 
Mas um cadaver foi 

encontrado pela populayao de 
Imperatriz. Um homem 
aparentando 35 anos de idade de 

cor morena, estatura mediana, 
trajando calya jeans, camisa 
mangas comprida, de/ cor 
branca, com frisos pretos e um 
bone de cor branca. 0 homem 
foi encontrado na avenida 
Liberdade, rua que da acesso ao 
bairro Morada do Sol, a 
margem esquerda da Belem- 

corpo ja estava em elevado 
estado de decomposiyao. A 
Policia Civil esteve no local e 
atraves do perito Julio Sergic J^ 
fora feito os trabalhos depraxe. 
Ate o fechamento desta materia 
o cadaver ainda nao tinha sido 
identificado. 

Inquerito vai a J usti^a 

Peya investigativa apura morte ocorrida no Municipio de Joao Lisboa 

por Jaldene Nunes 
Da Agencia Pingo no i 

Nas prdximas horas o 
subtenente Jose Santos 
Ferreira, que responde 
pela DP de Joao Lisboa, 
devera concluir e enviar a 
Justiya o inquerito que foi 
instaurado para apurar as 
responsabilidadcs em torno 
do assassinate de Jose 
Fernando da Silva Santos. 

O crime ocorreu no 
ultimo dia 31 de maio, na 
1 o c al i d ad e de n o m i n ad a 
Tres Lagos, regiao de 
Pindarezinho, em Joao 
Lisboa. Jose Fernando foi 
morto a golpes de facao, 
tendo sido indiciado na 
peya investigativa o 
trabalhador Antonio 
Pereira de Sousa. 

Antonio Galdino, como 
tambem e conhecido o 
acusado, foi preso em 6 de 
junho e se encontra em um 
dos xadrezes da delegacia 
publica de Joao Lisboa. A 
prisao temporaria foi 
decretada pela juiza Luzia 
Madeira Nepomucena, 
daquela Comarca. 

Homem e preso com 11 quilos 

de maconha em Porto Franco 

por Jaldene Nunes 
Da Agencia Pingo no i 

Com profissao indelinida, 
encontra-se .-preso na 
delegacia pubhea de Porto 
Franco o paraense Rosemar 

Nazario de Andrade, 30 anos. 
Ele foi preso e autuado em 

flagraute no dia 30 de maio 
ultimo, quando transportava 
11 Kg de maconha da regiao 
de Grajau para Palmas, capital 
do Tucanlins. 

Buriticupu 

O subtenente Josema*^ 
Santos Nunes, que respondW 
pela DP de Porto Franco, 
informou que o inquerito de 
apreensao de trAfico de 
maconha ja foi conckhdo e 
enviado a Justiya. 

Conflito foi ato isolado 

por Egidio Pacheco 
Jornalista 

A governadora Roseana 
Sarney disse que o conflito de 
terra em Buriticupu foi um ato 
isolado. A policia nao teve 
nenhuma participayao e o 
oficial de Justiya. encarregado 
de cumprir a decisao judicial 
de reintegrayao de posse, 
havia negociado com os 
integrantes do Movimenlo 
dos Sem-Terra, que deixaram 

a area, no dia 28 de maio. 
Entretanto, terya-feira 

ultima os sem-terra 
retornaram a fazenda, 
havendo o confronto. Roseana 
disse que tern feito tudo para 
solucionar os conflitos 
agrarios, ajudando o 1NCRA 
nos trabalhos em que o 
Estado pode construir. 
Afirmou que essas ayoes tern 
sido bastante aceitas ate 
mesmo pelos lideres do MST, 
que ja foram ate recebidos, 

varias vezes em Palacio. 
A fazenda encontra-se em 

processo de desapropriacao, 
segundo a governadora. Ela 
fez reuniao com os 
secretarios da Casa, para 
saber que decisao tomar 
diante da repercussao dos 
conflitos na imprensa de todo 
o pais. 

As informayoes dao conta 
de quatro mortes, sendo tres 
trabalhadores da lazenda e 
um integranle do MS V. 

Hospital Santa Maria 

jA saude. em peimeieo lugae 

Dr. Haroldo Chagas. Fone: 723-1955 


