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O Tempo, 

Imperat 

0 Inst. Nac. de Meteorologia 
informa que o tempo em Imperatriz 
hoje sera parcialmente nublado a 
moderado com pancadas de chuvas 
esparsas e visibilidade boa. 
iiffMTOliraS M1 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

A 4° Feira Internacional de Informatica 
do Cone Sul, vinculada ao Congresso h 
Internacional de Informatica Local; Pavilbao [. £$ j, 
de Exixjsi^oes da Proeb, em Blumenau-SC 
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O secretario de Satide do Municspio, Carlos Amorim, acredita no apoio psiquiatrico do projeto de recuperagao de alcoolatras 

Programa de combate ao 
alcoolismo e drogas tern apoio 
psiquiatrico. 

A Secretaria Municipal de 
Saiide, objetivando auxiliar no 
combate ao alcoolismo, drogas 
e prestar assistencia de um 
modo geral na area de 
psiquiatria, contratou o 
medico Jose Wilson Bezerra 
Rodrigues. 

Ele atendera as segundas, 
quarta e sextas-feiras, a partir 
do dia 17, as 14:00 boras, no 
Centro de Saiide Cumaru, 
onde alem de prestar 
assistencia ambulatorial, 
ministrara palestras e 
treinamentos espedficos para 
auxiliar na recuperagao de 
pacientes que estejam 
precisando de atendimento da 
area de psquiatria. 

O secretario de Saiide do 
Munidpio, Dr. Carlos Gomes 
de Amorim, considera uma 
grande conquista a 
contratayao desse profissional, 
porque trata-se de uma area da 
medicina de (estudo e 
tratamento de doenyas 
mentais) de dificil acesso nas 
casas de saiide da rede piiblica 
e privada de Imperatriz. 

"Com a contratayao de Dr. 
Jose Wilson, a comunidade 
tera mais oportunidade de 
receber oricntayao e 

Linha 

Direta 

Jose Filho usa e abqsa da 
satira para criticar os 
problemas da regiao e da 
cidade. O colunista nao 
esquece o sen "Para 
Medilayao" e relembra aos 
politicos o Eslado em que se 
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encontram os bairros da 
cidade. 

Confira. 
Lembre-se que no Sen 

Lider Diario, voce enconlra 
colunistas nas paginas de 
noticias. 

Ronald Pinheiro canta 

no Ganeleiros Bar, hoje 

Acailandia 

teoriato 

de Ciclismo 

movimenta 

cidade 
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Ooinido 

Concavo & 

Gonvexo 
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O cantor e compositor 
maranhense Ronald Pinheiro 
faz turne em Imperatriz. Seu 
primeiro show na cidade vai 
ser realizado esta noite, as 
21h00, no Caneleiros Bar, no 
setor Beira-Rio. 

Ronald Pinheiro tras na sua 
bagagem a experiencia em 
varios festivais de miisicas e 
sua vida na noite de Sao Luis. 

Policia 

Tecnico da 

0 artista tem um curriculo 
que Ibe garante a certeza de 
um bom publico nos shows 
que fara nesta cidade. Pica no 
Caneleiros Bar hoje e amanha, 
onde aproveitara para fazer a 
divulgayao do seu trabalho ao 
publico presente. 

Segundo Wilson Zara, 
coordenador do Caneleiros 
Bar, outros artistas regionais e 

vendedora 

Pagina 7A 

00 A W 

Direitos Humanos garante 

tratamento igual perante a lei 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso lanyou o 
Programa Nacional de 
Direitos Humanos em 
solenidade no Palacio do 
Planalto. 0 piano mistura 

i 

tipos diferentes de ayoes 
governamentais para garantir 
a populayao o direito a vida, 
seguranya e tratamento 
igualitario perante a lei. 

Pagina 3C 

Joao Lisboa 

aydes concretas com 
declaraydes de intenyoes e 
proposlas que precisam da 
autorizayao do Congresso 
Nacional para ser em 
implantadas. Ao todo, sao 164 

1 

PPS realiza encontro 

na Gamara Municipal 
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US$ Comercial Compra 

R$ 0.9965 (+0.01%) 

L'S$ Comercial Venda I 

R$ 0,9975 (+0,01%) 

US$ Paralclo Compra 

R$ 0,99 (45 leira) 

US$ Paralelo Venda 

n i,0t5 (4* feira) 

USSMsmo Compra; 

R$ 0,9988 (+0,08%) 

US$ Turismo Venda 

R$ 0,9990 (+0,08%) 

Ouro (grama) 

RS 12,450 ((juarta-feira) 

Poupan<;a 

1,0997% (15.05.96) 

UF1R 

R$ 0,8287 (maio) 

0 
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Jussara Cerqueira comenta 
a sociedade imperatrizense, 

e Soraya Luiza, a 
ayailandense 

Homens 

& Empresas 

Programacao da TV 

Imperatriz Urgente 

Tendencia 

Esporte Agailandia 

encaminhamento medico- 
hospitalar, se for necessario, 
mesmo porque ele pretende 
desenvolver um trabalho de 
prevenyao e combate do 
alcoolismo e drogas, atraves 
de palestras, e o atendimento 
necessario, dentro da area de 
Psiquiatria, executando a sua 
missao, de acordo com as 
suas possibilidades", disse 
Carlos Amorim. 

E em contato com a 
Assessoria de Comunicayao 
da Secretaria de Saiide, Dr. 
JosC Wilson ressaltou que, 
alem da assistencia aos 
alcoolatras e toxicomanos, 
pretende auxiliar tambem na 
orientayao aos aideticos, 
porque alguns deles ficam 
totalmente transformados e 
precisam de 
acorn panhamento 
psiquiatrico. 

A diretora do Centro de 
Saiide Cumaru, Rita de Cassia 
F. Carvalho, considera um 
avanyo bastante significativo 
a contratayao desse medico 
psiquiatra para prestar 
assistencia a comunidade, 
expandindo o raio de atuayao 
desse posto que 
considerado uma central de 
atendimentos da Secretaria de 
Saiide, devido a sua 
localizayao privilegiada. 

ate mesmo de renome nacional 
cantarao naquela casa de 
espetaculos ainda no primeiro 
semestre de 1996. "Estamos 
fazendo a divulgayao de nossa 
verdadcira arte", disse. 

Ronald Pinheiro espera 
contar com o apoio da 
comunidade local e afirma que 
o setor cultura da cidade vive 
momenlos alvissareiro. 

S Cade rno 

Jornal Capital 

O numero 

84 « 

E o mimero do ai 
que foram eleito 
prefeitos das estan 
hidrominerais e das cai 
dos municipios bra.^.v 
que eram considerados 
Seguranya Nacional. 

Ofato 
O chanc1 

Luiz Felip< 
I>ampr&a toma 
cate da manha 
e m 

Washington, Estados 
Unidos, hoje, com 
secretario de Esta- 
Warden Christopher. -> 
noite, exibe um video com 
discurso do presidente 
Fernando Henrique 

: Cardoso na Conferencia do 
Interamerican Dialogue, 
tambem na capital 
americana. 

A pessoa 
Joao Guima- 

raes Rosa, 
ficcionista e 
diplomata. Em 
1930, formou-se 
medico e clinicou por dois 
anos em Itaiina, no interior . 
de Minas Gerais. Em 1932, ;! 
alistou-se como medico 

i voluntario contra o j 
i Movimento Constitucio- ; 
; nalista, ingressando poucos ^ 
i meses depois na Forya ? 
§ Piiblica do Estadode Minas ^ 
| Gerais. Sua carreira ? 
I diplomatica comeyou em 

1934, quando prestou 
concurso para o Itamarat>. | 
Em 1936, foi premiado pela ; 
Academia Brasileira de j 
Letras pela c ' -Anea 
versos Mag' 
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Celmar/CVRD 
Sr. Editor: 
A Companhia Vale do 

Rio Doce, CVRD, 6 uma 
empresa estatal de 
conceito internacional, 
maior exportadora 
mondial transoceanica de 
min6rio de ferro, 
d -e t e n d o 
aproximadamente 25% do 
mercado. Possui tambem 
vultosos inveslimento^ 
nas areas de aluminio, 
celulose, ferrovias, 
portos e transporte 
man'timo, entre outros. 

Na area de produtos 
florestais, detem 
participagiocs relevantes 
na Celulose Nipo 
Brasileira S.A. — 
CENIBRA (51%) e na 
Bahia Sul Celulose S.A, 
(29%), as quais, em 
conjunto, tern capacidade 
de cerca de 1.200,000 
toneladas de celulose e 
250.000 toneladas de 
papel. 

A RIPASA S.A., com 
sede no Estado de Sao 
Paulo, e uma empresa 
privada das mais 
imporlantes e 
tradicionais do Pais no 
setor de papel e celulose. 
Sua principal unidade 
industrial esta localizada 
na cidade de Americana, 
tendo produzido, em 
1995, 290.000 toneladas 
de celulose libra curta e 
315.000 toneladas de 
papel e cartao. 

A RIPASA responde 
por aproximadamente 
15% do mercado interno 
de celulose libra curia e 

5% das exporta^des 
mais de papel de 

,/i imir e escrever. 
A NIC e uma "trading 

company" japonesa que 
se situa entre as maiores 
do mercado mundial, 
cujo valor das transa^oes 
realizadas no exercicio 
de 1995 atingiu mais de 
cem bilboes de ddlares. 

Tradicional 
investidora de capitals 
em varios projetos bem 
sucedidos no Brasil, a 
NIC conla com 
experiencia no setor 

orestal, adquirida em 
projetos implantados no 
sudeste asiatico. 

Atenciosamente, 
Celmar S.A. — 

In dustria de Celulose 
e Papel. 

Vila Bom Jar dim 

Os problemas sao 
varios aqui na Vila Bom 
Jardim. Ja lizemos 
constantes 
reivindica^oes, so que 
ate o presente momento, 
nada saiu do papel. Ainda 
estamos esperan^osos de 
que nossa conseguira 
obter os resultados 
esperados. 

Marcos Figueiredo 
Agailandia 

Reivindicagao 
Moro aqui no Bacuri e 

gostaria que a Secretaria 
de Obras do Municipio 
viabilizasse a 
recupera^ao das ruas, 
uma vez que elas estao 
todas esburacadas. Nao 
suportamos mais tantos 
problemas. 

Maria de Fatima 
Bacuri 

por ULISSES BRAGA 

ESCOLA DA CIDADAN1A 

MODULO 18 

O direito a informacoes 

Tambem e um direito 
individual fundamental que 
pode ser considerado como 
um direito do cidadao. 

Ele consta da Constituiyao 
Federal de 1988, no seu artigo 
5° (que trata dos Direitos 
Individuals e Coletivos), inciso 
XXXIII, que declara que: 
"todos tern o direito a receber 
dos orgaos piiblicos 
informacoes do seu interesse 
particular, ou de interesse 
coletivo ou gerql..." 

Interesse coletivo 
significa interesse de 
determinada categoria 
profissional, social, 
economica, cultural etc., 
determinada categoria de 
pessoas. Interesse geral 
significa o interesse de todos, 

o interesse piiblico. 
Esclare^a-se que aqui nao se 

trata do chamado direito de 
petiyao, nem do direito a 
obtencao de certidoes, que sao 
tambem objeto de proteyao da 
Constituicao, mas que serao 
examinados em outro modulo. 

Pois bem, o dispositive 
constitucional acima 
mencionado determina que 
estas informacoes sejam 
prestadas sem qualquer onus 
financeiro para o a pessoa 
solicitante, isto e, isenta do 
pagamento de qualquer taxa. 

Tambem elas devem ser 
prestadas rigorosamente 
dentro do prazo estabelecido na 
lei. 

A Lei Organica Municipal de 
Imperatriz eslabeleceu o prazo 

de 30 (trinta) dias para a 
prestacao de tais informacoes, 
sob pena de responsabilidade 
do funcionario (art. 30) .A Lei 
de Acao Popular (Lei 4.717, de 
29 de junho de 1965, art. 7°, 
alinea "b", tambem 
estabeleceu o prazo maximo 
de 30 (trinta) dias, sob pena 
de desobediencia, isto e, 
podendo o funcionario 
causador do atraso ou da 
recusa ser punido. 

So ha u ma justificativa para 
a recusa da prestacao de 
informacoes: e que elas 
afetem a seguranca da 
sociedade ou do Estado. 

O direito a informacoes e 
um direito da cidadania 
porque ele e uma forma de 
controle e de fiscalizacao da 
administracao piiblica, 
assegura a transparencia 
das acoes de governo, como 
tambem jxTmite aparticipacao 
do cidadao nessas acoes, todos 
prindpios importantes da 
moderna Administracao 
Piiblica, como tambem da 
Democracia Participativa. que 
e sem diivida o grande ideal da 
Humanidade, nesta quadra de 
sua Historia. 

(() autor, Ulisses Bmga, e 
presidente do FORUM DA 
SOCIEDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ). 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" SORTER) 18 

DIREITO A INFORMACOES 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) Pelo Direito brasileiro, qualquer orgao publico. cm regra, c obrigailo, no prazo maximo de 30 (irinta dias), 

a prestar por escrito quaisquer informacoes solicitadas a) exclusivamenle do interesse particular do solicitante— 
 ; b) do interesse particular do solicitante, do interesse coletivo de determinada categoria de pessoas ou 
simplesmente do interesse geral, isto e, do interesse piiblico- 

b) esta isenta do pagamento de 2a) a prestacao de tais informacoes: a) esta sujeila ao pagamento de laxa- 
I qualquer taxa. 

Nome: 
Endereco: 

| Preencha e recorle este cupom e o deposite numa urna enconlra em banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE 
j CIVIL DE IMPERATRIZ, em cima da Varig, ou no Jornal Capital. E concorra a uma CASA RES1DENC1AL e outros 
1 premios. 

-X 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" SORTEIO 18 

DIREITO A INFORMACOES 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) Pelo Direito brasileiro, qualquer orgao publico, em regra, e obrigado. no prazo maximo de 30 (trinta dias), 

a prestar por escrito quaisquer informacoes solicitadas a) exclusivamenle do interesse particular do solicitante— 
— , b) do interesse particular do solicitante, do interesse coletivo de determinada categoria de pessoas ou 
simplesmente do interesse geral, isto e, do interesse publico  

2a) a prestacao de tais informacoes; a) esta sujeita ao pagamento de taxa ; b) esta isenta do pagamento de 
qualquer taxa. 

Nome: 
Endereco: 
Preencha e recorle este cupom e o deposite numa urna encontra em banca de jornal, no FOR! IM DA SOCIEDADE 

CIVIL DE IMPERATRIZ. em cima da Varig, ou no Jornal Capital. E concorra a uma CASA RESIDENCIAL e outros 
premios. 

X- 
FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 

SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" SORTEIO 18 
DIREITO A INFORMACOES 

Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) Pelo Direito brasileiro, qualquer orgao publico, em regra, e obrigado, no prazo maximo de 30 (trinta dias), 

a prestar por escrito quaisquer informacoes solicitadas a) exclusivamenle do interesse particular do solicitante— 
. b) do interesse particular do solicitante, do interesse coletivo de determinada categoria de pessoas ou 
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N/ simplesmente do interesse geral, isto e, do interesse piiblico- 

2a) a prestacao de tais informacoes: a) esta sujeila ao page 
qualquer taxa. 

Nome: 
Endereco: 
Preencha 

pagamento de laxa- b) esta isenta do pagamento de 

1 reencha e recorte este cupom e o deposite numa urna encontra em banca de jornal, no FORD 
ou no Jornal Capital. E concorra a uma CASA RES 

DRUM DA SOCIEDADE 
SIDENCLAI. e outros 

premios. 
>1 
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Articulagdes 
Raimundo Siqueira 

(PSDB) v Lula Almeida 
(FSB) abriram a ultima 
noite em conversa politica 
com o pedetista Moacir 
Sposito. Madeira quer os 
progressislas em sua 
campanha. 

Obstaculo 
Um advogado da terra 

garante: Se o auditor fiscal 
Jomar Fernandes nao 
estiver em gozo de licen^a 
do seu servi^o desde 02 de 
abril o mesmo nao podera 
ser candidato a prefeito 
pela Frente Etica. A atual 
legislavao eleitoral 
proibiria o fiscal de tributes 
de disputar cargo elelivo 
sem o devido afastamento 
no lapso temporal de 6 
meses. 

Palacio 
interessado 

Nao apenas a 
governydora Roseana 
Sarnoy arlicula contra um 
rcsultado condenatorio da 
CP I da Merenda. C) vice- 
governador Reinaldo 
Tavares tambem ligou para 
o vereador Joel Costa(PRP) 
para solicitar do vereador 
que procurasse administrar 
a Comissao de forma a 
preservar o grupo politico 
situacionista. A autoridade 
ponderou que deniincias 
formuladas em torno da 
CP I estariam respingando 
na governadora. Joel Costa 
nao vem dando respostas 
salisfatorias aos sens 
interloculores ate o 
momento. 

Uns ou 
outros 

Joel Costa, Simplicio 
Zuza (PSB, relator), Joao 
Silva (sem partido) e os 
demais integranles da 
Comissao Parlamenlar de 
Inquerilo que apura 
deniincias de 
super faturamento da 
merenda escolar nao 
devem esquecer de uma 
coisa: o resullado da CP I 
implicara serios desgastes 
para alguem. No caso de 
um relatdrio inocentador, e 
inevitavel que os 
vereadores paguem a 
conta, talvez com a 
inviabilizacao do projeto de 

relei^ao. Na hipotese de 
uma decisao dura, 
responsabilizando 
eventuais culpados por 
pecados cometidos na 
gestao do programa de 
elimentayao escolar, 
certamente os 
investigadores faturarao 
votos importantes, 
enquanto os investigados 
serao herdeiros do onus e 
nao deverao emplacar sens 
projetos poh'tico-eletivos. 

Representante 
Vice-presidente do 

Sindicato dos Jornalistas e 
Radialistas, o comunicador 
Aurino Brito, da equipe da 
Radio Capital AM, foi 
escolhido pelo orgao 
classista para documentar o 
depoimento do secrelario 
de Educagao Agostinho 
Noleto, marcado para hoje 
pela CPI da Merenda. 

Nitroglicerina 
Um amigo do peito diz 

que lldon Marques anda 
irrilado com Sebasliao 
Madeira. () ex-interventor 
t^slaria com esse estado de 
espirito por causa de 
cn'ticas do deputado do 
PSDB a sua gestao e o apoio 
a CPI da Merenda. Segundo 
a fonte, o empresario 
eslaria tao aborrecido que 
nao se pode descartar a 
hipotese - antes 
considerada impossivel - 
ate de um virtual apoio a 
candidature do primeiro- 
inimigo Ribamar Fiquene 
na sucessao. l udo em 
nome da derrota do 
candidatavel que o ex- 
administrador teria tralado 
tao bem durante sua 
passagem pela Prefeilura, 
ondc sempre foi 
considerado como aliado ou 
aliavel - apesar de sua 
filiayao partidaria e sua 
vinculavao com a oposi^ao 
estadual. 

Perguntinha 
() Governo do Estado 

ousani mesmo nao concluir 
as obras fiquenistas? 

Mais 
pirotecnia 

Novas CPIs estao a 
caminho na Camara. Os 
vereadores encerrarao sens 
mandatos investigando 
ludo. 

r 
0) piontoo HospitQlo 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

16/05/96 

Hospital Sao Vicente 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

16/05/96 

'ospital Pequeno Principe 
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por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

509 dias. 
Excelencia, obras que e 

bom nenhuma para 
Imperatriz, mas pelo menos 
a senhora como mulher, osta 
ganhando pontos junto ao 
TSE, pela lei de quotas 
aprovadaano passado. Cada 
partido tera que concorrer 
as eleiydes de 03 de outubro 
com pelo menos 20% de 
mulheres do total de 
candidates, portanto 
governadora, a senhora 
pode engrossar o nome de 
mulheres no Maranhao na 
atividade politica. 

Jomar Fernandes 
e inelegivel 

Segundo o jurista doutor 
I ula Alnu ida. as jx-ssoas 
que ocupam cargo publico e 
trabalham com arrecadayao 
de finanyas para o estado, 
tern que descompatibilizar 
da sua funyao 6 meses antes 
da eleiyao. Por isso, o nosso 
querido amigo Jomar 
Fernandes nao saira 
candidate pela Frente Etica 
em Imperatriz em 90. 

Sarney na mira 
da Receita Federal 
A bancada de senadores 

que esta sendo investigados 
pela Receita Federal, 
incorporou agora o 
presidente do senado Jose 
Sarney. 

Vamos ver se Sarney 
escapa da malha fina do leao. 
Guerra e guerra. 

Nelson Jobim 
leva apito de FHC 
Alem de tomar um pito de 

FHC por que nao 
compareceu ao enterro dos 
sem terra assassinados no 
Para, o ministro Nelson 
Jobim so tern dado alegria ao 
governo depois que se 
afastou da reforma da 
constituiyao. Ficou celebre, 
em Brasilia, uma emenda 
que Jobim encerrava com a 
seguinte frase: "Nao 
podendo invocar o direito 
adquirido". Considerando 

que ate os calouros de 
primeiro ano sabem que a 
funyao basica da justiya £ 
assegurar o respeito aos 
direitos, a emenda foi 
considerada linha dura 
demais. 

Filho chora e 
a mao nao ve 

Descobriu-se nos 
bastidores da Rede Globo 
que o desaparecimento de 
quase todas as setenla 
crianyas enconlradas 
durante a exibiyao da novela 
Explode Corayao estava 
relacionado a questoes 
familiares. Algumas das 
crianyas que reapareceram 
eram maltratadas pelas 
maes vistas chorando na 
telinba. 

Filha de Lula 
quer ser vereadora 
"Decidi entrar para avida 

piiblica em decorrencia de 
todas as pressoes politicas 
feitas sobre mini nos 
ultimos anos. E claro que 
men querido Lula teve 
influencia nessa opyao, ja 
que nao tenho dele apenas 
a imagem do pai herdi. Fayo 
dele um espelho para que 
minhas aydes politicas 
stjam honestas e concretas. 
Comb vereadora, pretendo 
trabalhar para as camas 
mais jovens da populayao de 
Sao Bernardo". 

Denilma Bulhoes 
preparada para 

pancadas 
"Sou polemica e estou 

preparada para receber 
pancadas.ou enfrentar o 
preconceito e o 
machismo, sim. Mas minhas 
prioridades serao o 
saneamento, a educayao, o 
tran si to, o transporte e a 
saiide. E alimento um 
grande sonho: quero encher 
Maceib de flores com a 
ajuda de menores 
abandonados. Para isso, 
tirarei as crianyas das ruas 
e aproveitarei o trabalho 
delas em projetos de 
jardinagem." 

TV Ccipitol/Rede 

Record 

Concil 5, R TV 

Interotivo 

de Imperatriz 

por Washington Luis 
Da Editoria de Politica 

A Secretaria de Estado da 
Fazenda do Paiui esta 
alertando os contribuintes 
que ainda usam o modelo 
antigo de Nota Fiscal, que 
perdeu a validade no dia 29 
de fevereiro ultimo. O 
Departamento da 
Arrecadayao e Tributayao 
(Datri), do orgao, avisa a 
esses contribuintes que estao 
sujeitos a aplicayao de 

penalidade de ate 400 UFIR 
(Unidade Fiscal de 
Referenda), somada a 
cobranya do ICMS com 
acrescimos penais cabiveis, 
sobre cada documento 
emitido. 

O modelo antigo de Nota 
Fiscal e caracterizado pela 
falta de padronizayao, a nivel 
nacional. A padronizayao foi 
deliberada pelo Conselho 
Nacional de Politica 
Fazendaria, o Confaz. O 
orgao decidiu que todos os 

estados do Pais deveriam 
utilizar modelo padronizado. 

A decisao entrou em vigor 
no dia 1° de abril de 1995. 
Desde essa data, o modelo 
novo passou a ser utilizado 
juntamente com o modelo 
antigo, para que os 
contribuintes de adaptassem 
gradualmente a mudanya. A 
validade do modelo antigo, 
porem, terminou no dia 29 de 
fevereiro de 1996. A partir 
dessa data, os contribuintes 
deveriam utilizar somente o 

modelo novo, pad 
em todo o Pais. 

Apesar da legisla^ 
tributaria, que estabelece os 
prazos relatives aos 
documentos fiscais, muitos 
contribuintes continuam 
usando as Notas de modelo 
antigo, indevidamente. O 
Datri informou que as Notas 
Fiscais de modelo antigo sao 
consideradas, para todos os 
efeitos, inidoneas, porque 
estao sendo emitidas fora do 
prazo de validade. 

Abertas inscricdes para exames supletivos 
   rwtcciii n 1° (rran node se Corrente, Floriano 

por Paulo Fontinele 
Da Editoria de Politica 

A Secretaria de Educayao 
abriu as inscriybes para os 
exames supletivos em 
educayao geral e de suplencia 
profissionalizante. As 
inscriybes estao abertas desde 
o dia 6 de maio com 
encerramento previsto para o 
dia 14 de junho, no horario de 
8 as 12 boras e de 14 as 17h30 
min. As provas serao 
realizadas nos dias 6 e 7 de 
julho. 

Os exames supletivos deste 
ano trazem duas novidades 

para quern deseja conseguir os 
certificados de conclusao de 1° 
e 29 graus. Para quern tern 21 
anos e nao possui o 1° grau 
podese inscrever nos exames 
de 1° e 2° graus e fazer duas 
provas, ou seja, a de 1° grau, 
marcada para o dia 6, e a de 2° 
grau no dia 7. 

Se o candidate conseguir 
media de aprovayao em todas 
as provas, ou seja, nos dois 
exames, pode requerer os 
certificados do 1° e 2° graus. 
O direito a fazer esses exames 
sao exclusivos dos candidates 
que possuem 21 anos ou mais. 
Quern tern menos de 21 e nao 

possui o 1° grau pode se 
inscrever para este exame. 

A outra novidade e que as 
provas podem ser realizadas 
no prbprio munidpio, desde 
que este consiga inscriybes de 
um minimo de 6 candidates. 
Abaixo desse niimero, os 
exames serao realizados no 
municipio mais proximo se 
tambem conseguir o minimo 
de 60 inscriybes. 

Preferencialmente, os 
exames serao oferecidos nos 
17 municipios onde estao 
sediadas as diretorias 
regionais, Teresina, Barras, 
Bom Jesus, Campo Maior, 

Corrente, Floriano, 
Fronteiras, Oeiras, Parnaiba, 
Picos, Piripiri, Paulistana, 
Regenerayao, Sao Joao do 
Piaui, Sao Raimunfo Nonato, 
Uruyui e Valenya. 

Em Teresina, as inscriybes 
podem ser feitas nos centros 
de educayao de jovens e 
adultos "Artur Furtado", 
"Claudio Ferreira", "Shisley 
Costa e Silva" e na Secretaria 
de Educayao. No interior, os 
locais sao nos centros de 
educayao de jovens e adultos 
e nos nucleos de educayao de 
jovens e adultos escolhidos 
pelas diretorias regionais. 

PPS realiza encontro 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Politica 

Estara sendo realizado dia 
19. proximo domingo, o 11 

Encontro Socialista do 
Partido Popular Socialista de 
Joao Lisboa. O evento vai 
acontecer na C&raara 
Municipal, a partir das 
09hi)0. 

A prograniayao que sera 

levada a cfeito ^ a seguinte; o 
que e social ismo. politica de 
abanya, informes, lanyaniento 
tie candidaturas jmra aeleiyao 
de 1996, leitura doEstatutoe 
Manifesto do PPS. finanyas, 
liliaybes e form ay ao da 
Comissao de Etica. 

A Comissao Organizadora 
lembra. a propdsito, que 
podera participar do evento 
filiado e nao fdiado at> partido. 

JUNTA DE SERYI^O MILITAR 

AVISO 

Opresidente da Junta do Serviyo Militar, interventor 
Dorian Menezes convida os conscritos de 1995 e 1996, 
autoridades e a populayao em geral para participarem da 
solenidade de entrega dos Certificados Militar, as 08:30 da 
manha desta sexta-feira dia 17 na Prefeitura Municipal. 

Atenciosamente 

Dorian Menezes 
Pres. JSM 

PREFEITURA MUNICIPAL 
IMPERATRIZ - MARANHAO 

COMISSAO PERMANENTE DE IJCITA^AO - CPL 

AVISO DE LICITA^AO 

CONVTTE 034/96 

A C.P.L., realizara, as 15:00h do dia 22 de Maio de 1996, 
no Predio da Prefeitura Municipal de Imperatriz, sito a rua 
Rui Barbosa, 201, nesla cidade, Licitayao na modalidade 
Convite do tipo menor preyo, para Locayao de Equipamento 
doTipo Hora/Maquina de interesse da Secretaria de Obras 
do Municipio, na forma da lei 8.666/93. Esclarecimentos 
adicionais, na C.P.L. no predio da Prefeitura, no horario de 
08:00 as 13:00h. 

Imperatriz, 15 de Maio de 1996 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRJ 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITA£At 

Pi^sident 

A 

Ivev -Pop** 
CPL da 

AVISO DE LICITAYAO 

TOMADA DE PRE^OS Ns 004/96 

A SECRETARIA DE ADMINISTRA^AO E RECURSOS 
HUMAN OS, atravbs da COMISSAO PERMANENTE DE 
LICITAQAO - CPL, designada pelo Decreto n0 013 de 
23.04.96, torna publico que realizara as 15 horas do dia 
03.06.96, na Rua Rui Barbosa, n0 201, centro, nesta cidad 
TOMADA DE PRECOS do tipo MENOR PRE^O, p. 
AQUISigAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, 1. 
forma da Lei n0 8.666/93. No endereyo supra o Edital podera 
ser consultado ou adquirido gratuitamente. Esclarecimentos 
adicionais serao prestados no mesmo endereyo, no horario 
de expediente externo, das 08 as 13 horas. 

Imperatriz, 15 de maio de 1996 

Jlopw 
k* CPL 

en as 
ent® Pres 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas rela9oes entre empregados e empregadores. 

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. 

TCI- BR-010-Km 1350-MaranhaoNovo -Imperatriz-MA-Fone:723- 

tTi**. 
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Partidos realizam criagao da Frente Etica 

por Marinaldo Gongalves 
Da Sucursal de Agailandia 

Depois de uma reuniao 
preliminar, realizadana 
s.emana passada, quando 
foram acertados os detalhes 
preliminares para a 
forma^ao da coliga^ao 
Frente Etica, dirigentes do 
Partido da Mobilrzayao 
Nacional (PMN), do Partido 
dos Trabalhadores (PT), do 
Partido Socialista Brasileiro 
(PSB) e do Partido 
Comuriista do Brasil 
(PCdoB), reuncm-se esta 
noite. A reuniao que tem 
inicio determinado para as 
20h00, e tera lugar na sede 
do Sindicato dos 
Metalurgicos, a Rua 
Benjamim Constant, no 
Bairro do Jacu. 

Por ocasiao da ultima 
reuniao entre PC do B, PGB 

e o PMN, ficou 
praticamente acerlado que, 
em fun^ao do quadro politico 
que os configura em 
Ayailandia, o melhor 
caminbo seria a 
familiariza^ao de uma 
coliga^ao, nao so para os 
candidates a Camara 
Municipal como para a 
Prefeitura, de vez que, 
isolados, Ihes sobrariam 
poucas ou quase nenhuma 
chance de conquistarem 
cadeiras no poder 
Legislative Municipal, alem 
de nenhuma possibilidade de 
vitoria na disputa pelo poder 
Executivo. .Eicon entao 
acertado, que a coligayao se 
chamaria Frente Etica, um 
acordo politico que ja 
ofereceu resultados 
positives na capita] do 
Estado e que luta por uma 
campanha politica de alto 

nivel, com a revoga^ao de 
praticas nocivas a 
democracia e seus 
postulados mais elevados. 

Defmi^ao 
Para a reuniao desta noite 

os dirigentes dos partidos 
envolvidos descutirao a 
formaliza^ao, alem de outros 
pontos capitals como tais 
como defini9oes de numero 
de candidates que cada 
partido vai indicar para as 
eleigoes propocionais, alem 
de definir outras estralegias 
de a^ao conjunta. Outre 
assunto de vital importancia 
da reuniaodiz respeito a 
questao etica da campanha, 
lodes os partidos 
integrados da coliga^ao 
deverao assinar um 
protocolo de intenyoes, com 
o objetivo de melhorar o 
nivel das discussoes e 
embates polilicos durante a 

campanha a ser deflagrada 
dentro dos prdximos dias. 

Entretanto, o grande 
assunto da reuniao devera 
ser, sem diivida alguma, a 
questao da cabeya de chapa 
da candidatura a Prefeitura 
Municipal. esta 
praticamente certo que o 
nome a ser indicado sera o 
da radialista Gleide Santos, 
atual presidente do diretorio 
municipal do PMN o nome 
de maior expressao d- iiij-o 
da coligayao. Esle lalo vai 
implicar na indicayao do 
candidate a vice-prefeito por 
qualquer dos outros 
partidos da coligayao. E 
tudo indica que e referido o 
nome devera ser indicado 
pelo Partido dos 
Trabalhadores, tendo em 
vista que tanto PC do B 
como PSB nao tem interesse 
na questao. 

FT vai indicar vice da Frente Etica 

por Marinaldo Gonyalves 

Apesar de bastante 
delicado, o Partido dos 
Trabalhadores (PT) devera 
superar nesta noite, mais 
uma etapa preliminar de sua 
estrategia para a campanha 
eleitoral, na presente eleiyao 
municipal, a se encerrar no 
proximo dia 03 de outubro. 
Embratel organizado e bem 
disciplinado, o PT alraves de 
seus dirigentes, chegou a 
conelusao de que nao teria a 
menor chance eleger seus 
representantes, caso 
partisse isoladamente para a 
disputa eleiyao, fato que 
somente viria corroborar os 
erros comentidos em 
eleiyoes anteriores. 

Diante desta evidencia, 

nao foi dificil aos petistas 
aceitarem o convite que Ihes 
foi formulado pelo PMN, a 
fim de que sentasem na mesa 
de negociayoes, com o 
objetivo de formalizar uma 
coligayao poh'tica que, por 
exigencia dos prdprios 
petistas, passaria a se 
chamara de Frente Etica. 
Com a evoluyao das 
negociayoes, a cupula do PT 
as vanlagens politicas da 
coligayao, dentro da qual tem 
chances reais de eleger seus 
representantes a Camara 
Municipal, bem como aspirar 
ao poder Executive), mediante 
o apoio aos coligados. 

O vice 
Observadas todas estas 

ponderayoes, a direyao do 
Partido dos Trabalhadores 

manteve entendimento com o 
jornalista Domingos Cesar, 
ale entao virtual candidate) elo 
Partido a Prefeitura 
Municipal, tenele) e) mesmo, 
num gesto de graneleza 
poh'tica e disciplina 
jjartielaria, aberte) mae) ele- sua 
candidatura, denmlvendo-a ae) 
partido, a fim de que seus 
dirigentes ficassem em 
condiyoes ele melhor 
negociar a questao da 
indicayae) ele) nome do future) 
companheiro ele chapa de' 
Gleide Santos. 

Para preservar o nome ele) 
je)rnalista De)minge)s Cesar, e 
l)raticamente certo que 
e)utre)s nomes eleverao ser 
indicaelos, os quais serae) 
"pinyados" ele4. dentro ele)s 
quadre) partielarie)s, elevenelo a 

escolha recair sobre e)S de 
maie)r vivencia e- experiencia 
ele militancia peditica. De-ntro 
elesta eitica, nae* c eliffcil ao Pi' 
indicar tembem, uma mulher 
para figurar ee)me) vice- 
prefeita na chapa ela Fremte 
Etica. Caso o fate) se 
cemfigure, a Frente Etica tera 
quebraelo um tabii pedilico 
elentro de) Municipio, tendo 
em vista, que e esta a primeira 
vcz que uma mulher elisputara 
as eieiyeles i)ara a Prefeitura, 
bemi como sera tambem, a vez 
primeira em que uma mulher 
concorrera para o carge) ele 
vice-prefeito. Mas este 
assunto semiente devera se'r 
tralaelo em reunieles internas 
ele) partiele), apeis a aceitayae) 
da indicayao a vice, que' se 
eiara nesta noite. 

Faga sua fe e compre o 

Blngao do Conor Farias 

Loteria IMPERATRIZ 

R. Luis Domingues 

Loteria LIDER 

R. Pemambuco 

Loteria HOLANDA 

R. Gear a 

Loteria TOCANTINS 

Av. Getiilio Vargas 

POLO LOTOS 

R. Simplicio Moreira 

Agora as lotericas de Imperatriz 

vendem o Bingao do Conor Farias 

Ferrp em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

Desenvolvimento 
Como se fosse um 

veterano na politica 
partidaria, o ex-secretario 
de Infra-Estrutura, 
Vicentes Gomes de 
Oliveira vai direcionando 
muito bem a sua 
canelidatura. Com um 
circulo ele amizade muito 
grande, ele fazendo meu 
nome penetrar nas massas 
e conseguindo um grande 
respalelo popular. Outre) 
grande haluarte de sua 
candidatura e, sem diivida, 
a confraria mayemica, que 
elecidiu emprestar-lhe sen 
apeue) e da qual e destacade) 
membro. Cemie) se ve, e'' 
uma candidatura que 
pre)mete consolidar-se, 
ce)m inegaveis chances ele 
vitoria ne) dia 03 ele emtubro 
vinelouro. 

Na 
Camara 

Desmentindo todos os 
be)ate)s que fizeram, 
maldosamente, circular em 
torno de sen nome, a 
vereaeiora Silvana Silvestre 
retorna, hoje ae) plenario 
ela Camara Municipal, ele 
qual se encontrava ausente 
por motive) ele saiide. 
Silvane) submeteu-se a uma 
extrayao de ganglio, na 
cielade ele Teresina (PI) e 
aproveitou para fazer um 
check-up complete) em sua 
saii tie, inclusive 
submetende)-se a testes de 
HIV. Desnecessarit) dizer 
que te)ele)S e)s exames 
tiveram resultados 
negatives. E mais uma vez 
fica ce)mpre)vada e quanto 
e deselegante inventarme- 
se boalos a respeito ela 
saiide tlas pesseias. 

Com sobras 
A turma de) PTB esta 

mesme) com a corda tenla. 
Depe)is tie ameayarem 
partir se)zinhe)s para a 
sucessat) municipal, estae) 
fazendt) levantamente> ele 
seus quadros e 
tlescobriram que tem 
uomes suficientes para 
preenchei < m as 18 vagas 
de candidatos a Camara 
Municipal. Na verdade, os 
petebistas possuem 
excelente opydes para a 
Camara e alguns desles 
nomes tie possiveis 
candielatos terao que ser 
sacrificatle)s cast) haja uma 
coligayao com outros 
partidos. Sao as 
reviravedtas da sucessao 
municipal inflamando a 
atividade poh'tica da 
Cielade do Ferro. E tem 
gente garantinde) que mais 
novidades virao! 

Articulagoes 
Como pemco movimento 

nao faz fesla, o PTB 
resolveu colocar mais 
lenha na fogueira da 
sucessao. Mesmo 
afirmando que podera 
elisputar sozinho a 
sucessao municipal, seus 
dirigentes continuam 
estuelando novas 
composiyoes politicas que 
venham reforyar, ainda 
mais, a posiyao fave)ravel 
do partido. Dessa forma 
os petebistas nao 
descartam a possibilidade 

de formar uma tle)bradinha 
com t) empresario Carlos 
Galletti (para prefeito) e 
Leonardo Queirt)z (como 
vice-prefeito). No jogo das 
emmposiyoes tambem sat) 
mencionadas e)s nomes de 
Jose Carlos Galletti e 
Lourenyo Galletti. Esles 
nomes ensejam 
negociayoes politicas com 
o PEL e o PMDR, 
respectivamente, tende>se 
em vista que Lourenyo 
Galletti e quadro de 
proprit) PTB. 

Frente 
Etica 

A Frente Etica de 
Ayailandia podera ser 
formalizada esta noite , em 
reuniao que sera realizada 
entre t) PMN. PSB. PT e 
PC do B. Praia se ela 
seguntla e elecisiva rotlaela 
tie negociayties entre os 
dirigentes de)S qualros 
partidos, objetivando 
ocupar um espayo politico 
existenle nt) municipio, 
com a polarizayao ela 
campanha entre t) grupo 
do prefeitt) lldemar 
Gonyalves e t) tleiiulado 
estadual Deusdeth 
Sampaio. Entendem e)s 
formadores da Frente 
Etica que a eleiyat) ainda 
nat) esta definida e que o 
eleilorado aintla esta 
receptive) at) uma terceira 
candidatura que, nt) caso, 
seria a ela radialista Gleide 
Sante)s. 

Investindo 
O empresarit) Newton 

Oliveira (leia-se: Povao) 
dem mais uma 
demonstrayao de que nat) 
tem metlt) tie crise e que os 
tempos sao de muita luta 
c detlicayao, sempre 
ocupando os espayos 
possiveis. Em sua nova 
investiela empresarial ele 
vein adquirir uma 
ineliistria tie lorrefayao tie 
cafe, aqui mesmo na 
cielade tit) Ferro, a qual 
devera estar em pleno 
funcionamentt) dentro ele. 
ii<» maximo, 40 tlias. 
Segundt) Newton Oliveira, 
o ayailandense vai poder 
lomar o melhor cafe 
torrado ela regiat), pagandt) 
menos e ganhando mais 
sabor e qualitlaele. Vem ai 
o cafe' Gurupi. E esperar 
para ver!. 

Gangues 
O assunte) nao e novo, 

mas volta a ter destaque nt) 
noticiario da cielade. As 
gangues estao voltando a 
agir nas regioes 
perifericas da Cielade do 
Ferro. Diariamente sao 
regislraelas queixas a 
respeito da atuayao destes 
marginals que, a caela dia 
que passa, fica mais 
e)usaeie)s em suas 
investielas. Ainda 
recentemente um grupo 
destes malfeitt)res invatliu 
a Unidade Esce)lar 
Meiridalva Castro, onele 
armaelos tie facbes, t)s seus 
membros tentaram 
assassinar um estudante, 
em plena sala de aula. Pelt) 
visto a situayao requer 
prewielencias urgentes do 
pediciamento local. 
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Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

— ()la. bom dia! 

Trabalhador 
autdnomo 

0 trabalhador autdnomo, 
empregada domcstica ou 
mesmo o profissional liberal 
de baixa renda que nao tern 
conta vinculada do Fundo de 
Garantua do Tempo de 
Serviyo, FGTS, podera agora 
obter um emprestimo para a 
|quisivao da .casa prdpria ou 
compra de material de 
conslru^ao de constru^ao, 
com financiamento do fundo. 
() Conselho Curador do 
I^GTS aprovou, em reuniao 
extraordinaria, os programas 
de credito direto ao 
consumidor para aquisiyao 
de material e casa prdpria 
sem essa reslriyao. 

0 diretor de Habita^ao da 

Secretaria de Polftica llrbana 
do Ministerio do 
Flanejamento, Edson Ortega, 
explicou que o trabalhador 
com vfnculo com o FGTS 
cerlamente tera alguma 
vantagem com relayao aos 
demais. Ele frisou, entretanlo, 
que isso nao impedira que um 
trabalhador sem FG'I"S tenha 
acesso ao financiamento. 

A queda dessa exigencia so 
vale para os dois novos 
programas do FGTS 
aprovados — aquisiyao de 
material de constru^ao e 
compra da casa prdpria — 
destinados a familias com 
renda de ate oito salaries 
minimos, R$ 896,00. 

Os dois novos programas 
de financiamento do FGTS so 
estarao disponfveis para o 
publico interessado a |)artir do 

proximo mes, quando ja 
deverao estar concluidos os 
regulamentos necessarios. 
Inicialmente eles serao 
lanvados em alguns 
municfpios de baixa renda, 
listados pelo Programa 
Comunidade Solidaria. 

Em alta 
O setor cafeeiro 

movimentou no ano passado 
pelo menos R$ 4,5 bilhdes. O 
Brasil e o maior produtor e 
exportador do mundo. A area 
privada cafeeira e dividida em 
produyao, exporlayao, 
torrefayao e industria de 
soliivel. Os sens 
representantes se reiinem em 
uma institui^ao informal, o 
Comite Brasileiro do Cafe, 
interlocutor do governo. 

A produyao e representada 
por duas entidades; o 
Conselho Nacional do Cafe, 
em nome de 60 cooperativas, 
e a Confederayao Nacional da 
Agricultura, que refine as 
Federayoes Estaduais, estas 
sustentadas pelos sindicatos 
patronais. Nao ha estimativa 
confiavel do total de 
cafeicultores do Pais. 

A exportayao csta rachada 
no CBC. Estima-se o nfimero 
de exportadores entre 100 a 
140. Cerca de 40 deles estao 
reunidos na Abecafe, que 
surgiu, no ano passado, de 
uma cisao na Febec, a 
federayao dos exportadores. 
Em setembro, um grupo de 
empresas se rnanifestou 
contra um piano da Febec e 
dos produtores de instituir 
uma polftica de quotas para 
exportayao. A ideia nao saiu 
do papel. Em 1995, o Brasil 
vendeu ao exterior 11,886 
milhoes de sacas de cafe verde 
beneficiado, com receita de 
US$ 1,945 bilhao. 

Um 
aid legal 

Para o oftalmologista I^evi 
Madeira, cujo consultorio fica 
localizado ali na avenida 
Dorgival Pinheiro de Sousa, 
Enlroncamento. 

Classe medica de 
Imperatriz. 

Aos madeireiros. 

Discutindo 
abuses 

Diante da falta de 

dispositivos legais para 
controlar os reajustes dos 
pianos de safide, a estrategia 
trayada pela Secretaria de 
Direito Economico e 
comprovar aumentos em 
prazos inferiores ha um ano, 
o mfnimo previsto por lei, ou 
de percentuais elevados, que 
caracterizem abusividade. A 
partir dessas evidencias, a 
SDE abrira processes contras 
as empresas, que serao 
encaminhadas ao Cade. 

Demissao 
voluntaria 

Os Ministfirios da 
Administrayao, Planejamento 
e Fazenda pretendem 
concluir em dois meses as 
linhas do Programa de 
Demissoes Voluntarias, PDV, 
no setor pfiblico, para reduyao 
de gaslos com pessoal. A 
decisao de se iniciar estudos 
para a implantayao do PDV, a 
exemplo do que foi realizado 
pelo Banco do Brasil, foi 
tomada na semana passada, 
mas ja enfrenta problemas na 
equipe do governo. O 
ministro do Planejamento, 
Jose Serra, responsavel pelos 

cortes nos gastos publicos, 
quer acelerar o programa. 
O que deixou irritado o 
ministro da Administrayao, 
Luiz Carlos Bresser 
Tereira, que nao quer 
passar pelo vexame de o 
projeto nao funcionar, por 
pressa do governo. 

A expectativa preliminar 
do governo e de que cerca 
de 40 mil funcionarios 
possam aderir ao PDV. O 
programa faz parte de uma 
serie de medidas em estudo 
no governo para atender a 
determinayao do presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso de cortar 5% aos 
gastos com folha de 
pagamento. Depois de 
formulados, o PDV e as 
outras medidas para 
reduyao de custos com 
pessoal deverao ainda ser 
submetidas ao presidente. 

Erase 
do dia 

"A paciencia consegue 
mais do que a forya". 

(Edmund Burke, 1729- 
1797, politico e orador 
irlandes) 

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

TV Capital TVCRC TV Difusora TV Mirant« 

Canal S Canal 4 Canal 7 Canal 10 

rede Record Band SBT Globo 
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07:30 Cidade Agora Show 07:00 Bandeira 2 Profissionalizante 
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14:15 Nanny Lima 11:30 Moreira Serra 07:30 Bom Dia Brasil 
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19:15 Jornal da Record 15:15 Cine Trash (Demonio 16:30 Programa Livre 14:10 Vale a Pena Ver de 
20:00 25)a do Espayo) 17:30 Aqui Agora Novo - Despedida de 
21:30 Campeonato Paulista 17:00 Supermarket (com 18:30 Colegio Brasil Solteiro 
22:30 Os Novos Intocaveis Ricardo Corte Real) 18:55 TJ Maranhao 15:40 Sessao da Tarde (A 
00:30 Palavra de Vida 17:30 Programa Silvia 19:15 TJ Brasil Madrasta) 
03:30 Jesus Verdade Poppovic 20:00 Antonio Alves, 17:30 Malhayao 

19:00 Local Taxista 18:00 Quern e Voce 
19:10 Men Pe de laranja 21:00 Razao de Viver 18:55 Jornal do Maranhao 

Lima 21:30 A Programar 2a Ediyao 
20:00 (4 Campeao 23:45 Jornal do SBT 19:10 ViraLata 
20:30 Horario Politico 00:00 Jo Soares Onze e 20:10 Jornal Nacional 
(PSD) Meia 20:30 Rede Nacional 
21:00 Jornal Bandeiranles 01:15 Jornal do SBT Obrigatoria (PSD) 
21:30 Campeonato Paulista 01:45 Programa Joyce 20:35 O Fim do Mundo 

de Futebol (Rio Pascowitch 21:40 Plantao Medico (The 
Branco X 01:50 Perfil Match Game) 
Palmeiras) 22:40 Intercine (Forya 

23:45 Jornal da Noite Vigadora - 
00:15 Circulando Juramentos Mortals- 
00:25 Flash Escandalos no Hotel) 
01:25 Vamos Falar com 00:40 Jornal da Globo 

Deus 01:10 Campeoes de 
02:00 Informercial Bilheteria (Noite dos 

Arrepios) 

TV Nativa 
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MANCHETE 

07:00 Telemanha 
07:30 Patrine 
08:00 Sessao Animada 
08:30 Saara+ Escola Biblica 

da Fe 
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09:15 Home Shopping 
09:30 Dudalegria 
10:30 Os Cavaleiros do 
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11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olimpico 
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14:30 Os Medicos 
15:40 Home Shopping 
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17:45 Sailor Moon 
18:15 Os Cavaleiros do 
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19:00 Shurato 
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Samurai 
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Zodiaco 
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2a Ediyao 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Business 
23:40 Boletim Olimpico 
23:45 Momento Economico 
00:00 Home Shopping 
00:15 Jornal da Manchete 

2a Ediyao 
00:45 Clip Gospel 
01:45 Espayo Renascer 

TVCNT 

Canal 23 
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wf*mm a Agailandia/Social Imperatriz, 16 de maio 1996 

por SORAYA LUIZA 

t|fK 

Foi realizada, na noite do ultimo sabado, 11, na Igreja Sao Francisco, a cerimonia de casamento 
de Robson Batista eMarcia. A igreja foi toda ornamentada por belas flores, numa demonstragiao 
de verdadeiro carinho feita pelos pais dos noivos. O prefeito lldemar Convolves dos Santos e a 
primeira-dama, Zita Coutinno, foram os padrinhos. A sociedade agailandense esteve presente 
em peso. Depois do enlace matrimonial, o jovem casal foi efusivamente cumprimentaao pelos 
convidados presentes. 
Os noivos tambem receberam os cumprimentos de Samuel Lima, que captou alguns momentos 

memoraveis da bonita festa. Confira: 
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Os noivos, Robson e Marcia, atentospara o momento do sim Os padrinhos do noivo, lldemar Gonfalves e Zita Coutinho A colunista, ao lado de Onorita e sen mando, irmao da noiva 

m 

I 

O vereador Elson Saafos com a elegante Luc ilia, ladeados pelos noivos Os pais do noivo: senhora Laura e Agenor Gonfalves, juntamente com a colunista 
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Os noivos atentos ao sermao do frei Luiz, que usou 

i palavras de Sao Tomas para abengoar o casamento 

Um momento de descontragao dos noivos, que 

esdveram sempre radiantes durante toda cerimonia 
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Imperatriz, (MA), 16 de male de 1996. Enearte especial do Jornal Capital. Consulte o editor para puhltcafSo (mesmo que partial) de mat Mas deste caderno 

Imperatriz 

a m 

por FREDERICO LUIZ 

Fazendo 
reivindicagao 

Moradoros da rua Luis 
Domingues, no trecho 
compreendido cntro 
IVrnambuco e Bahia, oslao 
solicitando da Sccrotaria (!<> 
Obras do Muuici'pio a urgento 
construvao de um quebra- 
moUis. E quo os motoristas nao 
estao mais respeitando a 
sinalizayao e dirigem em alia 
velocidade. 0 problema se 
agrava na parte da noite, 
quando o Iransito fica mais 
Iranquilo. Muitos deles fazem 
verdadeiros "rachas" 
assuslando as pessoas que 
estao sentadas nas portas de 
suas residencias. 

Varios acidenles ja foram 
registrados e, mesmo assim, 
nenhuma providencia visando 
a reversao do quadro foi 
anunciada ale o presente 
momento. Os "filhinhos de 
pjqiai'' dirigem tranquilamente 
pela arleria, eoloeando em 
risco as vidas das pessoas qiu1 

eireulam ptdo local. Os 
moradores nao deseartam a 
elaborayao de um abaixo- 
assinado, como forma de fazer 
ecoar a falta de interesse 
demonslrada pelas 
autoridades competentes. 
Recentemente, foi registrado 
um acidente que envolveu 
varios veiculos e movimentou 
a area durante boras. Foi 
numa noite de domingo e 
envolveu, principalmente, 
um taxista (que saiu todo 
ferido e foi internado no 
Hospital Santa Maria) e um 
menor, que nao portava 
documento autorizando a 
conduyao de um veiculo 
motorizado. "Ja estamos 
cansados e queremos a 
soluyao do problema", 
observou o vendedor Marcos 
Lustosa. 

Condenando 
possibilidade 

0 deputado Inocencio 
Oliveira condenou a 

possibilidade (que jamals 
existiu) do ministro Jose Serra 
vir a ser sagrado superministro 
para assuntos sociais. 
Argumentou que ele esta 
incapacitado para a funyao 
porque nao gosta de gaslar. 
Serra deveria inaugurar uma 
fotografia do deputado em sen 
gabinete, ao lado de outra, do 
ex-governador paulista Orestes 
Quercia, que o vetou para o 
Ministerio da Fiizenda durante 
o governo Sarney. Com. vetos 
desse tipo, Serra naoprecisade 
amigos. 

Na 
Prefeitura 

0 elima e de tranquilidade. 
O interventor Dorian Meneses, 
de|X)is do recente contato que 
fez com a governadora Roseana 
Sarney. em Sao Luis, parece ter 
mais disposiyao ao cargo de 
administrador de Inifieratriz. 
Trabalha, inicialmente, em 
projetos de recuperaeao da 
malha viaria do (intro 
comercial da cidade. 

Desmandos 
administrativos 

Denuncias contra o prefeito 
Otacflio Gregdrio continuam 
chegandoem nossa redayao. Os 
queixosos afirmam que desde 
que tomou posse, o 
administrador so tern 
trabalhado no sentido de 
promover o atraso do municipio 
que fica localizado no vizinho 
estado do Tocantins. 

Energia, Saude, Saneamento 
Basicoe Duminayao Piiblicasao 
as principais reivindicaydes da 
comunidade, que lorce pela 
consolidayao da cassayao do seu 
mandato. 

Outra 
vitima 

Anunciada a morte de mais 
um pacienle vitima das 
maquinas de hemodialise de 
Caruaru, Pernambuco, que e 
Domingos Jose de Oliveira, 40 
anos, que morreu na noite do 
ultimo sabado, 11, no Hospital 
Geral de Urgencia, em Recife. 

A direyao do hospital 
oficializou a morte dele. 

Assim, sobe para quarenta e 
oito o niimero de mortos por 
causa da agua contaminada nas 
seydes de hemodialise do 
Instituto de Doenyas Renais de 
Caruaru. Todas as vitimas, 
morreram de hepatite toxica. 
Trinta e cinco pacientes ainda 
estao inlernados, em Recife, jxir 
causa da hemodialise. - 

Fumbeart 
em agao 

A Federayao das Unides de 
Moradores de Bairros e 
Entidades Afins da Regiao 
Tocantina (Fumbeart) realiza 
reunides visando ao incremento 
de suas atividades. A ultima 
delas aconteceu no auditdrio da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil em Imperatriz, cuja sede 
fica localizada a rua Simplicio 
Moreira, Centro. 

A entidade e presidida jxir 
Jose Pereira da Silva, que 
destaca a imjHirtancia da ayao, 
neste ano politico, para o 
desenvolvimento de ImiKTatriz. 

Imprensa 
presente 

Jornalislas e radialislas 
estiveram ontem, na sede da 
Celmar, Indiistria de Celulose e 
Papel, ouvindo palestra 
proferida por seu diretor 
superintendente, Dr. Fabio 
Medeiros. O resultado do 
encontro foi considerado 
proveiloso. 

Investigando 
morte 

A Policia Federal abriu 
inquerilo para apurar a morte 
da goiana Simone Briiga Felipe, 
em Bilbao, Espanha. Ela foi 
levada por agenciadores de 
prostituiyao de brasileiras na 
Europa. 

Tecendo 
critica 

O Conselho do Comunidade 
Solidaria, presidido pela 
primeira-dama Ruth Cardoso, 
fez dura critica a jxditica S(x:ial 
do governo. Para o Conselho, 
falta uma estrategia voltada 
para o combate da jxjbreza a 
altura da magnitude do 
problema no Brasil. 

Em 
Agailandia 

O clima politico tambem 
comeya a esquentar. A 
sucessao do prefeito Ildemar 
Gonyalves dos Santos vai ser 
dura, tendo em vista que o 
administrador deu uma 
guinada radical na sua forma de 
administrar. Desta forma, 
conseguiu resgalar a 
credibilidade de sens 
municipes. 

Ondas Curtas 

| | josiie Moura e candidate a uma vaga na Camara Municipal. 

□ 0 confrade ja trabalha na divulgayao de sua candidatura. 

□ Sebastiao Madeira almoyara com os carroceiros neste sabado. 

I fc O candidato a prefeito de Imperatriz, pelo PSDB, vai pedir o apoio da classe. 

□ Aproveitara para fazer o amincio de sua plataforma de ayao. 

HI Os motoristas estao articulando uma greve para esta sexta-feira, dia 15. 

□ E mande chumbo grosso para os vereadores corruptos do municipio. 

P I Apenas atrapalham o desenvolvimento de nossa cidade. Parte deles parece parasita. 

□ O dialogo franco e elemento indispensavel ao bom andamento dos projetos. 

[ | Dia 21 sera realizada a transmissao, ao vivo, pela TV e Radio Capital do Bingao do Conor 
Farias. 

□ () Cine Clube do Brasil, em Ayailandia, e coordenado por Valdo Vale. 

□ "As mulheres tern um papel politico muito importante. 

PI A capacidade de espalhar e de defender aquilo em que acreditam" (Ruth Cardoso) 

□ Reden Viana, do Sindicato dos Bancarios, tambem abiscoita uma vaga na Camara Municipal. 
E diz que vai com tudo em busca da realizayao de seu sonho. 

□ Os urbanistarios estao "p" da vida com o Governo do Estado. 

□ Sao contra a privatizayao da Cemar. 

□ A venda de ayoes foi autorizada semana passada pela governadora Roseana Sarney. 

□ A Caema ainda corta o fornecimento de agua, sem fazer qualquer comunicado, do c< 
comercial. 

□ Os comerciantes ficam no prejuizo. E reclamam mais atenyao por parte da empresa. 

Ta assim de 

vereadorgamba 

E hora de expulsa-los 

da Camara Municipal! 

Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a for9a da nossa gente 

I 
L 
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por JOSE FILHO 

Aumento 
Se existisse 

fiscaliza^ao de pre^os em 
Imperatriz, certamente 
que abuses.como os que 
sao praticados pelo setor. 
de auto-pe^as ' seriam 
impedidos. A margem de 
lucre oscila. entre 200 a 
300 per cente. Em uma 
economia estavel um 
lucre de 20% e muito mais 
do que compensader. 

Justificativa 
O seter alega que "a 

crise — recessae — do 
Plane Real impede e 
crescimento de setor — 
queda nas vendas — o que 
motiva a eleva^ae des 
pre^es. Come em outres 
seter.es da economia, 
parece que ha um cartel 
estabelecide para explicar 
os abuses cemetides. 

Auditori a 
Encentra-se em 

Imperatriz uma auditoria 
da Funda^ae de 
Assistencia ae Estudante 
— Fae — para analisar as 
compras efetuadas para a 
merenda escelar da Rede 
Municipal de Ensine. 
Documentos licitatorios ja 
se encentram nas mae da 
Comissao. 

Intervengao 
Esta virande meda a 

intervengao em 
Imperatriz: a Prefeitura 
' 'be^a a lista, 

ado-se a inter venipae 
.ca no direterie de 

nvlDB passande pela 
direteria do Sindicate des 
Moteristas. Se a meda 
centinuar pegande, 
dentre de peuco tempo 
nao havera sequer uma 
entidade ou drgao publico 
na cidade que nao vai 
estar sob intervengao. 

Depoimento 
Nas prdxima horas, a 

CPI da merenda deve 
"convidar" o ex- 

esidente da CPL, Joeder 
Oliveira Pinto, para depor 
a respeito das demincias 
feitas sobre possiveis 
irregularidades nas 
licita^des da merenda 
escelar. Conforme 
noticiario da imprensa, 
Joeder Pinto e a ponta do 
iceberg que motivou a 
instala^ao da CPI da 
merenda. 

Publica 
A CPI da merenda 

escelar deve ouvir hoje, o 
secretario de Educa^ao, 
Agostinho Noleto Soares. 
Segundo informa^des da 
Camara Municipal, a 
audiencia para ouvir o 
secretario, devera ser 
publica, sobretudo para 

garantir a transparencia 
dos trabalhos realizados 
at^ agora p elds' 
integrantes da Comissao. 

Reuniao 
■ Acontece logo mais a 
partir das 20h00, no salao 
de convengoes do Hotel 
Posse i don, mais uma 
reuniao do eapitulo 205 da 
Associayao dos Homens 
de Negocios do Evangelho 
Pleno — Adhonep. A 
entrada e franca e a classe 
empresarial e convidada. 

Aquecimento 
Com a chegada do 

verao, a constru^ao civil 
de Imperatriz espera um 
expressive crescimento 
para o setor, que esta 
atravessando a sua pior 
crise dos ultimos 20 anos. 

Concorrencia 
De acordo com 

especialistas em 
economia, o aquecimento 
do mercado consumidor 
de Imperatriz somente 
sera efetivado a partrir da 
concorrencia de pre^os. 
Enquanto a margem de 
lucres estiver alta, 
garantem os espacialista, 
o consumidor vai ficar 
longe do comercio, 
principalment.e se nao 
houver uma queda nos 
juros. 

Expoimp 
A diretoria do Sindicate 

Rural de Imperatriz esta 
contratando uma empresa 
de alto m'vel, para cuidar 
da parte de marketing e 
rela^oes piiblicas da 
prdxima exposi^ao 
agropecuaria. Essa media 
visa atrair exposilores e 
c o n v i d a d o s , 
especialmente de outros 
estados. 

Carteiras 
O empresario Alair 

Chaves de Miranda, 
membro do Conselho 
Superior da Associayao 
Comerciat e Industrial, 
declarou a imprensa que 
foi lesado em uma das 
licitaydes da Prefeitura. O 
empresario e considerado 
come uma das reservas 
morais da cidade, 
portanto a sua demincia 
deve ser rigorosamente 
apurada. Se isso nao 
acontecer ele vai recorrer 
a Justiga. 

Para 
mediragao 

"Certamente ele tomou 
sobre si as nossas 
enfermidades, e as nossas 
dores, levou sobre si; e 
nos o reputavamos por 
aflito, ferido de Deus, e 
oprimido". (Is 53 — 4) 

Imperatriz e p mito 

por Dr. Wilson Filho 

Triste e lamentavel quando 
se depara.com "homens"que 
se intitulam de be, mas na 
verdade nao passam de 
cafajestes, que vivem em 
"busca do poder publico, 
atraves de manobras espurias; 
arrostando a opiniao publica 
com dizeres faceis e ddceis, 
quando nos sabemos, que na 
verdade, o que se esconde por 
tras de sua tez angelical e a 
pura maldade. 

O mito Ihes empresta cara 
de velha horrivelmente fraca 
e exangue, com a cabeya 
coberta de viboras, e o que 
presenciamos nos pollticos 
que representam Imperatriz, 
cidade esta cansada de ser 
vilipendiada, saqueada por 
corruptos desde da Camara 
baixa ate o Executive 
municipal. Estamos cansados 
de presenciar nestes senhores 
mito, os seus olhares sao 
torvos; seus olhos fundos; os 
dentes, negros; a lingua, 
utitada com tdxicos fatais; com 
uma das maos, agarra Ires 
serpentes, e, com a outra, uma 
hidra, ou uma teia; incuba, em 
seu seio, um monstruoso reptil 
que a debora conlinuamente e 

Ihe instila o seu veneno; esta 
agitada; nao ri; nunca o sono 
fecha as palpebras sobre os 
seus olhos irritados. Todo 
sucessp feliz a aflige, ou 
esporeia a sua angiistia; 
destinada a sofrer, e o 
verdugo implacavel de si 
mesma. 

E assim vai Imperatriz, 
convivendo com a paixao 
traidora dos politicos que so 
propiciam a hipocrisia; pois 
estes mesmos "homens'que a 
comunidade conhece, por 
isso nao e precise citar seus 
nomes, pois citando-os mais 
rapido acabaria a tinta do 
escritor.. Por que? Porque 
estes chefes politicos estao 
para o bdio, come gazua para 
a espada; empregavam-na 
jiara os que nao podem 
compelir com os invejados. 
Nos impetos de bdio, pode 
palpitar o geslo da garra que, 
num desesperado 
estremecimento, destroya e 
aniquila; no repto sobrepticio 
da inveja, so se percebe o 
raslejar timido daquele que 
procura morder o calcanhar. 

Mas Imperatriz, atraves do 
seu povo ordeiro, sabera 
repelir as palavras mais 
crueis. que os insensalos 

lan^am ao rosto, nao ofendem 
a centbsima parte do total da 
ofensa produzida pelas 
palavras que o traidor de 
consciencia e invejoso vai 
semeando constantemente, as 
escondidas; este ignora as 
reaydes do bdio, e expressa o 
seu inquinamento 
balbuciando, incapaz que e (!(> 
se encrespar em impetos viris; 
dir-se-ia que a sua boca esta 
amargada por fel que ele nao 
consegue expelir, nem engolir. 

Assim como o.azeite apaga 
a cal, e aviva o fogo, o bem 
recebido reprimi o bdio e os 
falsos mitos nos espiritos 
nobres, e exaspera a inveja 
nos indignos. O invejoso e 
ingrato igual ao falso lider 
politico. 

Mas Imperatriz sera 
sempre majestade diante da 
psicologia dos homens 
mediocres, pois esses 
homens nao vivem a sua vida 
para si mesmos, senao para o 
fantasma que projelam na 
opiniao dos seus 
semelhantes. Carecem de 
linha, sua personalidade se 
desvanece, como em trayo de 
carvao sob a ayao do 
esfuminho, ale desaparecer 
por (ompleto. 1 rocam a sua 

honra por uma prebenda, e 
fechani a sua dignidade com 
chave, para evitar um perigo; 
renunciariam a viver, ao inves 
di' gritar a verdade em face do 
erro de muitos. Seu cerebro 
e seu corayao estao 
entorpecidos igualmente, 
como polos de um ima gasto. 

O mediocre, o mito, 
representado pelo politico, 
quando se arrebanham, sao 
perigosos. A forya do niimero 
supre a debilidade individual: 
mancomunam-se aos 
milhares, para oprimir todos 
quantos desdenham encadear 
a sua mentalidade nos elos da 
rolina. 

Vejam os que estao no 
poder municipal, como vivem 
sublraidos a curiosidade do 
sabio, pela couraya da sua 
insignificancia, fortificam-se 
na coesao do total; por isso a 
mediocridade e, moralmente 
perigosa, e o seu conjunto e 
nocivo em certos momentos 
da histbria, Revoluyao de 
Janeiro; quando reinao clima 
da mediocridade e do mito. 

Wilson Filho e advogado 
Criminalista e presidente da 
Comissao dos I) ire it os 
Hum a nos da GAB/MA - 
Imperatriz 

O prego do desamparo 

por Antonio Nicolau 
Junior 

Ha dias alras os advogados 
maranhenses foram 
surpreendidos com uma 
decisao inedita do Conselho 
Seccional da GAB: tiveram 
seu exercicio jirofissional 
suspense, por estarem em 
debito. 

E um absurdo. Nao houve 
notificyao previa jiara que as 
dividas fossem saldadas e a 
interrupyao brusca, como se 
deu, da atividade, dificulta o 
adimplemento. Isto porque, 
se os profissionais estao 
passando dificuldades 
financeiras trabalhando, 
imagine-se, entao, se 
impedidos. 

Os execulores de tal 
medida mostram-se 
completamente alheios a 
realidade da advocacia em 
nossa terra. Nao e por nada. 

um e funcionario publico 
regiamente aposentado, o 
oulro, bem sucedido 
empresario do ramo 
imobiliario. Nao car regain, 
pois, o fardo da nossa 
profissao. 

O principal objetivo dessa 
cobranya draconiana e a 
vibilizayao de obras de 
interesse secundario tiara a 
nossa categoria. 

Os advogados do 
Maranhao precisam de forya, 
corporativismo, dignidade e 
meios de subsistencia para si 
e seus familiares. Andando 
pelo interior do Estado e que 
vemos a que estamos 
relegados: companheiros 
valendo-se de camionetes 
"pau-de-arara", cruzando 
municipios, em defesa do seu 
pao; outros, atravessando 
rodovias interrompidas pelas 
chuvas, em jangadas de 
bananeiras, para acudir seus 

clientes, outros, ainda, sendo 
arbitrariamente presos, sem 
ter alguem jiara socorre-los, 
em tao vexatbrio momento. E 
o Conselho Seccional vem 
agora por mais uma pedraem 
nosso caminho. 

Esquecem-se, os seus 
dirigentes, que e mais 
duradoura a lembranya de um 
homem, por seus pares e pela 
posteridade, pelas ideias que 
eles Ihe pode legar, do que 
por momentos, que podem 
ser suplantados, modificados 
ou destruklos. 

A seccional da OAB nao 
tern amparado, enquanto 
instituiyao, os advogados e 
cidadaos deste Estado. Dm 
dos poucos canais de efetiva 
proteyao de direitos da 
comunidade tem-se 
esquecido de cumprir o seu 
papel: violencia urbana e 
agraria campeando a solta, v 
nao ha qualquer manifestayao 

contra isto. Diariamente 
assistimos cenas de 
desr(vspeilo aos diereitos e 
garantiais individuais, e nao 
ha qualquer manifestayao 
contra isto. 

E certo que quern deve 
tern que pagar, mas a maneira 
encontrada por nosso Orgao 
de classe tiara cobrar o que 
Ihe e devido, fere a prbpria 
legislayao e, se ha 
desrespeito a lei, ha 
autoritarismo, abuso de 
tioder. 

Por tudo isto, seria 
prudente que os idealizadores 
dessa coayao, antes de 
pratica-la, experimentassem 
um pouco do amargo calice 
que e verdadeiro exercicio da 
advocacia, para sentirem-se 
na em toda sua violencia. 

Antonio Nicolau junior e 
Presidente Associaqdo 
Maranhense dos Advogados 
Trahalhistas 

Louca Lembranca 

por Raimundo Primeiro 

Afazeres fugindo aos nossos olhos 

Uma ruma de coisas esperando por nos 

Toca-fitas ligado 

nostalgia. 

Cangoes romanticas 

Sentimentos tocados 

O "rei" atentamente ouvido 

O ideal era nao fugir a tonica 

Viagem pelo tempo 

Avistei... 

formas fluidas que se cruzaram com 

cintiliza^oes siderais, 

Anjos, 

Talvez." (preito a Coelho neto) 

Coragao pulsante 

Vibragao esquizofrenica 

Demencia curada pela certeza da tua 

existencia. 

Tucanu's Producoes 

A mais completa produtora de audio e video do meio norte brasileiro 
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FHG langa piano de direitos humane 

0 objetivo e garantir a populagao o direito a vida, 

seguranga e tratamento igual perante a lei. O programa teve boa repercusao 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Repasse I 
0 Ministcrio da Educayao 

vai repassar, cste ano, R$ 260 
milhoes para mais de 160 mil 
escolas do 1° grau 
cadastradas por prefeituras 
no programa do manulonpao, 
coordonado polo Fundo 
Nacional de 
Dosonvolvimonto da 
Educa^ao (FNI)E). Os 
recursos sao para 
complemontar vorbas 
prdprias destinadas a 
conserva^ao o aquisiyao do 
material didatico. Sao Paulo 
recobora R$ ill milhoes para 
sete mil escolas. 

Repasse II 
Ato agora, 260 prefeituras 

se cadastraram junto ao 
FNDE para recebor a vorba 
complomontar. 0 rocurso 
ropassado o proporcional ao 
numoro de alunos do cada 
oscola, o podo variar do R$ 
500 a R$ 15 mil. As rogides 
Nor to e Nordosto rocobem 
urn diferoncial de 30% a mais 
em relayao as demais. De 
acordo com o secretario- 
executivo do Fundo, Barjas 
Negri, cerca do 20 mil 
escolas ainda nao sao 
beneficiadas, muitas vezes 
porque a profeitura esta 
inadimplente junto a 

afirmou. "So quo dependo 
muito dela tambem". A 
clinica trabalha com viciados 
e, conforme Salem, tern boa 
ostrutura. Urn tratamento de 
um mes ali — so para 
desintoxicagao — sai por R$ 
3.500,00. 

Protesto 
0 secretario do Direitos 

Humanos da Associa^ao 
Brasileira dos Quays, 
Lesbicas e Travestis 
(ABGLT), Luiz Mott, 
aproveitou a solenidade de 
lan^amento do Programa 
Nacional de Direitos 
Humanos, para apresentar o 
protesto da entidade, que se 
sentiu exclui'da. "() piano 
comeyou dando mau 
exemplo, discriminando os 
mais discriminados", 
desabafou Luiz Mott. 

Apds o presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
deixar o salao Oeste do 
Palacio do Planalto, «nde foi 
realizada a solenidade de 
lanyamenlo do Piano de 
Direitos Humanos, Luiz 
Mott e outros companheiros 
abriram uma faixa de 
protesto com dizeres "Quays 
pedem Justiya". "Ainda nao 
tivemos nossa lei aurea", 
afirmou Mott. 

instituiydes federais. 

Repasse II 
No ano passado, 144 mil 

escolas receboram R$ 229 
milhoes. Um teryo da verba 
foi ropassado dirotamonte 
para a oscola. "Quando a 
oscola torn uma associayao 
do pais ou um caixa oscolar, 
o dinhoiro vai diroto, som 
procisar passar pela 
profeitura:, oxjdicou Negri. 
() dinhoiro foi utilizado para 
poquenos roparos, como 
pintura e conserto do 
banhoiros, e para aumontar 
a disponibilidado do material 
oducalivo. 

Sorte 
Se a menina de rua 

Darleno de Souza Cordeiro 
Liicio topar, ola pode ir para 
a clinica Casa de Caminho, 
ondo tera cuidados medicos 
e psicologicos, alem de 
hospedagem com direito a 
boa cama e comida caseira. 
O diretor da clinica, Marcio 
Salem, acompanhou a 
historia dagarota o oforeceu 
patrocinio para o tratamento 
completo. 

Otimista, ele aposta na 
recuperayao de Darlene. 
"Faremos de tudo e acho que 
as chances sao muito boas" 

No ano passado. 144 mil 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agenda Estado 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso lanyou o 
Programa Nacional do Direitos 
Humanos em solenidade no 
Palacio do Planalto. 0 piano 
mistura ayoes concretas com 
declaraydes de intenyoes o 
propostas que precisam da 
autorizayao do Congresso 
Nacional para serom 
implantadas. Ao todo, sao 164 
tipos diferontes do ayoos 
govornamentais para garantir a 
populayao o direito a vida, 
seguranya e tratamento 
igualitario perante a loi. 
Algumas sao vagas como 
"criayao de politicas piiblicas 
para reduyao de desigualdades 
economicas, sociais e 
culturais". 

0 piano e dividido em 
objetivos. 0 primeiro e o 
aumento da seguranya da 
populayao e reduyao dos 
crimes violontos. A ostrategia 
para isso comeya com a 
olaborayao do mapas sobro a 
violencia no campo o nas 
cidades. Aldm disso, o govorno 
pretonde fazor uma vordadoira 
reforma na legislayao, 
controlando o uso de armas por 
cidadao comuns e policiais. 0 
governo anuncia como uma de 
suas intenyoes aprovar projeto 
de lei transforindo para a 
J ustiya comum o julgamento de 
crimes cometidos por policiais 
mililares. Na semana passada 
o Senado barrou uma proposta 
semelhante, foita jielo doputado 
Helio Bicudo. 

0 governo incluiu no piano 
tambem a intenyao de mudar 
a legislayao sobre preconceito 

■ 

I 
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Fernando Herique discursa durante lanfamento do pano nacional de direitos humanos 
dependerao de disputas 
inter nas no governo, como a 
"garantia a Funai (Fundayao 
Nacional de Assistencia a" 
Indio) de recursos suficientes 
para cumprimento de sua 
missao". Para isto, a Funai tera 
que veneer o controle de 
gastos e cortes de verbas 
impostos pela equip 
economica a todas as areas < 
governo. 

o violencia racial, trabalho 
foryado, explorayao do 
trabalho infantil, violencia e 
explorayao sexual de crianyas 
e adolescentes, politica de 
adoyao para casais brasileiros 
e estrangeiros e implantayao 
no Brasil de normas 
internacionais para o respeito 
aos direitos humanos. 

Ha propostas concretas, 
como a inclusao dos 

portadores de HIV e de suas 
entidades representativas nos 
conselhos e brgaos publicos e 
definem as politicas de 
combate a Aids. Outra frente 
que o governo promete se 
empenhar e a da cidadania, 
iniciando campanhas para dar 
a toda a populayao o acesso 
aos documentos basicos, como 
a carteira de identidade. 

Outras propostas ainda 

Sudoexpo 96 
Rio Verde-GO promove de 

21 a 26 proximos a Sudoexpo 
96 (5a Feira da Indiistria, 
Comercio e Prestayao de 
Serviyos de Rio Verde e 4? 

Regional do Sudoeste 
Qoiano) maior evento do 
genero da regiao. Havera 
desfiles, shows artisticos, 
palestrase seminarios. Serao 
cerca de 100 estandes 
espalhados pelo Centro de 
Abastecimento de Rio Verde 
(Feira Coberta), que 
abrigarao mais de 120 
expositores — a feira inclui 
outros 17 municipios. Os 
organizadores esperam a 
visita de cerca de 70 mil 
pessoas durante a mostra. A 
Sudoexpo 96 e uma 
promoyao da Associayao 
Comercial e Industrial de Rio 
Verde, com apoio do Governo 
do Goias. 

Ranger 96 
A Ford inicia vendas do 

picape Ranger modelo 1996. 
O carro esta dispomvel nas 
245 distribuidoras de veiculos 
importados da Ford, em todo 
o Pais, nas versoes XL, SIX 
e SuperCab (cabine 
alongada), com cayambapara 
transporte de ate 650 quilos. 

Estrangeiros atuarao nc 

mercado de seguro saud 

por Rodrigo Mesquita 

O governo decidiu abrir o 
mercado de seguro saiide ao 
capital estrangeiro para, 
indiretamente, foryar uma 
baixa de preyo dos pianos de 
saiide, anunciou o secretario 

de Acompanhamento 
Economico do Ministerio da 
Fazenda, Bolivar Barbosa 
Moura Rocha. As empresas 
interessadas deverao 
encaminhar seus pedidos a 
Superintendencia de Seguros 
Privados (Susep) tao logo o 

Diario Oficial publique a 
exposiyao de motivos do 
ministro da Fazenda, Pedro 
Malan, que viabiliza o 
aumento da participayao de 
capital estrangeiro no 
mercado domestico de 
seguro saiide, que estava 
congelado desde a 
promulgayao da Constituiyao 
de 1988. 

Atualmente, empresas 
estrangeiras ja participam 
desse mercado, associadas 
ao capital nacional. A 
exposiyao de motivos e o 
instrumento legal para 
ampliar esta participayao, 
porque a Constituiyao 
restringiu o capital 
estrangeiro no segmento 
financeiro e de seguro saiide. 
Qualquer ampliayao no 
mimero de empresas que 
atuam no setor so pode 
ocorrer depois de declarado 
o interesse nacional, como 
fara Malan. "E do interesse 
do governo permitir que o 

capital estrangeiro atue co 
liberdade na area de segi. 
saiide", comentou Bolivar 

Ele explicou que 
procedimento burocratico 
sera mais agil e que o prazo 
maximo de tres semanas sera 
suficiente para a aprovayao 
dos pedidos. As empres 
devem encaminhar r 
proposta a Susep. Depois 
analisar, a Superintendencia 
remete o processo ao 
Ministerio da Fazenda, onde 
Malan ratifica a autorizayao 
expedindo a solicitayao para 
o presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

O processo estara 
concluido no momento em 
que o presidente baixar um 
decreto autorizando a 
instalayao da nova empresa. 
Assim, a sistematica sera de 
abertura do mercado, mas 
com analise de caso a caso, 
como explicou o secretari 
de Acompanhament 
Economico. 

Grafica Jardim 
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Doutor volta as pistas em Arapuaina 

por RENILDO JACOME 

Campanha 
Realmente a campanha do 

Galletti na primeira fase cio 
campeonato da 1- divisao, e 
de encher os olhos. Foram 5 
jogos e 5 vitorias, com 
madias de gols acima de 3 por 
partidas. A defesa tambem 
trabalhou bem, levou apenas 
2 gols nos 5 jogos. 

Mesmo com esta 
campanha o tecnico Adao dos 
Passos, afirma que ainda nao 
tem o conjunto ideal para os 
jogos da segunda fase. 

Estreia I 
A diretoria do Galletti 

aproveitou o ultimo jogo da 
primeir?fase, para estrear os 
refor^os da equipe para 
segunda fase do campeonato. 
Altair, que ja tinha defendido 
as cores do Galo ano passado, 
no Maranhao do Sul, Xaxado 
(que marcou dois gols) 
pertence ao futebol de 
Imperatriz e o goleiro Magno. 
Outra estreia anunciada era 
de Neto Serbim, que nao 
apareceu no domingo e 
portanto nao podera jogar na 
segunda fase. 

Estreia II 
Outro time que aproveitou 

o ultimo jogo para promover 
estreia foi o Flamengo. Para 

■ran9a no gol, o rubro- 
' trouxe Zd Filho (que 
reside em Imperatriz), 

Jurandir e Franklin, que e 
profissional e atualmente 
defende o Pedreiras no 
Campeonato Paraense. 

Estava previsto tambem, a 
estreia do zagueiro Zeze, nao 
pode comparecer ao jogo e 
nao tem condi^oes de atuar 
na segunda fase. 

Volta 
O jogo contra o Carajas 

marcou a volta ao time do 
Flamengo do zagueiro 

aiano, que foi um dos 
fundadores da equipe. 
Baiano esta afastado do 
futebol ha mais de um ano, 
em virtu de de uma cirurgia 
no joelho. Seja bem vindo 
garoto! 

Papo de tore edor 
A beira do gramado no 

campo da Cikel, no ultimo 
domingo, um torcedor vendo 
o time do Carajas perdendo 
para o Flamengo por um a 
zero e sem for^as para reagir, 
falou: "um time com tantos 
veteranos nao pode ir alugar 
nenhum mesmo. Se 
somarmos as idades de 
somente quatro dos 
veteranos deste time, sao 140 
anos. Tem condi^ao um 

negocio desse!?". 
Ja diz o ditado: a voz do 

povo e a voz de Deus. 

Society 
Os jogos do final de 

semana definiram os 
finalistas do Torneio de 
Futebol Society da 
Associa^ao Esportiva 
Recreativa Cikel. Foram a 
final no proximo domingo 
as 9h, TV Difusora e 
Juventude. 

De passagem 
Visitaram a Cidade do 

Ferro no final de semana, os 
jogadores Mario e Ze 
Augusto, que no im'cio deste 
ano deixaram o nosso 
futebol amador e estao 
tentando a sorte no futebol 
profissional do Para. Os 
dois estao defendendo as 
cores do Predeiras no 
campeonato deste ano. 
Mario vem jogando do 
im'cio da competiyao e Ze 
Augusto estreara 
definitivamente agora no 
segundo, pois no primeiro 
foi impedido de jogar por 
falta de documenlagao. 

Futebol de Salao 
Comeyou dia 14, o 

Torneio Tribos de Futebol 
de Salao, na quadra da 
Sedel. O torneio e uma 
iniciativa do Departamento 
de Esportes do grupo 
Tribos Association Teen e 
contou com a participayao 
de mais de 15 times. 

Retornou 
Retornou de Araguaina 

segunda-feira a tarde, o 
piloto de bicicros, Doutor, 
que participou no final da 
semana do Torneio em 
homenagem as maes, na 
cidade do Estado do 
Tocantins. Voltando a 
correr depois de alguns 
meses parado em virtude 
de uma de uma fratura na 
clavicula, Doutor nao 
decepcionou e ficou em 
segundo na categoria 
especial. 

Com a volta do maior 
nome do bicicross da 
Cidade do Ferro as pistas, 
espera-se que o esporte 
reviva os bons momentos 
que teve no passado. 

Liga 
A Liga Esportiva 

Ayailandense esteve 
reuninda ontem a noite para 
decidir a tabela da segunda 
fase do campeonato. Mais 
informayoes na coluna de 
amanha. 

por Renildo Jacome 
Da Sucursal de Ayailandia 

Retornou segunda-feira de 
Araguaina-TO, o piloto de 
bicicross Raimundo Jose da 
Conceiyao, o Doutor. Depois 
de varios meses sem correr, 
em virtude de uma fratura na 
clavicula, o piloto passou por 
um intense trabalho de 
recuperayao fisica, chegando 
a perder 21 quilos para ter 
condiyoes de correr 
novamente. Doutor participou 
no ultimo final de semana, em 
Araguaina, do Torneio de 
Bicicross em homenagem as 
maes, que contou com a 
participayao de pilotos do 
Maranhao, Tocantins e Para. 

A volta as pistas nao 
poderia ser melhor. Doutor 
ficou em segundo na categoria 
especial. Segundo ele, voltar 
as pistas significa veneer um 
desafio pessoal. "Depois do 
acidente que eu sofri, todos 
diziam que eu nao tinha mais 
condiyoes de correr. Nao 
desisti e hoje estou de volta e 
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Doutor, piloto 

jaganhando titulos", desabafa 
o piloto. 

Com a volta do Doutor, que 

de Bicicross, volta 

e a maior represenlayao do tempos. 
as 

bicicross da cidade, espera-se 
que o esporte volte aos bons 

pistas 

com muitos 
praticantes e copetiyoes 
semanais. 

Liga realiza sorteio dos jogos 
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Galletti e Magnolia, abrirao a segunda fase do campeonato dia 23 proximo 

por Renildo Jacome 

Na noite da ultima lerya- 
feira, a Liga Esportiva de 
Ayailandia (LEA) reuniu-se 
com represenlantes dos oito 
times que participaram da 
segunda fase do Campeonato 

Amador das 12 divisoes. 0 
objetivo da reuniao foi a 
elaborayao da tabela e a 
definiyao de horarios para os 
jogos. Apenas o Flamengo nao 
enviou representanle para a 
reuniao. 

() diretorde futebol da LEA. 

Roberto Figueiredo, logo no 
im'cio da reuniao, colocou em 
discussao os horarios para a 
realizayao dos classicos. A Liga 
defendia que os jogos com 
possibilidade de levar ao 
estadio um piiblico grande, 
fosse colocado em horario 

es|K'cial. Algim< prt^uiiMtu-N<u- 
clubes reclamam, pois com 
horario especial para 
determinar implicaria em 
horario ruim para eles. Deixns 
de varias opinides e discussdes, 
o horario especial foi aprovado, 
visando um comodidade aos 
torcedores que estao ha muito 
tempo sem o futebol da ld 

divisao, visto que a primeira 
fase do campeonato foi 
realizada no campo da 
Associayao Esportiva Cikel. 

Em seguida aconteceu o 
sorteio dos jogos das sete 
rodadas da segunda fase. Serao 
jogos, por final de semana, um 
no sabado e tres no domingo. 
Galletti e Magnolia, times de 
melhor campanha na primeira 
Tia primeira fase, abrirao dia 25 
a segunda fase. A primeira 
rodada marca tambem o 
confronto entre Guarani e Bom 
Jardim, Jacare e San Hiiego. 
Realce e Flamengo. Todas as 
diretorias ja adiantaram que 
farao promocionais para levar 
os torcedores ao estadio nos 
sens jogos. 

Realizada penultima etapa do 

Campeonato de Giclismo e Moutain Bike 

por Renildo Jacome 

Foi realizada no ultimo 
domingo a penultima etapa do 
Campeonato Ayailandense de 
Ciclismo de Mountain Bike. 

Mais de 20 pilotos 
participaram da corrida, com 
um percurso de 32 km (ida e 
volta) a fazenda Mangueira. 
Os tres primeiros no ciclista 
foram: Neilson Delmontes, em 

primeiro, Everaldo 
(Imperatriz) em segundo, e 
Jaldo Lima, em terceiro. No 
Moutain Bike, Miranilton 
Ferreira confirmou o 
favoritismo, chegando em 
primeiro, com Claudio 
Almeida em segundo e 
Raimundo Reis em terceiro. 

Com os resultados desta 
etapa, Neilson Delmontes 
lidera no ciclismo com 90 
pontos, em segundo vem 
Adalberto Pinto, com 02 
pontos e Reinaldo Alencar, em 
terceiro, com 37 pontos. 
Miranilton Ferreira esta 
disparado nafrente no Moutain 

Bike com 97 pontos; Raimundo 
Reis, em segundo 51 pontos; 
seguido de perto por Claudio 
Almeida, com 49 pontos. 

0 organizador do 
campeonato, Eugenio Silva, 
mostra-se empolgado com os 
resultados obtidos ate agora 
e espera que o campeonato 
sir va para aunlentar o interesse 
do jovem ayailandense pelo 
ciclismo e o Moutain. Esta 
semana acontecera uma 
reuniao paradefinir a data tie 
realizayao da ultima etapa, que 
ja tem percurso determinado 
(de Itinga a Ayailandia), pelos 
proprios pilotos. 

Direto, objetivo e corqjoso. flssim e Orlando Menezes, que 

comondo de segundo o sexto-feiro, o prograno Cidade 

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

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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-4 musa Maranhao 95, Shanna Cnstina, na < 
concurso. Sereia... 

m 

I 
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Um luxo so 

Assim foi a ''Lima Noite na Bahia ir (Musa 

Maranhao). Nao so as candidatas deram um show, 

mas tambem os convidados, que estiveram 

impecaveis. Os estilos eram os mais variados, mas 

com extremo bom gosto. 

E por falar em estilo 

Estreia sabado "Flash 

Fasshion", escrita por Valeria 

Cristo, que assinara a pagina 

do fim de semana. Onde sera 

mostrado tudo que e moda, 

tendencia e com 

Vale con 

portamento. 

enr. 

Terremoto 

Shanna Cristina, Musa 

Maranhao 95 e Miss Brasil das 

Americas, caiu como um 

terremoto na city. Mais bela do 

que nunca, a morena de 1.80 

cm de altura deu um show na 

passarela. E quern nao foi ao 

concurso tera a oportunidade 

de ver toda sua beleza na 

telinha, em um comercial 

.hertura do produzido pela Art-Rromocoe 

¥ 
o-vSS ::: : 

m 

* 

■ 
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Inovagao no modelo do maio que alongou a silhueta 
das misses (maids Renascen fa) 

Renascenga 

A empresaria Sonia (Renascen^a) 

foi quern vestiu as candidatas do 

Musa Maranhao nos trajes maio, 

short e blusa. 

A Renascen^a esta com uma linda 

colecao infantil de aerobica. E 

malhar. Um close de todas as candidatas ao titulo de Musa Maranhao 96, vestindo Renascenfa 

a 

Nos 85 anos da Tramontina, 

o presente e para voce 

E AN IVERSARIO 
TRAMONTINA. 

VENHA COMEMORAR! 

O MEL.HOR DA FESTA 

SAO DOS PRE^OS 

tit I Vresentes Santa Marina, 
t % 1 Zodo mundo tan, todo mundo 

usa e sernpre falta um. 

y\ rcx\y\[\& do \CK^ 

Seu JistriLiJor Santa Marina (Duralex) 

flrmazQm Madia Fone. 722-2952 

Noivos & Noivoe 

Alugamos e vendemos para noivas, noivos, damas, 1 J 
anos, padrinhos e cavalheiros. 

Temos tambem floriculture com ornamenta^ao, bouquet r 
arranjos diversos. 

Ruq Simplfcio Morairo, 1 665 

Fone: (098) 723-3163 - Imperot- 
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Para anunciar 

e so ligar 

723-2034 

Academia Askan/Pratique Karate 
Preservar a integridade fisica, mental e sensorial de seus praticantes. 
Treinado karate voce adquire: habilidade, disciplina, equlibrio, fon;a_e 

auto-confian9a. 
Horarios: 
Karate — segunda," quarta e sexta — das 06:00 as 07:00;das 11:00 as 

12:00; das 17:30 as 18:30; das 19:00 as 20:00 e das 20:00 as 21:00. 
Aerolocalizada — tenpa, quinta e sabado — das 17:30 as 18:30 e das 

1.8:30 as 19:30. 
Matriculas abertas. 

Rua Piaui, 612, Nova Imperatriz. 

Vende-se 
Umamoto DT200 seminova, com apenas 16.000 km rodados, ano 94 (dodia 
14 de novembro). Interessados, entrar em contato cifm o Sr. Clovis pelos 
fones: 977-2365/721-3945. 

Rovel Veioulos 
Vende: 

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

Penta 
Quarti^j e sabados 
Pousos: 13:00 Decolagen s: 19:00 

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

Viayao Nordesto 
Diariamente 
Pousos: 14:05 Decolagens: 14:40 

Hrasil Central 
De domingo a sexta-feira 
Pousos: 11:00 e 16:00-Decolagens: 11:20 e 16:20 

Horario do trein 
Companhia Vale do Rio Doce 
Saidas as terras, quinlas e sahados as 10:30 

Vende- se 
.ua casa conslruida (esquina) e outra come^ada, com ponlo comercial. A 

Rua Furna, n'J 08-A, Parque Santa Lucia. 
Valor: 3.000,00 (ACEITA PROPOSTA) 
Tratarcom Antonio Rodrigues 

Inter Car Veiculos 
Vende: 

Uno 92/93 - R$ 6.500,00 — cor vermelho; D-20 93, cores: preta. vermelha 
ou **perolada** —R$ 21.000,00; D-20 92 completa — preyo a combinar; 
Uno PiLX complete, corvinho, R$ 9.500,00 
Av. Gelulio Vargas, 1973, em frente ao Bamerindus. l-'one: 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. 
'pratar no local ou pelo fone 723-1628 

Maira Estacionamento 
Vende: 

Omega 93 - R$ 18.000 — cor vinho; Santana 94 - R$ 14.000 — cor azul; 
BMW 92 - R$ 60.000 — cor prelo 
Contatos pelo fone: 721-'W80 

Imperauto Vende: 
Saveiro 93 1.8 - R$ 7.800 — cor dourado; 
F-1000 89 diesel - R$ 13.000; 
Uno 93V94 Mille - R$ 6.500 — cor prata; 
D-20 92 - R$ 19.000 — corvermelha; 
Trator AD7. ano 78 - R$ 15.000,00 
Pick-Up Fiat, ano 91 - R$ 5.500,00 — cor bege 
Av. Dorgival P. de Sousa. 763 - fone: 721-4626 

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

Caneleiros fear, Rua XV de Novembro, 606. 
Programa^ao da semana de 15 a 18/05 
Quarta-Feira — Lena Garcia e Wilson Zara 
Sexta e sabado —Ronald Pinheiro 
Um ambiente saudavel egostoso a sua disposi9ao. 

Joia Motel 
Apartamentos com frigobar, telefone, televisao, ar condicionado, video e um 
completo servi9o de quarto. 
BR-010, Km 01, n0 85. Fone: 721-1438. 
Visite-nos. 

Vende-se 
Uma pronta entrega do ramo de confec9oes localizada a rua Cel. Manoel 
Bandeira c/ Dorgival P. de Sousa. 
Contatos pelo fone: 723-1628 em horario comercial ou no local. Pre9o de 

Adeniar Mariano Consult. Iniobiliaria 
Vende: 
*1 Ima casa residencial localizada a Av. Bernardo Sayao, BairroTres Poderes 
— com 04 quartos, 01 suite, garagem, piscina, copa/cozinha. Pre90 de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a Rua Sergipe, Bairro Ju9ara — com 02 
quartos, 01 suite, garagem, area de servi9o. copa/cozinha. Pre90 de ocasiao. 
*Um apartamento residencial localizado a Rua Sao Pedro, Bairro Nova 
Imperatriz, Edificio Meridien — com 02 quartos, 01 suite, banheiro social, 
copa/cozinha, dependencia de emjiregada. 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. Pre9o de ocasiao. 
*1 Ima casa residencial localizada a Rua Frei Manoel Procopio, Bairro Cenlro 
— com 02 quartos, banheiro social, copa/cozinha. Pre^o de ocasiao. 
*1 Ima casa residencial localizada no Setor Amazonas — com 02 quartos, 01 
suite, banheiro social, copa/cozinha, com uma area de 1.000 m2 de terreno 
(constru9ao nova). Preco de ocasiao. Contatos; Fone 721-5424 

-Alex Arouche hndveis 
Sua Garantia Imobliaria 
Creci J-173 20a Regiao 
Rua Cel. Manoel Bandeira, 1961, Centro- Imperalriz-MA. 
*Vende- uma excelenle casa siluada a rua Maranhao, proximo ao Colegio 
Meng Imperador, com garagem para varios carros, duas salas, copa, cozinha, 
dep. de empregados, duas suites e dois quartos,(aceila-se carro, gado e 
parcelamento) 
*Vende- um galpao situado a BR-010, proximo a nova rodoviaria, coberto de 
eslrulura metalica em otimo acabamento, baslante amplo,(aceila-se carro, 
gado e parcelamento) 
*Aluga uma casa com garagem, sala, copa, cozinha, 02 quartos, 01 suite e 
dependencia de empregada, na Rua Sergipe. Bairro Jugara. 

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

* Na rua Hermes da fonseca, Cefitro. 
R$ 20.000.00 
* Rua Santa Tereza, Cenlro 
R$ 25.000,00 
* Rua 11, Parque do Burili 
R$ 13,000,00 
* Rua Cecilia Meireles. Bairro Aleandra 
R$ 8.000,00 
* Rua Godofredo Viana, Jardim Eldorado 
R$ 35.000,00 
* Rua Joao Lisboa, Cenlro, com 0!! pavimentos 
R$ 130.000,00 
* Uma casa no Alto da Boa Vista 
R$ 36.000,00 
Pontos Coinerciais 

* Um ponlo na Rua Coriolano Milhomem, 1727, Centro 
R$ 36.000,00 
* Na Rua Luis Domingues, Centro 
R$ 45.000,00 
* Na Rua Ceara, Bairro Jucara 
R$ 25.000,00 
* Na Av. Gelulio Vargas, Centro 
R$ 200.000,00 
Vende Fazendas 
* No Estreilo, com 80 alqueires. 
* No Estreilo, com 30 alqueires. 
* No Estreilo, com 168 alqueires, 
* No Estreilo, com 220 alqueires 
* No Brejao, com 230 alqueires, 50% feita 
Valor poralqueire, R$ 1.300,00 

Vende-se 
Um I' iat Ogi 83 a alcool - R$ 1.700 — cor Verde. 
Tratar na rua Rio Grande do Norte n" 905- Mercadinho, ou pelo fone 721- 
7361 

Ofertas de emprego/Sine- MA 
10 Soldadores de arma9ao 
08 Operadores de vibrador de concrete 
05 operadores de trator 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 seguran9a do trabalho 
02 soldadores raio x 
01 churrasqueiro 
01 Vaqueiro 
02 Borracheiros 
02 Lahterneiros 
02 Serralheiros 
05 Empregadas domesticas 
02 encarregados de Departamento Pessoal 
Os interessados deverao dirigir-se ao micleo do orgao, a rua 15 de Novembro, 
s/n, antigo Ciretran. 

Oferta de emprego 
A Exlicendio Comercio e Representa9oes LTDA esla contratando vendedores 
com ou sem experiencia. Os interessados devem procurar dona Sulamita. 
Av. Dorgival P. de Sousa n" 1427, em frente ao Imperatriz Shoping 

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

Corrente 
Para alcan^ar uma gra9a, rezar o Salmo 38 tres vezes e mandar 
publicarao dia, durante tres dias 

AC Corretora Vende: 
Mo to Titan OK - R$ 3.200; 
MotoDrean OK - R$ 2.500 
Moto Today 89 - R$ 1.600; 
Pick-1 lp Fiat 94 R$ 6.200 — cor vermelha; 
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 390 nova; 01 cadeira de ferro nova com tres acentos; 01 
liquidificador Wallila; 01 mesade ferro nova para escritdrio; 01 cadeira nova 
para escritdrio estilo executivo;0l espremedor de frulas Mallori; 01 biro de 
aco usado para escritdrio. 
Tratarcom Gerson. Fones 721-5858 ou 977-1723. Pre9o a combinar. 

Vende-se 
Lima moto Agrale 92 - R$ 1.300 — cor branca. 
Lontalos pelo fone 721-5852, tratarcom Jacksom. 

Vende-se 
Uma moto l ila, ano 95/motlelo 95; cor azul. IPVA/96 pago 
Valor: K$ 3.000,00. Interessados falar com Alonco, na Drogaria Economica 

Vende-se 
Filholes de Pastor Alemao. Contatos pelo fone: 721-8536 

Vende-se 
Cajiiarao da agua salgada tamanho medio. Prego do Kg; 8,00 reais. Contatos 
|)eIo fone; 721-7510 

Vende-se 
Uma casa no Jardim Crislo Rei, com 02 suites. R$: 20.000,00. Aceita-se 
gado no negdeio. 
Uma casa residencial, dlima localizacao, apropriada para clinica e 
laboratdrio. Preco de ocasiao. 
I Ima casa residencial, a Rua D. Pedro 11. Bairro I Iniao, com 05 quartos, 02 
suites, dependencia de empregada, area de service e campo de futebol. 
Aceila-se gado no negdeio. Tratar com o Sr. Assis Dias, pelos fones: 721- 
6945/977-2569 

Salao Paraiso 
Melodo moderno ile corle e massagem, com produtps 
da mais alia confianca e por precos camaradas. 
Rua Luis Domingues, 2018- Fone; 721-5087 - Cenlro 

Vende-se ou troea-se 
Uma casa com 03 quartos, 02 banheiros, garagem com cajiacidade para 
05 carros e piscina; sitauada a Rua Salvio Dino, 650A. Vila Redencao II 

Prcnisa-ze 
De uma cozinheira com experiencia e referencia, para trabalhar em uma 
residencia. Paga-sebem. Interssadas devem dirigir-se a Di Paula Calcados; 
Av. Getiilio Vragas 682, Calcadao 

Sintonize a 

Radio Capital 

AM, 950 Khz, 

10 mil Watt's 

de potencia. 

A Sua Melhor 

Onda. Agora 

com studio 

tambem a 

Super 

Quadra 602 
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Freezer CONSUL 

410 Us, Mod. HB 41 C 

r$769,oo 

d vista on entr. de 

R$ 1S9,oo + 

R$ 98,50 

por mes 

Consuls 
Freezer CONSUL 

530 Us, Mod. HB 53 C 
r$899,oo 

a vista ou entr. de 

r$ 179,00 + 

I 1 6.00 

por mes 

cce 

3 Anes de 
GARANTIA 

k 

/Freezer CONSUL 

'310 Us, Mod. HA 31 C 

r$649,oo 

a vista ou entr. de 

f r$ 129,00 + 

84 R$ *00 

por mes 

Fegdo 
ESM ALTEC 

CANOA, 4 Bocas, 
Mod. MI 3840 

r$99,oo 

a vista ou 

entr. de 

R$ 19,00 + 

o 

. 

LU 
• - V,;:--:; 

,00 

por mes 

KENT Bocas Fogap 

de entr vista R$ ou 80 

V R$ 40 r$2 mes por 80 

GIN Mag. de Cosjuro £1 

Standart, 

. d Gabinete, 

Mod.B3/750 

R$ 145,00 

a vista ou 

entr. de 

r$ 29,00 + R$ 8 ,00 por mes 

Furadeira BLACK & DECKER 

^ Mod. 7945-BU 

r$68,oo a vista 

ou entr. de 

R$ 14,00 + 

R$ 8,70 por mes 

Bafedeira ARNO Planetaria 

Mod. BPA 

r$ V 59,00 

a vista ou entr. de 

32,oo + 

R$ 2d ,50 

por mes 

Lisa, 6 Prateleiras, 

Mod. EDPLISA 

r$36,oo a vista 

ou entr. de 

R$ 7,00 + 

R$ 4,70 por mes 

I 
1 

1 

1 
j 
&&&■ £- 
i 

Freexer CONSUL 

220 Lts, 

Mod. HA 22 C 

r$S 69,oo 

a vista ou entr. de 

R$ 1 19,00 + 

R$ 73,00 

por mes 

Lavadora 
BRASTEMP 
TOP LOAD, 
BWR22ABA 

**679, 00 

a vista ou entr. de 

r$ 13S,oo + 

88 R$i ,00 

por mes 

Ventilader FAET 

Mod. 1048, 30cm 

r$29,oo a vista ou 

entr. de r$ 6,oo + 

3 

FAET 

Liquidificador FAET 

Super mix, Mod. 215 

r$39,oo a vista ou entr. de 

R$ 9,oo + 

R$ 4,80 por mes 

R$ ',70 por mes 

Liquidificador BRITANIA 

2 Velocidades, Mais Pulsar 

r$42,oo 

a vista ou entr. de 

R$ 8*00 + ^ 

R$ 5,50 

por mes 

Liquidificador BRITANIA 

3 Velocidades, Mod. B30S 

r $42,oo 

a vista ou entr. de 

R$ 9,00 + 

/ R$ 5,30 

' % . a, por mes 

Liquidmcaaor BRITANIA 

Eletrdnico, CLA SS1CTR OA\ 

r$55,oo a vista 

ou entr. de 

R$ 1 1,00 + 

R$ 7,10 

por mes 

mm 

< ,k > : 

TV CCE 

14", Cores,Controle, Mod.HPS1470/80 

r$339,oo d vista ou entr. de 

r$ 69,oo + 

R$ 43,00por mes 

TV CCE 

20", Cores,Controle, Mod.HPS2080 

r$379,oo a vista ou entr. de 

r$ 79,oo + 

R$ 48,40 por mes 

PHItCO 

Toca Disco Laser PHI LCD 

Bicicleta MO NARK 

TROPICAL, Freio Ingles, Mod. FM26 

r$1 53,oo a vista ou entr. de 

r$ 30,oo + 

r$ f 3r,8o por mes 

TODA A LINHA DE 

COLCHOES E SOFAS E* 

12 PARCELA* 

SEM ENTRADA 

m 

Micro System 
CCE 

CD, Duplo Deck, 

AM/FM, 

Mod. MS388 

r$264,oo a vista ou entr. de 

R$ 54,oo + 

34 R$ f,00 por mes 

Micro System 
CCE 

Duplo Deck% 

AM/FM, 

Mod. MS32, " r$99,oo a vista ou 

entr. de r$ 19,oo + 

R$ f *2,00 por mes 

Stereo System CCE Com Rack, 

Mod. SS7880 r$ 186,90 d vista 

ou entr. de 

r$ 38,00^ 

24, 

Controle, Entrada p/ CD, Mod. PCD 200 

r$1 89,oo d vista ou entr. de 

r$ 39,oo + 

R$ 24,20 por mes 

Ventilador SINGER 

Coluna, Mod. SF16 

i$89, oo a vista ou entr. de R$ 1 B,oo + 

R$ 7 1,50 por mes 

R$ ,00 

por mes 

DAL 

Densidade 

Solteiro, 78X14 R$SS,ood vista 

entr. de r$ 11,oc 

,10 por mes 

Colch. ~ 
DALBAN 

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

a vista ou entr. de r$ 16,oo + 

R$ 10 ,00 por mes 

Ferro Eletrico ARNO 

Automdtico, Mod. FD 

r$ 17,oo a vista ou entr. de 

r$ 4,oo + 

R$ 45,10 por mes 

PROMOVE DE VERDADE 

Ofertas vdlidas ate!8/05/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m. CMP/A mada 
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Duro Aprendizado 

por Valdo Valle 
Da Sucursal de Agailandia 

0 diretor Jonh Singleton foi 
indicado ao Oscar de dire^ao e 
roteiro pelo filme OS DONOS DA 
RUA em 1991, que Ihe deu fania 
mundial, sobreumviolentogueto 
em Los Angeles. Afro-americano 
e formado em cinema pela 
Universidade Southern California, 
filmou a seguir SEM MEDO NO 
CORAQAO com Janet Jackson, na 
qual a mesma fez sua estreia no 
cinema. 

Chega as locadoras esta 
semana, o mais recente trabaQio 
do diretor. DURO 
APRENDIZADO e um filme cuja 
caractensticas como a 
preocupa^ao com o pensamento 
de um grupo, o que d 
politicamente correto, sexo e 

busca de identidade, o distingue 
de tantos outros que falam sobre 
o microcosmo universitario. 
DURO APRENDIZADO se i)assa 
durante o inicio do ano letivo, na 
ficticia Universidade Columbus, e 
tambem o comedo de profundas 
transforma^oes na vkla de tres 
calouros: uma^ovem virgem, um 
negro desencantado que luta ix)r 
umabolsa de estudos e um caipira 
reprimido e machista. Ditar i)or 
melhoras na realidade socio- 
polftico, ix)r direitos iguais, ftigir 
da solidao c definir um futuro 
melhor sao preocupagoes que 
fazem jwte do cotkliano destes 
jovens. 

Notas sobre o filme 
O produtor Paul Hall que 

assina a produgao com Jonh 
Singleton fundou o Grupo 
Berkeley, uma impressa de 

produgao, na qual foi muito bem 
sucedido. Esteve por tras de 
sucessos como episodios de 
TWIN PEAKS, BARRADOS NO 
BAILE, e do filme QUER1DA, 
ENCOLHI AS CRIANCAS. 

O elenco 
A atriz Jennifer Connelly 

contracenou recentemente com 
Antonio Banderas no drama 
politico DE AMOR E DE 
SOMBRAS, trabalhou com o 
diretor Sergio Leone em ERA 
UMAVEZ NA AMERICA esteve 
em SETE MINUTOS NO 
PARAISO, foi dirigidojxir Dennis 
Hopixt e contracenou com Don 
Johnson em HOT SPOT —UM 
D)CAL MUITO QUENTE. 

O ator liiwrence Fish Burne 
ixxiera ser visto na nova versao 
de OTELO. Ele nao tern formagao 
academica, recebeu um TONY 
ixir sua atua^ao na ix^a TWO 
TRAINS Rl JNNIG e um EMMY 
IxirTribeca. Aos quinzes anos fez 
seu debut no cinema em 
APOCALIPSE NOW de 
Coppolla, sendo que a seguir 
trabalhou com Christopher 
Walker e Wesley Snipes em O REI 
DE NOVA YORK e com Matt 
Dillon em 0 SELVAGEM DA 
MOTOCICLETA esteve tambem 
em COTTON CLUB e OS 

V- 
Automovds e Pccas Capri Uda. 

• REVENDEDOR AUTORIZADO • 

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

7K-)v 

tm 

ESCORT 96 
CAT. F116 

18.000 (Basico) Entrada: 5.400,00 

24 pagamentos: 767,46 

Corrigido pelo Dolor 

'9 
o OOn 

CoJ0^ 

M, 
°0. S /j 61, Or 

Cotas dispomveis pelo Consorcio Nacional Ford 

Para toda linha Ford 

QUANDO VOCE COMPARA 

COMPRA FORD. 

DONOS DA RUA contracenou 
com Sean Connery recentemente 
em JUSTA CAUSA 

DURO APRENDIZADO 
(Hingher Learnurg) 

Dire^ao: Jonh Singleton 
Elenco: Jennifer Connelly, 

Lawrence Fishburne, Ice Cube, 
Kruty Swarson, Omar Epps e 
Michael Rapport 

Distribui9ao: LK-TEL VIDEO 
Locadoras com selos de 

qualidade do Clube de Video no 
Nordeste na regiao: 

Shoping Video — Imperatriz 
Videomania — Imperatriz 
Condor Video — Imperatriz 
Video Show — Imjx'ratriz 
Angar Video — ImixTatriz 
America Video — Imixratriz 
Sampa Video—A^ailandia 
Skala Video — Apailandia 
Phoenix Video — Ayailandia 
Play Video—A^ailandia 
OBS: Locadoras que 

trabalham com acervo 1()()% 
selado. O selo tern validade de (Xi 
(seis) meses podendo ser 
suspense caso seja comprovado 
pirataria no acervo da loja. 

Valdo Vale — E presidente 
do Clube de Video do 
Nordeste/Tribos Associotion 
Teen e membro do Conselho 
Nacional de Video 

32 KACiOHHttOEft. 
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INFORMATIVO AUTORAMA 

LieUE 721-8593 E FA^A 0 MELHOR NEeOCIO EM PNEU DE CARGA, PNEU 

DE PASSE 10, CAMARAS DE AR, PROTETORES E SERVIQOS: 

CARRO PASSEIO 

ALINHAMENTO R$ 6,00 

BALANCEAMENTO R$ 8,00 

CAMINHAO 

ALINHAMENTO R$ 7,50 
BALANCEAMENTO Ri;7,50 
PROTETOR ARO 16 RS 10,00 
PROTETOR ARO 20 RS 15,00 
PROTETOR ARO 22 R$ 20,00 

PNEU DE CARGA (FIRESTONE). 30/45/60 DEIS 
NO PREfO A VISTA SEM EUROS. 

NA COMPRA DE 04 PNEUS DE CARGA OU PASSEIO, VOCE GANHAi 

PROMO fAO COMO ESTA, SO NA AUTORAMA PNEUS. 
APROVETTEESTA SUPER-PROMO fAO 

is 

7 

AUTORAMA 

I'ATTS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 - Fone 721-8593 

Seja mais um 

assinante do 

Ligue 723-2034 
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Jornal Capital 

A 
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LiSue Y3S-1345 e 

iaqa a assinatura do Seu 

Lider Dlario. 
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GPI vira caso de polici 

a^ie4L o 

por FRANCISCO DO VALE 

Documentos 
perdidos I 

Luis Jose de Macedo, 
piauiense, 45 anos de idade, 
motorista, residente na rua 
Santa Maria, 2323, comunicou 
na Delegacia de Roubos e 
Furtos, que desaparecu o 
prontuario do veiculo Scania 
T112 II , cor branca, ano 90, 
chassis 9B9THY22L3240347. 
() caso foi levado ao 
conhecimento do senhor 
delegado. 

Documentos 
perdidos II 

Aajxisenlada, Maria Gomes 
da Costa. 05 anos de idade, 
residente na Presidente 
Vargas, 941. na Vila Davi, 
perdeu sua carleira de passe 
livre da Empresa de 
Transportes Coletivos 
Imi>eratriz, cujo o documento 
Ihe dava direito de viajar 
gratuitamente. A queixosa 
suspeita que perdeu a sua 
carleira nas proximidades do 
calgadao na ultima terya-feira. 

Arrombamento 
O senhor Francisco de 

Souza Oliveira, brasileiro, 
maranhense, casado, 43 anos 
de idade filho de Joao 
Conceiyao Souza e dona 
Angelita da Conceiyao Souza, 
residentes na nia Projetada, no 
bairro Vila Nova, comunicou 
que elementos 
ciesconhecidos, na madrugada 
da ultima ter^a-feira, 

v arrombaram sua residencia e 
(lo interior da mesma retiraram 
varios objetos. Segundo o 
queixoso os elementos 
pularam o muro que da acesso 
a residencia e arrombaram a 
porta dos fundos com uma 
chave de fenda. Mesmo 
estando em casa, o 
comunicante disse que nao 
ouviu nenhum barulho. Da 
residencia levaram um ttdevisor 
colorido 16 polegadas, um 
aj )are11i( > d< ■ si mi 3 em 1, e ainda 
um videocassele Phillips 4 
cabe<;as. 

Perda de cheque 
Pxlilson Carvalho, brasileiro, 

maranhense, casado, policial 

militar, 25 anos de idade, 
residente, narua F, quadra 09, 
casa 14, Jardim Tropical, 
comunicou que perdeu um 
bloco de talao de cheques 
contendo varias folhas: n0 

01003 a 010020, conta n0 470 
47113 AG611, Banco Real, fato 
ocorrido no trajeto BR-010/ 
Dorgival Pinheiro de Souza, no 
ultimo domingo. 

Furto de cheque 
As 03:20 da madrugada de 

onlem, compareceu na Dejx)!, 
o senhor Jairo Pereira Sales, 
brasileiro, matogrossense, 
casado, 42 anos de idade, 
gerente da Telepara- Rtxlengao. 
Sengundo o comunicante, que 
estava vinde de .Araguaina com 
destino a Belem do Para, foi 
vitimade furto de dois talonarios 
de cheques: um do Banco do 
Brasil com 08 folhas, conta n0 

4005-3, agencia 2517-8, de 
Redenyao-PA, e outro do 
Bradesco, conta 4601-9, agenda 
620, tambem de Redehyao do 
Para. () comunicante disse ainda, 
que o fato ocorreu dentro do 
onibus naTransbrasiliana. 

Perda de 
documentos I 

Francisca Scares de Souzji, 
45 anos de idade, casada, do lar, 
cearense, residente na rua 
Ceara, 1044, no bairro do 
Mercadinho, esteve na DRF 
para comunicar que perdeu 
todos os seus documentos 
pessoais: uma carleira de 
trabalho e previdencia social, 
CPF, Htulo de Eleitor, Cartao de 
INPSe outros. O fato foi levado 
ao conhecimento das 
autorklades. 

Perda de 
documento 

Raimundo Pereini de Souza 
Sales, brasileiro, maranhense, 
casado, 42 anos de idade, 
comerciante, residente na rua 
Sao Paulo, 1230, bairro Nova 
Imperatriz, comunicou que 
jierdeu o recibo do veiculo Fiat 
Pick-up 86, cor cinza, placas CI 
2102, Imi^ratriz-MA, chassis n0 

9BI)147A0001061649, em 
nome do senhor Glauber 
Morais. 

r-" 

GASTROCLINICA 

Dr. Nailton J. F. Lyra 
Dra. Maria do Garmo S. Lyra 
Dr. J. Edson M. Araujo 
Dr. Milko Abrantes 

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

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

A CP I da "Agiotagem" teve 
mais um capitulo na tarde da 
ultima quarta-feira. O vereador 
Francisco das Chagas, 
brasileiro, maranhense, 
judicial me nte separado, 

esteve na Depol, para 
comunicar que esta sendo 
perseguido por um elemento 
desconhecido. 

Francisco das Chagas disse 
no Primeiro Distrito Policial, 
que como vereador de 
Imperatriz, teve participagao 
ativa no episodio que resultou 

no desfecho da CPI da 
"Agiotagem", que na 
oportunidade os vereadores 
estao apurando a 
responsabilidade do 
presidente da Camara 
Municipal, vereador Antonio 
Salgado Filho. 

CPI da "Agiotagem" 
Francisco das Chagas 

afirmou que o presidente da 
Camara, Salgado Filho, 
recebeu um repasse de R$ 50 
mil reais, tendo afirmado ao 
comunicante que teria 
recebido apenas R$ 40 mil 
reais, sendo que provado ao 
contrario, teria causado um 
escandalo perante a 
comunidade, e que tambem 
descobrindo uma sequencia 
de outros fatos que 
culminaram com a CPI da 
"Agiotagem". 

Os fatos acima 
mencionados teriam ocorrido 
no fim de fevereiro de 96, e 
que depois disso, o querelante 
e o querelado "Salgado Filho" 
nao tiveram mais qualquer 
relacionamento amistoso ou 
outro, permacendo 
indiferentes entre si. Segundo 

o comunicante a partir do inlcio 
do -mes de maio, 
inesperadamente, o 
querelante e querelado 
"Antonio Salgado" passou usar 
de uma conduta de franca 
cordialidade. 

Francisco das Chagas, 
disse ainda que Salgado, que a 
maneira que foi tratado pelo 
vereador acusado "Salgado 
Filho", chamou tambem a 
aten^ao do seu cunhado Luis 
Silva Brito, secretario do 
querelante, por que segundo 
eles Salgado nao conversava 
com ambos. 

Amea^a 
O queixoso confirmou no 1° 

DP, que no ultimo dia 09 de maio 
no espa^o entre 18:00 a 19:00 
horas, um individuo claro, 
magro, alto, de barba, montado 
em uma motocicleta Agrale, cor 
branca, circulou rondando a sua 
residencia durante uma hora. E 
que este elemento teria 
l)erguntado a um vizinho aonde 
morava Francisco da Chagas. 
Depois de varios minutos 
circulando em frente 'a sua 
residencia, o tal elemento 
desapareceu sem deixarpistas. 

Borracheiro espanca estudante 

por Francisco do Vale 

Francisco Vasconcelos, 44 
anos de idade, vendedor 
ambulante, casado, filho de 
Belarmina Barbosa Ferreirae 
Antonio de Jesus, cearense, 
residentes na rua Paraiba, 655, 
bairro Nova Imperatriz, esteve 
na DEM, Delegacia 
Especializada da Mulher, para 
denunciar o borracheiro 
Eleison Pereira, 19 anos de 
idade, solteiro, filho de Rosilene 
Souza Castro e Joao Pereira de 
Oliveira, ambos residente na 
rua Paraiba, 726, tambem no 
bairro Nova Imperatriz. 

Versao do pai da menor 
Segundo o comunicante, o 

borracheiro Eleison vem 
seguindo a filha menor das 
iniciais I.C.F, de 16 anos de 
idade, estudante. A menor vem 
sendo perseguida pelo 
elemento acusado ha varios 
meses. Na ultima terya-feira, dia 
14 de maio, por volta das 18:00 
horas, a menor-foi puxada pelos 
cabelos e o elemento Ihe aplicou 
um soco no rosto, e de onde o 
agressor o arrastou para dentro 
de sua casa. 

Motivo 
0 senhor Francisco 

Vasconcelos disse a reportagem 

do Jornal Capital, que o motivo 
daperseguissao do borracheiro 
a sua filha, e devido que a 
mesma rompeu o namoro com 
ele e, inconformado, Eleison 
nao aceita o rompimento. 0 pai 
da menor disse ainda que, o 
elemento esteve ontem na porta 
do colegio, querendo dialogar 
com sua filha, e sao nao o 
agrediu porque o mesmo foi 
busca-la. Este e mais um caso 
que a delegada Cynara Freire 
Gama tera que resolver na 
Delegacia Especializada da 
Mulher. 

Motorista agressor 
Dona Eliza Firmino Lima, 

brasileira, maranhense, casada, 
42 anos de idade, residente na 
Dorgival Pinheiro de Souza, 846, 
na Vila Lobao, esteve na DEM 
para comunicar que seu esposo, 
Jose Rui Ferreira Lima, 
motorista, 43 anos de idade, 
maranhense, quando se 
encontra com sintomas de 
embriagues alcoolica fica 
agressivo e fala palavras de bar 
calao, e ainda humilha tod 
famflia. A comunicante d 
ainda, que seu esposo so vr 
jurando de morte. A de1 

Cynara Eliza Gama, ira r< 
mais esta bronca na De 
Especializada da Mulher. 

F uncionario da 

Sucam agride mulher 

por Francisco do Vale 

A vendedora Sonia Regia 
Moraes Lima, solteira, 31 anos 
de idade, alfabetizada, filha de 
dona Valdeir de Souza Lima e 
Natalino Inacio de Morais, 
residentes na rua Sao Pedro, 
1061, no bairro Nova 
Imperatriz, comunicou na 
DEM, que na ultima terya-feira, 
por volta das 15:00 horas, fora 
agredidacom um soco no nariz 
pelo elemento Henrique 
Morais Filho, funcionario da 
Sucam. Segundo a queixosa, ha 
varios meses este elemento 
vem Ihe perseguindo e como a 
mesma nao Ihe deu atenyao, na 
ultima terya-feira, Henrique 

resolveu Ihe agredir. O motivo 
da agressao, segundo a 
comunicante, e em virtude da 
mesma nao querer ter um caso 
amoroso com ele. 

Esp ancamento 
Mais um caso de 

espancamento registrado na 
Delegacia da Mulher. Marcia 
Seco, natural de Ayailandia-Ma, 
solteira, 19 anos de idade, 
garyonete, filha de Antonio 
Vieira da Silva e Neila Seco, 
residentes na rua Alagoas, 
bairro Nova Imperatriz, 
comunicou na DEM, que seu 
companheiro, de nome 
Amarildo Souza Costa, 
residente na ruaTrindade, Ihe 
agrediu com socos e pontapes. 

A comunicante disse ainda, que 
vive maritalmente com 
Amarildo ha aproximadamente 
05 anos, e que o motivo maior 
da agressao do mesmo e 
porque ela, no ultimo dia 12 de 
maio, se separou dele. O 
motivo, segundo ela, da 
separayao, foi porque o mesmo 
quando ingeria bebida alcoolica 
Ihe espancava, obrigando a 
mesma a sair de casa, e so 
retornava quando Amarildo 
curava o porre. A delegada 
Cynara Eliza Gama vem tendo 
bastante trabalho na DEM, 
Delegacia Especializada da 
Mulher. Segundo ela, em varios 
casos as mulheres so registram 
as queixas no momento de raiva 

e dias de{K)is voltam adelega*. 
para retf arem as ocorrenci 
"As mulheres precisam c 
conscientizar", disse a 
delegada. 

Arrombamento 
Ariosvaldo de Araujo Neto, 

brasileiro, maranhense, 
solteiro, 32 anos de idade, 
residente na avenida Coronel 
Usboa, na Vila Fiquene, teve sua 
residencia arrombada. Segundo 
o comunicante, elementos 
desconhecidos entre 18:00 e 
19:00 horas arrombaram a sua 
residencia e do interior levaram 
varios objetos; uma TV preto e 
branco, um liquidificador, um 
ventilador Arno e um radio AM, 
FM. 

CIDADE CIDADA 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum do Sociedode Civil. 

TV CAPITAL; dioriomente, dos 13 ds 13:15 hs, e AAeso Redondo, todo sdbodo, ds 10:00 horas 

CIDADANIA JA 
^^SSS^SSS>SSXNSSSSS: 
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Policia nao tem pista de assaltantes 

A assalto a agencia do Banco do Brasil ainda e misterio para a policia 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Furto de cheque 
0 senhor Sebastian Rocha, 

brasileiro, pernambucano, 
motorista, casado, 46 anos de 
idade, residente na rua 
Presidente Dutra, 1792, 
comunicou na Delegacia de 
Roubos e Furtos, que 
elementos desconhecidos 
furtaram do sou escritorio um 
talao de cheque, da conta n0 

6336-8, do Banco do Nordeste 
do Brasil S.A, agencia centro. 

Perda de documentos 
Edson Ribeiro Milhoment, 

maranhense, solteiro, 
engeaheiro civil, 32 anos de 
idade, residente e domiciliado 
na rua Drbano Santos. 173, 
comunicou que por volta das 
20:30 horas, se encontrava na 
Farmacia Drogao Center, de 
propriedade do seu tio, 
localizada na avenida Getulio 
Vargas, quando perdeu sua 
carteira porta cedula com 
todos os seus documentos, 
sendo: Identidade Civil n0 

166148 SSP-PA, Carteira 
Profisional de Trabalho, 
Carteira Nacional de 
Habilitayao, Detran-MA, 
Certificado de Propriedade do 
veiculo Fiat Uno, placas HOL 
8866 - Ayailandia-MA, cor 
v'"-He, ano 92, uma folha de 

e da Caixa Economica 
ral, conta n0 194-4, 

^eneia Frei Manoel 
Procopio, e que a folha de 
cheque estava assinada em 
branco, e um Cartao de 
Credito. O caso foi levado ao 
conhecimento das 
autoridades. 

Ani versa riando 

Vvj. O • 

j i , 
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Quern esteve 
aniversariando na ultima 
terya-feira foi o Dr. Arlindo 
Assu 11930, da Delegacia de 
Roubos e Furtos. Mesmo no 
bergo, o delegado passou a 
noite tirando plantao no 
Primeiro Distrito. O delegado 
Arlindo Assun9ao e um dos 
mais competentes que ja 
passou pela DRF Os amigos 
do Primeiro Distrito estao Ihe 
desejando, atrav^s desta 
coluna do Jornal Capital, 
muitas felicidades e ao 
mesmo tempo aguardando o 
convite para a bebemoraeao. 

Ai vai o alb da galera, Edilson, 
Pinheiro, Gentil, Torquato, 
Rose, Maria, Conci^ao, dona 
Joana e Raquel, e claro do 
colunista. 

Arrombamento 
Antonio de (Miveira Lima, 

maranhense, solteiro, 
promotor de vendas, 26 anos 
de idade, residente na rua 
Dom Pedro I, no bairro do 
Bacuri, comunicou que 
elementos desconhecidos 
arrombaram a sua'residencia 
na tarde de ontem, e que 
levaram do interior da 
mesma, varios objetos, como: 
dois ventiladores Britania, 
uma teve portatil, um radio 
AM/FM, entre outros 
pertences. Segundo o 
comunicante, os elementos 
entraram pela porta dos 
fundos. 

Arrombamento II 
A aposentada Maria da 

Concei^ao de Oliveira, 
residente naruajoao Catelo, 
no bairro do Ouro Verde, 
procurou a nossa reportagem 
para comunicar que 
elementos desocupados 
arrombaram a sua residenda 
e levaram do interior da 
mesma, um botijao de gas 13 
quilos. Segundo a queixosa o 
fato ocorreu na manha da 
ultima terya-feira, quando a 
mesma teria ido ao banco 
para sacar o dinheiro de sua 
aposentadoria. 

Desbaratada quadrilha 
A diretoria da Marcos 

Marcelino, informou que foi 
desbaratada a quadrilha que 
na madrugada de 05 de abril, 
sexta-feirada Paixao, assaltou 
a empresa em Sao Luis. O 
delegado Stenio Jose 
Mendonya conseguiu 
premier o assaltante Kleber 
Gonyalves Peres, residente 
no Parque Vitbria. Com ele 
foram apreendidos varios 
eletroeletonicos. 

Assalto 
O jovem Francisco de 

Araiijo Medeiros, 22 anos de 
idade, maranhense, solteiro, 
estudante, residente na rua 
Porto Alegre, Nova 
Imperatriz, foi assalto por dois 
elementos desconhecidos. 
Segundo o estudante, os 
homens estavam armados 
com faca, e Ihe abordaram, 
tomaram a sua bicicleta e 
ainda Ihe aplicaram varios 
socos. 0 fato, segundo o 
queixoso, aconteceu por volta 
das 10:45 da noite de ontem, 
na Bernardo Sayao, proximo 
ao Porao. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

, Mesmo sabendo que foram 
dois homens que, usando 
revblveres, assaltaram a 
agencia do BB. da Praya 
Mane Garrincha, e logo apbs 
usando uma moto evadiram- 
se do local, a policia de 
Imperatriz considera como 
um misterio, haja visto que 
mais tres assaltos foram 
praticados com as mesmas 
caracten'sticas. Os assaltos 
sao realizados de forma 
audaciosa e sempre utilizando 
armas simples, ou seja, 
apenas revblveres calibre 38. 

Em entrevista concedida a 
reportagem do Jornal Capital 
e Radio Capital, o Dr. Arlindo 
Assunyao disse que estes 
elementos estao 
determinados a matar, morrer 
e conseguir o objetivo deles, 
o que esta aconlecendo. O 
delegado Arlindo Assunyao 
teceu criticas ao sistema de 
seguranya bancaria, 
afirmando que alem de 
desaparelhada, e feita por 
homens sem nenhum 
treinamento, o que dificulta o 
trabalho da policia, tendo em 
vista que as operaybes 
visando a identificar e premier 
os bandidos, se iniciam 
somente apbs os 
levantamentos preliminares 
no local do assalto, o que da 
uma dianteira aos assaltantes, 
de no minimo 15 a 20 minutos. 
Ate que a policia se mobilize, 
conforme Arlindo Assunyao, 
os assaltantes ja conseguiram 
fugir da cidade. 0 delegado 
informou a nossa reportagem 

mmm 
m 

i 

SiMSI 

% 

V 

m 

Dr. AJindo Assunfad comunica que alertou as cidades vizinhas da fuga dos assaltantes 

ainda, que todas as cidades 
vizinhas estao em alerta com 
relayao ao bando que estao 

agindo em Imperatriz. Hoje 
o subsecretario de 
Seguranya da Regiao 

Tocantina, Dr. Luciano 
Abreu, sera ouvido pela 
nossa reportagem. 

Aposentado e assassinado 

por Francisco do Vale 

Mais um assassinate 
registrado em Imperatriz. Na 
madrugada da ultima quarta- 
feira, um aposentado foi 
impiedosamente assassinado 
com 6 facadas. O crime 
ocorreu no bairro do 
Leprosario. 0 senhor Adao 
Pereira da Silva, 53 anos de 
idade, residente a rua A, casa 
336, morava sozinho e, 
segundo ihformaybes, esta foi 

a segunda vez que tentaram 
contra a sua vida. Na primeira 
vez apenas levaram varios 
objetos. A vitima, segundo o 
perito Mario Amorim, que 
esteve no local, nao tem 
parentes em Imperatriz. Os 
primeiros levantamentos feito 
pela policia dao conta de que 
o criminoso tenha arrombado 
a residencia da vitima. e pelo 
estado em que se encontrava 
a residencia, aconteceu uma 
luta corporal entre o 

assassino e a vitima, 
finalizando fatalmente no 
quintal da residencia. Foi 
encontrado no local do crime 
um papo de espingarda 
calibre 20, cartuchos e um 
facao, possivelmente usado 
pela vitima para tentar 
desarmar o assassino. 
Segundo informaybes de 
moradores, o aposentado 
teria recebido sua 
aposentadoria na segunda- 
feira, um dos grandes motivos 

para que alguem vinhesse a 
querer Ihe roubar. O corpo do 
aposentado foi sepultado 
ontem a tarde com o auxilie 
dos moradores do bairro. No 
Leprosario existe, segundo 
moradores, muitas bocas de 
fumo, e a falta do policiamento 
constante nas ruas e o grande 
motivo para que venha a 
ocorrer fatos desta natureza. 
0 delegado Reginaldo, do 
Segundo Distrito, ja comeyou 
a investigar o caso. 

Justly a condena 

soldado PM assassino 

por Francisco do Vale 

O juiz Jesus Guanare esta 
determinado a acabar com o 
banditismo na cidade de Viana, 
dando andamento a todos os 
processos pendentes na sua 
comarca. Muitos crimes foram 
praticados no municipio e nem 
mesmo inqueritos foram 

instaurados, fato que hoje nao 
ocorre, visto que o Judiciario 
esta atento e o Ministerio 
Publico esta fiscalizando 
constantemente o trabalho da 
policia, a fim de evitar a 
impunidade. Muitos processos 
ja estao em andamento e na 
etapa final de sua elaborayao, 
para que entrem em pauta para 

julgamento pelo Tribunal do 
Jiiri Popular. Na semana 
passada foi a julgamento o 
soldado reformado da Policia 
Militar, Jose Gilmar Diniz, 37 
anos de idade, casado, 
atualmente residente no 
Parque Vitbria, em Sao Luis. 
Ele foi condenado a 18 anos e 
6 meses de reclusao, numa 

decisao por cinco votos contra 
dois, do Conselho de Setenya. 
A sessao do Tribunal do Jiiri 
foi presidida pelo juiz Jesus 
Guanare e o Ministerio 
Publico foi representado pelo 
promotor Jose Claudio Cabral 
e o reu teve sua defesa feita 
pelo advogado Johnny 
Sanches. 

Bingao J 

Sorteio A 

21 de 

[ do Conor Farias , 

Va a um dos postos de venda 

e compre ja sua cartela 

04 motos - 01 escort 0 km 


