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O Institute) National de 
Meteorologia informa que o tempo 
em Imperatriz hoje sera 
ensolarado a moderado com e 
visibilidade boa. 

Acontece 

hoje 

Advidades nojugara Clube. Apromo^ao 
6 do Armazem Paraiba que lan^a a 
Campanha "Importante ^ ser competitivo , 
realizada pela agenda Sucesso. 

Grime organizado implanta terror 

Dois assassinates em condicoes identicas podem ter ligacdes com a mode de Celia Barbosa em Acailandia 

Nacional 

Lei de 

Imprensa 

e discutida 

O presidentc da CAmara 
dos Deputados. Luis 
Ecluardo MagathSes (PFL 
BA), prometeu nao cede.r as 
pressoes de {>arlamentares 
para atropelar os prazos 
normais da tramita^ao do 
projelo da nova Lei de 
Imprensa. Luis Eduardo 
garantiu a dirigefttes da 
Federa^ao Nacional dos 
Jornalistas (Fena}) que a 
C^mara nao votara uma lei 
no "afogadilho e embalada 
num clima de paixao" que 
lomou conta do plenario na 

A^mana passada, em fungao 
uas denuncias de 
fisiologismo no Congresso. 

Luis Etluardo vai n^dizar 
na prdxima semana, uma 
reuniao com os lideres dos 
partidos, o relator da Lei de 
Imprensa na Comissao de 
Constitui^ao e Justi^a (CCJ), 
depulado Wilmar Rocha 
(PFLGO). Pagiaa 3C 

O numero 

23 

E o numero maximo de 
candidates a vereador que 

K)S partidos ou coliga^oes 
")odem apresentar ao 
eleitorado nas eleigoes de 
03 de outubro deste ano. O 
numero corresponde a 1,2 
vezes o numero de 
vereadores da Casa de 
Dorgival Pinheiro de 
Sousa. 

Ofato 
As elei^oes 

municipais de 
Q3 de outubro 

rMIMi elegem em 
todo o Brasil, 

os prefeitos, que sao os 
chefes do Poder Executive 
e os vereadores que 
representam o Poder 
Legislativo. Eles serao 
eleitos para um mandato 
de quatro anos. 

A pessoa 

0 juiz Gerva- 
sio Protassio 
sera o juiz 
eleitoral e 
coordenara as 
elei^oes deste ano em 
Imperatriz. De suas 
decisoes, os candidates ou 
partidos, so podem recorrer 
a instancias superiores, 
como o Tribunal Regional 
Eleitoral, TRE e o Tribunal 
Superior Eleitoral, TSE. 

Qplniao 

Goncavo & 

Gonvexo 
Pagina 3A 
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GeraldoJoao, foimorto com dois tiros, um no ouvido e outro no peito. Crime pode estarligado ao assassinato de Celia Barbosa 
r 

0 motorista Geraldo Joao foi 
assassinado e seu corP0 

encontrado na madrugada ae 
ontem na estrada que d& acesso 
ao Par que Senharol, nas 
proximidades da AABB. 

Geraldo Joao trabalhava no 
Supermercado Big-Box e o 
crime pode estar ligado ao 
assassinato de C^lia Barbosa 
em Acailandia. 

Com o intuito de promover 
"queima de arquivo", o crane 
organizado teriadeterminado a 
morte de Geraldo Joao, que em 
conjunto com Celso Ribeiro, 
teriam participado do craneque 
culminou com a morte de CClia 
Barbosa. APoMcia Civil, embora 
reconheca que os crimes tern 
caracteristicas de "queima de 
arquivo", ainda nao possuem 
pistas concretas para provar a 
ligacao dessas mortes com o 
caso C^lia. 

O clima de terror assusta o 
imperatrizense, que esta 
temeroso que o crime 
organizado volte a agir com a 
frequencia, que determinou a 
im^em negativa do mumcipio 
na imdia nacional. A unpunidade 
e a falta de estrutura para as 
policias Civil e Militar 
contribuem para que o "terror 
atemorize o cidadao comum 
que e obrigado a cumprir uma 
rigdrosalei do silencio. 

Pagina 3A e 8A 
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Govemo do Piaui autoriza 

eletrificagao para a Uniao 

0 municipio de Uniao 
ganha 38 quilometros de 
eletrificacao rural e a 
assistencia do Servigo Social 
do Estado com a doagao de 
filtros, cobertores e alimentos. 
Convenios para a expansao da 
rede eletrica foram assinados 
no ultimo dia 06 pelo 
governador Francisco Moraes 
Souza, ao visitar o municipio 
para resgatar comprornisso 
assumido com a populayao de 
24 povoados. 0 governador 
inaugurou a cletrificacao do 
povoado Zundao dos Camilos, 
com 1.200 metros de extensao, 
e assinou dois convenios que 
asseguram investimentos 
superiores a R$ 200 mil, 
oriundos da arrecadagao do 

ICMS. Conforme o primeiro 
convenio, a Companhia 
Energetica do Piaui implantara 
26,5 quilometros de rede de 
eletrificacao, beneficiando os 
povoados Pau Pereira, Maraja, 
Divinopolis, Zundao dos 
Binhas, Centro Cagados, 
Cocos, Catirina, Gabriel, 
Malhada da Areia, Jua, Canto 
do Tabueiro, Santa Luzia, 
I-agoa de Dentro, Centro dos 
Felix, Soares e Chapadinha. 

Um outro convenio preve a 
implantacao de 10,5 
quilometros de energia rural 
nos povoados Gameleira, 
Morada Nova, Sapucaia, 
Boqueirao, Bom Principio e 
Jacare. 0 governador 
Francisco Moraes Souza 

explicou que, mesmo com 
limita^oes financeiras, o 
Governo do Estado consegue 
executar obras reclamadas 
pela populagao. 

A presidente do Servi^o 
Social do Estado, Adalgisa 
Moraes Souza, aproveitou a 
oportunidade para estender as 
agoes do Serse ao municipio 
de Uniao. Foram distribuidos 
200 filtros de ceramica, 100 
lenyois, 200 kits para gestantes 
e 1.580 quilos de sopa para a 
populagao carente. 0 
governador prometeu relomar 
nos proximos dias a Uniao 
para entregar uma ambulancia 
e equipamentos para o hospital 
mantido pelo Governo do 
Estado no municipio. 

Linha 

Direta 

Jose Filho usa e abusa da 
satira para criticar os 
problemas da regiao e da 

cidade. O colunista nao 
esquece o seu "Para 
Medita^ao" e relembra aos 
politicos o Estado em que se 

encontram os bairros da 
cidade. 

Confira. 
Lembre-se que no Seu 

Lider Diario, voce encontra 
colunistas nas paginas de 
noticias. Pagina 2C 
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iUll mi 
Francisco do Vale (dir.) en tre vista Francisco Almeida, que explica sob re o Armazem 
Paraiba que langou ontem no Jugara Clube, a Campanha Publicitaria: "Importante e 
Competir". Idealizada pela Agenda Sucesso de propaganda, a Campanha tern como 
objetivo associar a imagem das Lojas de Departamentos com as Olimpiadas de Atlanta. 

US$ Comcrcial Compra 

R$ 03940 

USS Comerdal Venda 

US$ Paraielo Compra 

R$ LOO (f/ feira) 

RSLOl^Mra) 

US$Turismo Compra 

USS Turlsmo Venda 

Ouro (grama) 

RS 12,450 (quinta-fcira) 

Poupan^a 

L06m (16.05.96) 

UF1R 

1,0696 (16.05.96) 

Jussara Cerqueira comenta 
a sociedade imperatrizense, 

e Soraya Luiza, a 
apailandense 

A Imprensa 

e Notkia 

Programacao da TV 
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Cartas 

Fax ^ 

Fones (5) 

Sr. Editor 
A impunidade nos 

crimes contra os direitos 
humanos no Brasil po.de 
estar chegando ao fim. 

No dia 1Q de maiOj.o 
soldado Marcus Vinicius 
Emmanuel foi condenado a 
309 ands de prisao pelo 
assassihato de oito meninos 
enj. j-QOS. O crime ficou 
co n he c i d o 
internacionalmente como a 
"Chacina da Candelaria". 

Pela primeira vez, um 
soldado foi julgado comum, 
e nao pela jnilitar, que ate 
hoje hunca puniu PMs 
envolvidos nas imimeras 
chacinas que envergonham 
o Brasil. Um pals que se diz 
democratico nao pode 
continuar ignorando os 
crimes cometidos por seus 
policiais. A lei tern que ser 
igual para todos. 

Esses avan90s so foram 
possiveis por causa da 
participa^ao ativa da 
sociedade. Jornalistas, 
membros de organiza^oes 
governamentais e pessoas 
da sociedade civil exigiram 
todos os dias a puni^ao dos 
culpados. 

Milhares de meninos e 
meninas sao assassinados 
todos os anos no Brasil. E 
nosso dever nos mibilizar e 
exigir o fim desse 
extermmio injustificado do 
nosso futuro. 

Os liltimos meses 
mostraram que a divulga^ao 
de fotos e d um metodo 
muito eficiente para 
encontrar meninos e menias 
desaparecidos. 

Agora que a novela 
Explode Cora^ao acabou, e 
ainda mais importante 
colocar os rostinhos de 
todas essas criangas a 
mostra em sua regiao. Nao 
podemos deixar esses 
meninos e meninas 
continuarem longe de suas 
famflias. 

A sociedade precisa se 
mobilizar para acabar com 
a impunidade dos 
exterminadores de 
crian^as. A Chacina da 
Candelaria ja tem pelo 
menos um culpado. Vamos 
punir os outros. O Brasil 
precisa confirraar seu 
compromisso com os 
direitos humanos. * 

Atenciosamente 
Unicef/Abert 

SlNTONIZE 

A TV 

Capital 

Canal 

5, (Rede 

Record) 
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Gs outros Evangelhos 

• por Ulisses Braga 
Advogado 

Emprego a palavra neste 
no seu sentido amplo: uma 
doutrina nova, uma F6 Nova, 
uma Boa Nova. I 

Mas ha uma palavra ou 
uma expressao mais 
apropriada ainda: um 
Caminho Novo. 

Sempre que a humanidade 
se enrrola num impasse mais 
grave, surge um Evangelho, 
quer dizer um Caminho Novo, 
e fazendo este caminho os 
evangelizadores, os pioneiros. 

Todo Evangelho, ou seja, 
todo Caminho tem sempre 
duas caracteristicas. Sua 
dificuldade em ser entendido, 
absorvido, adotado; e uma 
experiencia marcada por 
avan^os e recuos, acertos e 
desacertos, derrotas e 
vitorias... 

Assim foi com a Repiiblica, 
assim foi com a Aboli^ao, 
assim foi com o Socialismo, 
assim foi com o Trabalhismo, 
assim foi com a Ecologia. Por 
que com a Cidadania, atraves 
da Sociedade Civil 
Absolutamente Organizada, 
tera que ser diferente? Por 
que com o Poder Civil tera que 
ser diverse? 

Os republicano, os 
abolicionistas, os trabalhistas, 
os ecologistas, os socialistas 
levaram muito tempo 
pregando suas ideias ate 
receber o apoio dos seus 

contempor&neos e ve-las 
tfiunfar.'E, depois do triunfo 
de cada um desses 
Evangelhos, ainda hoje cada 
um deles ostenta falhas e 
imperfeigoes: O Socialismo 
acumulou tantas 
imperfei^-des, erros e falhas 
que sucumbiu ante seus 
desacertos. Mas nem por isso 
milhdes de homens e 
mulheres deixaram de crer 
nele como um cariiinho ainda 
para a Humanidade e como 
representando seu futuro, 
agora com a experiencia do 
seu proprio fracasso. 

Sera que pelo fato dos 
erros que acompanharam a 
Aboli^ao no Brasil, vamos 
deixar de ter a liber ta^ao dos 
negros como algo valido na 
Historia do Brasil? Nem que 
tenha sido apenas juridica, 
apenas para ingles ver!... Sera 
que o que nao d precise nao e 
corrigir esses erros, 
concretizar a Aboliyao? 

A Repiiblica ate hoje 
ostenta tantas falhas que se 
chegou a submeta-la a um 
plebiscite ha poucos anos 
atras no Brasil!... Mas nem por 
isso decidimos nem queremos 
voltar a Monarquia! 

E a Ecologia! Ate bem 
pouco, mas bem pouco tempo 
mesmo, os ecologistas eram 
tido como "hippies" e 
chamados de sonhadores. 
desocupados ou ate mesmo de 
lunaticos!... Hoje, entretanto, 
ninguem tern mais diivida de 

que era um autentico 
Evangelho, denunciando os 
perigos que a Humanidade 
estava correndo e apontando 
um caminho para sua 
salva^ao... Enfim, hoje, a 
Ecologia foi plenamente aceita 
pela sociedade, pela Ciencia, 
pelos Governos. 

Por que nao podera 
acontecer com a cidadania 
nascente no Brasil e que, em 
termos metodicos, 
organizados, liicidos, 
conscientes, podemos dizer 
ate cientificos, se tenta 
implantar pioneiramente 
nesta Terra de Frei Manoel 
Procopio? 

A Cidadania e a entidade 
que a representa corresponde 
a uma necessidade do 
presente e do futuro imediato 
de nossa cidade e do Brasil. 
Ela e uma ideia-for^a como 
aquelas aqui citadas. Nao sera, 
pois, o imediatismo de alguns, 
o sectarismo de outros, a 
miopia desses, o fisiologismo 
egoista daqueles, e mesmo os 
inimigos que toda Ideia Nova 
e generosa sempre teve pela 
sua frente, que vai impedir a 
sua vitoria hoje, amanha, ou 
depois da manha, aqui em 
primeiro lugar, ou em outra 
cidade qualquer do Pais, cujo 
povo raerega este 
pioneirismo. 

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

Aproveite as ferias 

sem lamentar depois! 

in 

m 

por Marcos Vicente 

Ao perguntarem a uma 
americana, que agora mora na 
Europa, o que achou da visita 
a uma famosa estancia de 
ferias, sua resposta foi: "Devia 
ser bonita antes de as pessoas 
irem la."Ja se sentiu como ela? 

Hoteis e danceterias um ao 
lado do outro, uma praia 
poluida e superlotada, e radios 
no volume maximo nao sao a 
ideia que todo o mundo faz de 
uma agradavel estancia de 
ferias. 

E triste dizer, mas as ferns 
nem sempre sao o que 
esperamos. Em vez de nos 
darem novo folego, elas nos 
deixam sem folego; em vez de 
nos porem de pe, elas as vezes 
nos poem na cama. Ve-se que 
e apropriada a pergunta: como 
aproveitar as fdrias sem 
lamenrtar depois? 

Equilibro 
Assim como o tempero na 

comida, as ferias sao mais 
gostosas quando abusamos na 
quantidade. Embora a vida do 
proverbial jet-setter (a pessoa 

rica que viaja com frequencia, 
especialmente por prazer) 
possa parecer convidativa, falla 
equilibrio e nao da genuina 
felicidade. 

especialmente nas ferias 6 
vital set equilibrado com 
respeito a gastar dinheiro. 
Fa^a pianos com respeito a 
gastar dinheiro. Faga pianos 
criteriosos antes de partir e 
procure manter-se no 
or^amento. Nao caia em 
ofertas especiais de agentes de 
viagens que o incentivam a 
"divertir-se agora e pagar 
depois". 

E nao fique tao obcecado 
com os possiveis perigos a 
ponto de a espontaneidade e a 
descontra^ao, que fazen das 
ferias algo tao agradavel, 
ficarem sufocadas. 

Co ii Sfcienm Tucaim'w de 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

Jose Filho 
Diretor Comercial 

Jornal Capital 

Frederico Luiz 
DiretoY de Jornalismo 
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Joao Madisipn 

assumem 

O advogado Joao 
Madison Nogueira, 33, 
tornou hoje (09) no cargo 
de secretario de Estado de 
Governo, em substituiyao 
ao deputado Kleber Dantas 
Eulalio, que retoma a 
Assembleia Legislativa, 
onde volta a desempenhar a 
fungao de articulador 
politico de Governo passou 
a Secretaria de Articula^ao 
com os Municipios para o 
deputado estadual 
Themistocles Filho. 

O ato informal de 
transmissao de cargos 
aconteceu na Secretaria de 
Governo e foi prestigiado 
pelo deputado federal Joao 
Henrique Sousa e varios 
membros do Governo. 

Ao deixar o cargo, o 
deputado Kleber Eulalio 
agradeceu a colabora^ao 
dos funcionarios e disse que 
ao nomear Joao Madison, o 
governador Francisco 
Moraes Souza colocou "o 
homem certo no lugar 
certo". "O Joao P um 
auxiliar que esta sempre 
proximo do governadpr e 
tenho certeza de que ira 
desempenhar bem essa 
nova funyao", completou. 

O secretario de Governo 

e Themistocles 

secretarias 
empossado, que vai 
continuar exercendo o 
cargo de subchefe do 
Gabinete Civil, disse que se 
sentia honrado pela 
confianga nele depositada. 
"Ao mesmo tempo sei que 
tenho a grande 
responsabilidade de 
substituir um dos mais 
competentes auxiliares do 
governador", declarou, 
referindo-se ao deputado 
Kleber Eulalio. Para o 
advogado Joao Madison, e 
fundamental o apoio de toda 
a equipe e principalmente 
do governador. 

0 secretario de 
Articula^ao com os 
Municipios, deputado 
Themistocles Filho, 
assumiu a pasta prometendo 
intensificar os contatos com 
as prefeituras do interior a 
fim de manter um bom 
relacionamento entre 
governo e municipio. 
"Estamis em ano eleitoral, 
mas defendemos a iddia de 
que primeiro e preciso 
pensar nos interesses do 
Estado. Para isso, como diz 
o senhor governador, 
devemos colocar de lado as 
diferen^as partidarias", 
concluiu. 

Radio 

(Sapital AM/ 

950 Kk^ 10 

mil Watts. 
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Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

09/06/96 

Hospital Hice Hob do 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

09/06/96 

Hospital Santa Marta 
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Paraiba lan^a Garhpanha Publicitario 

Evento aconteceu ontem no Salao Nobre do Juagara Clube 

Qor^avo 

por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governador 

Excelencia, as coisas aqui 
na Regiao Tocantina nao 
andam muito boas, 
prindpalmente no que se refere 
a seguranga pxiblica. A cidade 
de Imperatriz, esta cada vez 
mais assustada com o grande 
mimero de assassinates 
insoliiveis que estao 
acontecendo aqui e em toda a 
regiao Tocantina. E comum 
nos meios de comunicayao, a 
noticia de Lerem sido 
encontrados corpos crivados 
de balas nos pontos de desova 
de nossa cidade, 
prindpalmente com sinais de 
opera^ao queima de arquivo. 
No inicio desta semana, foi 
encontrado o corpo de um 
elemento algemado com 10 
perfuragoes na cabe^a Ontem, 
foi encontrado outro corpo aim 
um tiro no ouvido e outro no 
peito, ambos foram executados 
por pistoleiros profissionais, 
com o mesmo requinte de 
crueldade, utilizando armas 
pesadas de grosso calibre. 

Governador, queremos 
a^ao de uma policia mais seria 
e atuante em nossa regiao. 

Dorian Viagens 
continua na ilha 

O interventor de Imperatriz, 
Dorian Meneses, mais 
conhecido como Dorian 
Viagens, continua com o seu 
plantao de turismo em Sao Luis 
at6 a semana que vem, as 
custas dos cofres piiblicos de 
Imperatriz. 

A cidade esta daquele jeito, 
tudo de pernas pro ar, bairros 
com as ruas intrafegaveis, 
malha viaria com as ruas cheias 
de buracos, esgotos a c^u 
aberto e lixo tomando conta da 
periferia, mais tudo isso para o 
senhor interventor Dorian 
Viagens, esta na mais perfeita 
ordem, porque o homem que 
consegue 20 km de asfalto e ao 
inves de se preocupar com a 
periferia e a malha viaria de 
nossa cidade, faz questao de 
jogar o dinheiro fora, com 
aquela velha historia, asfalto 
novo em cima de asfalto bom, 
e o resto que sobrar ^ o do 
homem de Deus, chamado 
Dorian Viagens. 

Asfalto pra que 
te quero I 

O senhor interventor 
Dorian Viagens, perdeu 
mesmo o senso de equilibrio de 
um administrador. comegou 
metendo os pes pelas maos na 
prefeitura de Imperatriz. No 
inicio foi dando uma de 
bonzinho, de honesto, de 

austero e serio, mas como diz 
o velho ditado, macaco que 
mete a mao em cumbuca, ou 
sai picado ou melado, e foi 
exatamente o que aconteceu 
com o senhor Dorian Viagens, 
meteu a mao na cumbuca da 
prefeitura e saiu abonado. 

O interventor Dorian 
Viagens, aprendeu o caminho 
das pedras com os seus 
assessores mais intimos do 
Rachid Abdala, principalmente 
na velha historia do 
aslaltamento da rua Coronel 
Manoel Bandeira, com o seu 
pupilo Francisco Sales. 

Asfalto pra que 
te quero II 

Os entendidos no assunto 
de pavimenta^ao asfaltica, 
dizem que o interventor 
Dorian Meneses esta 
aplicando o famoso conto do 
vigario nos cofres piiblicos da 
prefeitura de Imperatriz, com 
essa historia de asfaltar onde 
esta asfaltado. 

Ser ou nao ser, eis a 
questao, roubar ou nao roubar, 
eis o ladrao, so mesmo Froid 
para explicar, com tantos 
buracos que tern nas ruas de 
nossa cidade, o interyentor 
Dorian Viagens coloca asfalto 
novo em cima de asfalto bom. 

Moral da historic se for 
para o interventor Dorian 
Viagens aplicar esses 15 a 20 
km de asfalto na periferia, nao 
sobra nenhum centavo pra ele 
e para sua burguesia, pois tera 
que fazer a terraplanagem, 
nivelamento, compacta^ao e 
asfaltamento da rua, com isso, 
o dinheiro vai todo embora e 
nao sobra nada para a igreja. 

Asfalto pra que te quero, a 
nao ser para desviar o meu rico 
dinheirinho? Palavras do 
senhor interventor Dorian 
Viagens. 

Paraiba langa 
campanha 96 

O Armazem Paraiba 
repetiu o mesmo sucesso dos 
anos anteriores com o 
lan^amento da sua campanha 
Aniversario Paraiba 96. 
Imperatriz sediou mais uma 
vez a coordena^ao regional do 
lan^amento da campanha 
publicitaria do Paraiba. O tema 
deste ano, tern como principio 
as Olimpiadas de 96. Cada loja 
do Armazem Paraiba vai 
apresentar a sua delega^ao 
esportivapara a grande final da 
campanha de aniversario 
Paraiba. Francisco Almeida e 
Elias Catarino, recepcionaram 
os seus companheiros das 
filiais do Para, Tocantins, 
Maranhao e Piaui. 

I 

por Frederico Luiz 

0 Armazem Paraiba lan^ou 
ontem as 19 hs, a campanha 
"Importante e ser 
competitivo". A abertura do 
evento aconteceu no Ju^ara 
Clube. 

Participam da serie de 
palestras e atividades, 
delega^oes do Armazem 
Paraiba do Sul do Maranhao, 
e dos vizinhos Estados do 
Tocantins e Para. 

0 gerente local do 
Armazem Paraiba, Francisco 
Almeida, explica que a 
campanha publicitaria 
idealizada pela Sucesso 
Publicidade tern como 
principal objetivo, inserir as 

Lojas de Departamejjtos do 
grupo empresarial, no evento 
mais importante deste meio do 
ano, que d a Olimpiada de 
Atlanta, qos EE.UU. 

De acordo com Francisco 
Almeida, outro slogan que 
sera difundido em todas as 
lojas, sera: Armazem Paraiba, 
Alto Astfal, numa clara 
referencia ab verao que 
come^a com for^a no meio 
norte-brasileiro. 

0 grupo Claudino S.A. 
detentor do controle dos 
Armazens Paraiba, todos os 
anos, no mes de junho, langa 
campanhas de aniversario com 
o objetivo de mobilizar os 
funcionarios da empresa. 

Este ano, em Imperatriz, a 
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Francisco Almeida (entrevistado), confirma campanha 
"Importante e ser competitivo" 
cidade sediaencontro regional, garante que os Armazdns 
com atividades culturais e Paraiba tomam novo folego 
esportivas. Francisco Almeida depois desses encontros. 

A cidade e o medo do crime organizado 

Sucessivas mortes mostram fragilidade do aparato policial 
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Queima de arquivo pode ter ligagao com o caso Celia 

por Valdir Vila Verde 

0 crime organizado 
continua vivo na regiao 
tocantina, e particularmente 
em Imperatriz. A pistolagem 
volta a aterrorizar o cidadao 
comum que trabalha com o 
objetivo de sustentar sua 
familia. Nem mesmo os 
empresarios que geram 
empregos estao livres dos 
bandidos e de suas 
respectivas organizagoes. 

A morte de Celia 
Barbosa, no dia 19 de margo 
deste ano, assassinada 
barbaramente no vizinho 
municipio de Agailandia, 
pode ter determinado uma 
serie de crimes a titulo de 
"queima de arquivo". 

Primeiro, foi Celso 
Ribeiro, morto algemado 
com tiros a queima roupa 
disparado contra sua cabega. 
Ontem, por volta das quatro 
horas da manha, um homem 
de pre-nome Geraldo, foi 
encontrado morto com dois 
tiros em regibes fatais. Uma 
bala foi disparada contra seu 
ouvido e a outra perfurou- 
Ihe o coragao. 

As chamadas 
"coinscidencias", a 
seqiiencia de mortes com as 

mesmas caracteristicas, 
deixao cidadao 
imperatrizense assustado. 

Atb porque, o proprio 
secretdrio estadual de 
Seguranga Piiblica, o coronel 
Xexeo, militar aposentado 
do Ex^rcito brasileiro, certa 
vez, disse que desconhecia a 
existencia de crime 
organizado no Maranhao. 

Enquanto a apatia e a falta 
de estrutura de trabalho, 
toma conta das Policia Civil 
e 

Militar do Estado, o crime 
organizado mata, e sequer, 
alguma providencia especial 
6 tomada. 

Os poderosos do crime 
organizado no Maranhao 
podem passear livremente, 
infrigir leis e violar a ordem 
piiblica, pois a impunidade 
reina absoluta. 

Porbm, o cidadao comum, 
este b obrigado a andar mais 
do que na lei, a obedecer 
cegamente a lei do silencio, 
sob pena de ser enquadrado 
na lei do 38. Ou na lei da 
espingarda 12. Ou na lei do 
asfixiamento. 

Ate quando o crime 
organizado sera a instituigao 
mais poderosa do Maranhao 
e da Regiao Tocantins? 

O voto das mulheres decide 

por Frederico Luiz 

Recentemente, o 
Congresso Nacional aprovou 
uma Lei que obriga as 
coligagoes e partidos politicos, 
a langarem pelo menos, 20% de 
candidatas, ou seja, de 
mulheres. 

A aprovagao da referida 
mostrou ser correta, pois sem 
essa imposigao, dificilmente, 
os "machos" da politica local 
seriam tao democratas a ponto 
de apoiar a luta pela 
emancipagao completa das 
mulheres. 

Ate o momento, nenhum 
dos seis candidates a prefeito 
de Imperatriz, cogita em 
convidar uma mulher para ser 

sua companheira de chapa 
majoritaria. 

Ildon Marques ja escolheu 
Luis Carlos Noleto. Jomar 
Fernandes vai com Aroaldo 
Santos. O coronel Ventura 
deve optar entre o empresario 
Fernando Antunes ou um 
Pastor Evangelico. 0 
candidate do PL, Chico do 
Radio, ainda nao se manifestou 
sobre seu provavel candidate, 
ou candidata a vice. O ex- 
governador Josb de Ribamar 
Fiquene, pode ter como 
candidate a vice, o pecuarista 
Homero Garcia, ou ainda o 
vereador Josb Macedo. Estao 
no pareo tambem o deputado 
estadual joao Paiva e 
Chiquinho da Comercial 

Norte. 
Apenas o deputado federal 

Sebastiao Madeira, da 
coligagao PSDB-PPS-PSB, 
ventila a possibilidade da 
vereadora Conceigao Formiga 
ser candidata a vice-prefeita. 

Alias, Conceigao Formiga, 
recentemente, em um ato de 
solidariedade, reuniu 
duzentas maes na Camara 
Municipal. O mimero 
assustou atb os mais cbticos 
em relagao a lideranga da 
parlamentar. 

No Estado governado por 
uma mulher, corre-se o risco 
em Imperatriz, de nao haver 
candidatas a prefeito, nem a 
vice-prefeita. Coisas da 
politica. 

iSisi; 
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Vereadora pode ser a unica 
mulher candidata a vice- 
prefeita 
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Giancas e adolescentes 

precisam do amparo publico 

por Marinaldo Gbngalves 
Da Sucursal de Agailandia 

Cercada pelo mito de ser 
uma cidade rica, onde o 
dinheiro corre com facilidade 
— o que ja deixou de ser 
verdade —, A^ailandia atrai 
uma grande leva de famflias 
de deserdados da sorte, na 
maioria tr.abalhadiores que 
nao possuem nenhuma 
qualifica^ao profissional e 

. que arrastam atras de si, nao 
so a mulher como varies 
filhos, todos sem freqiiencia 
escolar e em precario estado 
de nutri^ao e saude. 
Radicahdo-se nas favelas da 
cidade, que formam grandes 
bolsoes de miseria e 
degrada9ao humana, eles 
aumentam, a cada dia o 
perigo social a que a Cidade 
do Ferro esta exposta, sem 
que as autoridades 

competentes estabele^am 
uma politica de amparo e 
assistencia. 

A situa^ao torna-se mais 
grave, quando este perigo 
deixa de ser latente e passa a 
ser evidente, como nos dias 
que ocorrem. Na verdade, 
nao ^ mais possivel ignorar a 
presen^a dos chamados 
meninos de rua, que vivem 
aos bandos, a perambular 
pelas principais arterias da 
cidade, nao so pedindo 
esmolas, mas praticando 
pequenos! furtos. E tambem 
muito comum, verificar-se 
crian^as, com idade variavel 
de cinco a oito anos, batendo 
de porta em porta, a pedir 
alimenta^ao com que mate a 
propria fome. E o amincio de 
uma trag^dia social que 
fatalmente, se abater^ sobre 
a cidade, caso nao seja 
buscada a implanta^ao de 

uma politica social de amparo 
a infancia e a .adolescencia, 
livre das injun^oes 
politiqueiras e de interesses 
proraocionais. 

Caos social 
A rigor, pode-se afirmar que 

esta instalado em Agailandia, 
o pr£-caos social, a ante visao 
do future pesadelo de nossa 
sociedade. Todos os 
ingredientes deste caldo de 
fermentayao social ja estao em 
perfeita atividade. Todas as 
noites podeni ser vistas 
meninas mal saidas da 
puberdade — em faixa etaria 
que varia dos 12 aos 15 anos 
—, em acintosa pratica de 
prostitui^ao, sem que as 
autoridades ou os clubes de 
services tomem uma 
providencia para que tal 
situa^ao venha a ser 
contornada, de modo a evitar 
tao degradante fama para a 

cidade. 
Com o crescimento do 

mimero de maes solteiras, a 
maioria oriundas de famflias 
miseraveis, a tendencia -j 
crescer o mimero de crian^as 
nas ruas, aumentando a 
violencia, a prostitui^ao, o 
consumo de drogas, o mimero 
de assaltos, de estupros, de 
assassinates e de outras 
formas de barbarie social. "Se 
nao tivermos uma politica 
assistencial para os menores 
de agora, serao eles os futuros 
bandidos que nos irao assaltar 
— e, talvez ate matar —, bem 
como estuprarem nossas 
mulheres e filhas", alertou 
uma fonte do Conselho Tutelar 
da Crian^a e do Adolescente, 
que tambem aproveitou para 
lembrar a falta de estrutura 
fisica do orgao para 
desempenhar atividades a 
content©.. 

Entidades esquecem o menor carente 

por Marinaldo Gogalves 

Pessoas ligadas a 
problematica do menor, 
estimam que em Ayailandia, 
mais de cinco mil crian^as 
viyiam na mais absoluta 
miseria, sendo lambadas as 
ruas, pelos proprios pais, a 
fim de que atrav^s da 
mendicancia, consigam 
prover seu proprio sustento. 
E na rua que a crianga ^ 
vitima de toda a sorte de 
violencia e barbarismos, que 
vao desde os espancamentos 
at6 o estupro, sem distin^ao 
de sexo, logo passando pelas 
vicia^oes e, rapidamente se 
encaminhando aos furtos, 
roubos e assaltos. 

Mesmo sabendo do perigo 
que corre, a sociedade 
agailandense tern reagido 
com indiferenga aos clamores 
em favor dos menores 

desvalidos. Praticamente nao 
ha um servi^o de assistencia 
sistematizado, que procure 
dar amparo e sadia orienta^ao 
as crianyas. As tradicionais 
instituiydes civis que prestam 
assistencia social, como 
Lions, Rotary, Lojas 
Ma^onicas e outros, regra 
geral, vem se limitando a 
campanhas de distribui^ao de 
brinquedos, por ocasiao 
Natal, so que tais brinquedos 
nao chegam as maos daqueles 
que ja se encontram nas ruas, 
posto que estas crian^as 
sofrem, tambem, o grande 
castigo da discrimina^ao. 

O Cifec 
0 grande referencial da 

Cidade do Ferro apresenta, 
no service voltado para as 
crianyas, d o Cifec-Centro de 
Integrayao Famflias, Escola e 
Comunidade, um organismo 
assistencial criado pelas 

irmas da Divina Providencia 
e que restringe sua atuayao a 
Vila Capelloza, um dos 
bairros mais pobres da 
cidade. Vale a pena 
acrescentar, que a entidade 
somente se mant^m grayas a 
ajuda que recebe da Italia, 
onde cada crianya atendida 
pelo Cifec possui um "pai 
adotivo", que remete 
mensalmente, determinada 
quantia em dinheiro para sua 
manutenyao, tendo em vista 
que, da sociedade local, o 
Cifec nada recebe como 
ajuda. 

Mesmo assim, mais de 30 
crianyas ali recebem 
instruyao escolar e aprendem 
uma profissao, tais como 
tapeyaria, ceramica, 
bordados, costura, 
marcenaria e outros. Alem 
disso, sao fornecidas 
refeiyoes diarias e orientayao 

de noydes de higiene e 
conduta pessoal. Tambem as 
maes dos alunos recebem 
orientayao e sao chamadas a 
prestar serviyos junto ao 
Cifec, quando tambem 
recebem orientayao sobre os 
mais diversos aspectos 
vivenciais. 0 trabalho tern 
mostrado seus efeitos de 
maneira surpreendente, uns 
ainda d pouco diante do muito 
que precisa ser feito. Os 
demais bairros, tao ou mais 
carenles quanto a Vila 
Capelloza, ainda estao ao 
desamparo, com suas 
crianyas sendo lanyadas as 
ruas e se especializando, nao 
como profissionais dignos e 
produtivos, mas como 
marginais temiveis e 
desumanos. No dizer de um 
pai de familia, estamos 
criando "as serpentes que nos 
irao devorar". 

Jomol Capital 

Informe-se do 

que acontece no dia-a 

dia da cidade no Seu 

Llder Didrio 

Leia e assine. Fone: 723-2034 

Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

Certidao , 
Sabedores que 'seus 

opositores estao de posse de 
copias do process© que 
aponta a duplicidade de 
filiayao do vereador Elson 
Batista dos Santos, 
dirigentes do PFL aguardam, 
por todo o decorrer da 
semana que se inicia, a 
chegada de uma certidao 
fornecida pelo Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), 
dando conta de sua 
regularizayao partidaria e, 
cosequentemente, de sua 
viabilidade eleitoral. A 
referida certidao ja foi 
solicitada ha alguns dias, 
mas at^ o presente 
momento, consta que ainda 
nao teria sido recebido pelos 
pefelistas. Mas, segundo 
eles, trata-se apenas de uma 
questao de dias. 

As mulheres 
Amparadas por Lei, as 

mulheres vao a luta eleitoral, 
postulando cadeiras na 
Cfimara Municipal. Cada 
partido esta obrigado a 
preencher , no minimo 20 
por cento, das vagas com 
mulheres. E elas mostram-se 
dicididas a provar que sao 
tao competentes quanto os 
homes. Antigamente 
servindo como excelentes 
cabos eleitorais, elas agora 
se constituem num 
tremendo perigo para os 
homens, posto que, em sua 
grande'maioria, todas elas 
tern grandes serviyos 
prestados a comunidade. 
Tern muito candidate por ai, 
que esta lamentando a falta 
de suas cabos eleitorais. 

quando se contrariam 
interesses pessoais. E que as 
vagas para candidates estao 
limitadas apenas a 18 por 
cada coligayao — e dessas 
18 vagas, tres sao 
reservadas para contentar 
tanto pretendente. Muita 
gente vai ficar na choradeira. 

Jornal 
Acusamos o recebimento 

do n0 2 do Jornal do PSB, 
que nos foi enviado pelo 
presidente do Diretorio 
Municipal do partido, 
Eduardo Hirata. Alem de 
mensagens voltadas para o 
15° aniversario de Ayailandia 
e alguns artigos de interesse 
geral, bem como mat£ria 
justificando a posiyao do 
Partido Socialista Brasileiro 
no episodio de sua retirada 
da Frente Etica que, alias 
coincide com a versa© que 
ja e do conhecimento i 
publico. Nossos parabens 
aos socialislas pelo conteudo 
do jornal, que representa a 
mensagem politica do ^ 
partido difundida ao grande 
publico. Que seu exemplo 
seja imitado pelos demais 
par tides. 

Preenchidas 
Mais uma vez Ayailandia 

da mostras de que e cidade 
atualizada e integrada ao 
contexto nacional. Antes 
mesmo de ser aprovada a Lei 
que da proteyao a 
candidatura das mulheres, a 
nossa Camara Municipal ja 
estava integrada por quatro 
mulheres. Como se ve, um 
mimero superior ao 
estabelecido na Lei, para as 
candidaturas. A Cidade do 
Ferro foi mais alem e conta 
com um mimero de 
vereadoras maior que o 
previsto pelo instrumento 
legal, embora seu texto nao 
trate do preenchimento das 
cadeiras existentes no 
plenario. 

UrCjente 
Mais uma vez soltamos 

nosso brado de alerta, antes 
que seja tarde demais. 
Voltamos a repisar na tecla 
da infancia e adolescencia 
abandonada de nossa 
cidade. Ressalta aos olhos de 
todos, a presenya de 
meninos de rua, pedindo 
esmolas e fazendo pequenos 
furtos. Por outro lado, e 
notorio a grande quantidade 
de meninas na faixa de 12 a 
15 anos, qu4e pululam nas 
noites da cidade, exercendo 
o degradante oficio da 
prostiluiyao. Que ninguem 
se iluda! A maior parle 1 

desses menores de rua de 
agora, serao os futuros 
assaltantes e estupradores 
que irao ameayar nossos 
filhos e filhas, bem como a 
nos prorpios. 

* 

Dor de cabega 
Por falar em vagas para 

candidates as eleiyoes 
proporcionais, as duas 
grandes coligaydes politicas 
estao quebrando lanyas e 
fazendo as mais complicadas 
composiydes politicas para 
ver se conseguem acomodar 
todas as candidaturas sem 
provocar insatisfaydes e 
defecydes, tao naturals 

Ressaca 
A Cidade do Ferro esta 

vivendo uma das maiores 
ressacas de sua historia 
elitica. Foram tres dias 
consecutivos de folia, quando 
a juventude transviada da 
urbe deu vazao a todos os 
instintos e fantasias. 
Ninguem ficou parado, todo 
mundo cantou, pulou, 
requebrou, mexe e remexeu 
at^ nao ter mais foryas. E 
dbvio que na vida tudo passa, 
e a Micayai tambem passou. 
E no abstrato e no fisico 
ficaram as lembranyas. 
algumas apenas na memdria, 
outras no proprio corpo, 
como a registrar o event© 
onde a razao nao teve vez e a 
carne falou mais alto, para 
desepero geral. 
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por ELENICE LEONEL 

Antena 
ligada 

Os radiouvintes de 
Imperatris estao mesmo 
antenados. Exigem o melhor 
e estao sempre ligados nos 
informativos. Em face disso, 
as emissoras de radio de 
Imperatriz estao 
incrementando suas 
atividades. 

qual e um doa campeoes de 
audiencia do KM 
imperatrizense. 

Na latinha 
O locator Reginaldo 

Junior, que apresenta o 
programa De Coragao pra 
Coragao, na Radio Terra EM, 
vem sempre trabalhando no 
sentido de se aperfei^oar. Ele 
interpreta sempre com muito 
carinho as mensagens dos 
apaixonados e romantocos 
de nossa cidade, motivo pelo 

Fora 
do ar 

A companheira Joselita 
Damacena, esta agora so 
curtindo o lar e um merecido 
descanso. Esperamos que 
seus projetos e sonhos, que a 
afastaram do meio, se 
concretizem. A ela, desejamos 
tudo de bom e muita 
felicidade! 

Criatividade 
0 radialista e jornalista 

Messias Junior, que apresenta 
o programa Painel do Sucesso, 
na Radio Capital AM, abusa da 
criatividade, nao e a toa que as 
ouvintes ficam ligadinhas. 

m 

m 

Viy 

Depois 4 anos anos em Sao Paulo, retornou a Imperatriz 
o cantor e compositor Deive Campos. Veio fazer o 
lan famen to do seu primeiro CD, cujo titulo e Toque de 
Amor". Confira. 

Quem festejou ontem, dia 8, seus 12 anmhosfoi a 
"eatinha" Corintiana Monica Aragao, filha do 
comentarista esportivo do Sistema Tucanu s de 
ComunicafSo, Ary Aragao. A famiha Aragao externas 
votos de muitas felicidades e sucesso em sua vida. 

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

TV Capital 

Canal S 

REDE RECORD 

()G:0() Educacidnal MEC 
(KrliO O Despertar da Fe 
08:00 Criatura 
09:00 Vida e Trabalho 
10:00 Desafio ao Galo 
11:00 TV Casa Centro 
12:00 TV Mappin 
13:00 TV Casa Centro 
14:00 Volei Praia 
16:00 Campeonato Japones 
18:00 Sessao de Domingo 

(Magic Kid II) 
20:00 Campeonato Carioca 

(Botafogo X Volta 
Redonda) 

22:00 Picket Fences 
23:00 Palavra de Vida 

TVCRC TV DiSusora 

Canal 4 Canal 7 

BAND SBT 

05:00 Local 07:08 Palavra Viva 
08:00 Pesca & Cia 07:10 Educativo 
09:00 Local 07:30 Telesisan 
10:00 Clube Irmao 08:30 Siga Bern 

Caminhoneiro Shell Caminhoneiro 
10:30 Show do Esporte 09:00 Bingao Domingao da 
20:00 Campeonato Carioca Sorte 

de Futebol 11:00 Street Fighther 
22:00 Domingo no Cinema 11:30 Megaman 

(A Programar) 12:00 Programa Silvio 
00:00 Jornal de Domingo Santos 
00:30 Videoclube (A 14:00 GP de Detroit 

Programar) 16:00 Continua^ao do 
02:30 Informercial Programa Silvio 

Santos 
22:30 Sessao das Dez (A 

Programar) 
01:30 SBT Esporte 

TV Mlrante 

GLOBO 

TV Natlva 

MANCHETE 

PROGRAMACAO rj/» RADIO CAPITAL AM DE SEG. A SAB 

Rancho do Compadre Paulo 

Reporter 1 90 

Cidade Agora (Conor Farias e Manoel Cecilio) 

Tribuna da Cidade (Aurino Brito) 

Jornal Meio Dia de Noticia 

Tarde Favorita (Renilson Sousa) 

Getulio Costa Show (Getulio Costa) 

As Preferidas do Ouvinte 

A Fazenda do Corro (Clodomir Guimaraes) 

A VOZ DO BRASIL 

Capital nos Esportes (Equipe da Galera) 

Painel do Sucesso (Messias Junior) 

Igreja Universal 

04:45 

07:00 

08:30 

1 1 :00 

1 2:00 

1 2:30 

1 4: 1 5 

1 6:00 

1 7:00 

1 9:00 

20:00 

2 1 : OO 

23:00 

06:55 Programa Educativo 
07:00 Missa 
08:01Globo Cominidade 
08:31 Pequenas Empresas 

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

(Com Papa Tudo- 
Exibi^ao Nacional) 

12:42 Aladim 
13:08 Temperatura Maxima 
14:58 Ponto a Ponto 
16:30 Domingao do Faustao 
20:00 Fantastico 
22:04 Sai de Baixo 
23:10 As Aventuras do 

Superman 
00:08 Placar Eletronico 
00:41 Domingo Maior 

TV 

Capital 

Canal 5, 

a vGpdadG 

dos fatos 

na fpituna 

do povo 

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

Edson Moura) 
12:00 Sorteio Papa Tudo 
12:15 Home Shopping 
12:30 Futsal 
13:45 Grupo Imagem 
14:45 Sessao Animada 
15:00 Os Deuses do Olimpo 
16:00 Torneio de Tenis 

Roland Garros 
19:30 Programa de 

Domingo 
20:30 S£culo XX 
21:30 Assassinato em 

Atlanta 
22:25 Boletim Olimpico 
22:30 Toque de Bola 
23:30 O Jogo do Poder 
00:00 Grupo Imagem 
01:00 Espa?o Renascer 

Especial 

TVCNT 

cnt/gazeta 

nao forneceu programaqao 

Tuconu's 

Produ^oes, 

q produtoro 

de audio © 

video mois 

complete do 

regioo 

TV, 

& 

M-AJLoa, 
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Sodedade em 

Expressdo I 
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cjue marcou ^Atpailandia^ cjue fo^a 7\)ol+e das T-lo^e-S/ 

<^ue. feve parHcipa<pao especial dp p^a^de caKv+or 

Oseas. flasks do jofopra|o Samuel Lima. 

por SORAYA LUIZA 
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O casal Luiza e Arnon, com Ibere Quintal, curtindo as noites da Pizzaria Zepellin A simpatia do casal Batista, Sinvaldo e Katia (Grupo Santa Maria) 

Bonzoy Import 

A mais transada loja da cidade, com: artigos 

importados e pregos irresistiveis em: lougas, cristais, 

perfumes e presentes para aniversarios e casamentos 

Rug Duque de Caxias, 850, Agailandia-Maranhao 
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"S>x\qc\ o (sami^vko do 

i 2 de jukvIao X)ia dos 

/klamomdos" 

Associacao Comercial e Industrial 

de Acailandia - Fone: 738-1581 
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Imperatriz, (MA), 09 de Junho de 1996. Eacarte especial do Jernat Capital. Cooauite o editor para puhfica$So (mesmo quc pareiai) de malarias deate caderoo 

Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

lldon e 
Jomar 

As candidaturas de lldon 
Marques e Jomar 
Fernandes se parecem 
numa coisa, ambos parecem 
aqueles corredores de 
bicicletas que esperam seus 
adversaries largarem na 
frente para depois partirem 
em persegui9ao para 
alcangar a vitoria na reta 
final. Eles foram os ultimos 
a confirmarem suas 
respectivas candidaturas, 
mas os primeiros a 
escolherem seus 
respectivos companheiros 
de chapa. 

Sebastiao 
Madeira 

O candidate do PSDB a 
prefeito de Imperatriz, 
Sebastiao Madeira, ainda 
nao pediu licenca de seu 
mandate de deputado 
federal, para com isso 
ganhar mais tempo na 
disputa pela Prefeitura. O 
drama do candidate tucano, 
e que na sua vaga, assume 
o socialista Jos£ Carlos 
Saboia, que e contra as 
reformas constitucionais 
propostas pelo todo- 
poderoso Fernando 
Henrique Cardoso. 

Esquerda 
dividida 

A esquerda em 
Imperatriz marcha dividida. 
O Partido Comunista do 
Brasil, PCdoB, vai de lldon 
Marques. O PT-PDT-PV 
lan^aram Jormar para 
prefereito. O PPS e o PSB 
apoiam o tucano Sebastiao 
Madeira. 

Conceigao 
Andrade 

O PSB de Sao Luis vai 
mal das pernas. Retirou a 
candidatura de Juarez 
Medeiros para apoiar o ex- 
govrenador Joao Castelo, do 

PPB. A prefeita Conceigao 
Andrade ainda vai acabar 
com o Partido Socialista 
Brasileiro no Estado. 

Lula 
Almeida 

Enquanto na capital do 
Estado, o PSB vai mal das 
pernas, em Imperatriz, a 
sigla da um show de 
organiza^ao. Comandado por 
Lula Almeida, que pode 
assumir nos proximos dias 
uma cadeira no legislativo 
municipal, o PSB local deve 
eleger uma bancada de 
vereadores. Lula e o melhor 
nome para compor a chapa 
de Sebastiao Madeira, na 
qualidade de candidate a 
vice-prefeito. 

Henrique 
Guimaraes 

O candidate a vereador 
pelo PT, Henrique 
Guimaraes, conta com apoio 
dos artistas da cidade. De 
quebra deve ser bem votado 
entre os estudantes 
universitarios. Ele e Valdinar 
Barros, por enquanto, sao os 
puxadores de vote da chapa 
proporcional da Frente Etica. 

Imperatriz 
Capital 

Nao da para nao ler. Os 
relates de Andre Paulino 
sobre a politica do 
Maranhao. Coisas do bau, 
que muito figurao pensava 
que ficaria no esquecimento. 
E bom saber que tern muito 
gigante da politica local com 
os pes de barro. Qualquer 
agua pode cair os atuais 
poderosos. 

Dia 13 
de junho 

O Palacio Henrique De La 
Rocque anuncia que a 
governadora Roseana 
Sarney deve chegar ao 
Estado no proximo dia 13 de 
junho. 

Paulo 
Marinho 

0 prefeito de Caxias, Paulo 
Marinho, do PSC, esta 
arranjando uma confusao 
danada. Quer a todo custo 
impedir a realiza^ao de 
elei^oes nos novos municipios 
este ano. Faz o trabalho sujo 
que a governadora Roseana 
Sarney nao pode, nem deve 
fazer. Tudo com o objetivo de 
ser aben^oado na elei^ao para 
o governo do Estado em 1998. 

Frente 
Etica 

Ontem, em grande estilo, 
a Frente Etica inaugurou seu 
Comite Eleitoral. A ordem 
geral 6 pau na moleira de 
Fernando Henrique Cardoso 
e s-ua desastrosa politica 
economica. 

Radio 
Capital 

Josafa esta no comando do 
jornalismo da Radio Capital 
AM. Agora em novas 
instala^des, o jornalista esta 
arrebentando nos 
radiojornais da emissora. 

- Fiquene 
calado 

0 ex-governador Jose de 
Ribamar Fiquene adotou o 
silencio como forma de fazer 
campanha eleitoral. Sem 
declara^oes, o candidato do 
PFL parece precisar da 
famosa quinta emenda da 
Constitui^ao americana. 
Tudo que ele falar pode ser 
usado contra o candidato no 
julgamento de 03 de 
outubro. 

Quern Sabe 
Sabado 

O programa Cidade Agora, 
apresentado pelo colunista e 
por Odecio Maregajr. naTV 
Capital, canal 5, tinha- um 
especial de sabado. Tratava- 
se de uma revista da semana, 
com as principals entrevistas 
do programa, agora, em seu 
lugar, as 14 hs, esta o 
imperdivel Quern Sabe 
Sabado, um programa de 
variedades da Rede Record de 
Televisao. Confiram! 

Palmeiras 
vai 

0 time dirigido por 
Wanderley Luxemburgo 
parece o Rei Midas, tudo que 
toca vira ouro. Passou pelo 
Gremio e agora pode ser o 
campeao da Copa do Brasil. 
Parabens para os alvi-verdes. 

Ondas Curtas 

| | La vem o Leao. La vem o Leao. La vem o Leao. 

[~j Compre o Bingao. Compre o Bingao. Compre o Bingao. 

| | Quern Sabe Sabado. Conhece bem. Todo sabado as 14 hs na TV Capital. 

Q E Joao Matiolli? Ja se defmiu em quem vai votar para prefeito de Imperatriz? 

Q Esta faltando comando no PMDB de Imperatriz. Pulso para comandar uma grande sigla. 

|—| Quem tern voto, nao concorda com o posicionamento do presidente do PMDB, Joao Matiolli. 

\~~\ Q PPS de Valter Rocha vai melhor do que muita gente pensa. 

[~| Aguardem que a sigla vai surpreender nas eleigoes municipais deste ano. 

Q Eo vice de Madeira? Lula Almeida e o melhor candidate a candidato. Disparadissimo. 

Q 0 PMDB-PRP-PCdoB-PTB tern 11 bons candidates a vereador com chances de vitoria. 

| | O mesmo acontece com o PSDB-PPS-PSB-PPB que sustenta Madeira 

| | Qual sera o proximo Grupo dos 11 da Casa de Dorgival Plnheiro de Sousa? 

PI Quando comegar o horario gratuito eleitoral na TV e hora da on^a beber agua. 

Q Quem 6 bom de televisao, sobe feito balao e se credencia para veneer a Campanha. 

Q Agora, querfi tremer nas bases, vai cair mais do que a^ao de empresa falida. 

□ Estao lembrados da pesquisa eleitoral do Sindicato do Comercio Varejista de Imperatriz? 

□ Cinco pessoas que nao sao candidates a prefeito foram lembradas pelos socios da entidade. 

Qj Vilson Maia que obteve 18 votes. Fernando Antunes com 02. E para completar ... 

I | ... Arnaldo Alencar, Francisco Gomes e padre Filinto com 01 voto. 

□ Vilson Maia apoia lldon Marques e Fernando Antunes, o Coronel Ventura. 

□ Para o bom candidato, meio voto basta. 

E eleicao a nada Ate i ha Ze! gora 

politica do Maranhao na 
quem vai ganhar? 

V: 

ii m 

Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a forga da nossa gente 
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Linha 

Direta 

porJOSE FILHO 

Coliga'gao 
Depois de' muita 

conversa, ponteiros 
devidamente ecertados, 
esta praticamente 
sacramentada a coligk^ao 
entre o PFL e o PTE. Como 
parte do acordo, Chiquinho 
da Comercial Norte, que e 
filiado ao PTE, deve compor 
a chapa encabe^ada por 
Ribamar Fiquene para 
disputer as eleigoes do dia 
3 de outubro. 

Faltando 
Nao foi defmida ainda a 

questao da colga^ao 
proporcional, o que significa 
novas rodadas de 
conversoes, pois ela implica 
na limitagao de candidates a 
vereador. 

Crescimento 
O indice de aprovagao ao 

nome do mddico Sebastiao 
Madeira como candidate a 
prefeito nas prdximas 
eleifoes registra um 
expressive aumento em 
relagao aos meses de Janeiro 
a mar^o. Varios segmentos 
da sociedade imperatrizense 
ja apostam em sua 
candidatura. 

Calgadas 
E oportuno o momento 

para o interventor Dorian 
Menezes aplicar o Codigo 
de Posturas do Municipio e 
resolver de vez o problema 
das calgadas da cidade. E 
precise acabar com os 
passeios irregulares que 
obrigam pedestres a 
circularem no meio das 
ruas, principalmente os 
dificientes fisicos. 

Recurso 
0 advogado Jose 

Lamarck, presidente da 
executiva provisoria do PPB 
em Imperatriz, ingressou 
com um recurso junto ao 
TRE contra decisao da 
Justi^a Eleitoral local, que 
manteve as filia9oes do 
grupo politico liderado pelo 
deputado federal Davi Alves 
Silva. 

Irregularidades 
Entre as irregularidades 

arguidas no recurso, 
Lamarck destaca que a 
executiva nacional do 

partido m?nteve as filia^oes 
um dia antes das fichas 
terem sido assistidas, isto e, 
antes das proprias filia^oes. 

Mantida 
Por outro lado, ficou 

mantida a decisao de 
anula^ao da convengao 
partidaria realizada pelos 
vereadores do PPB. 
Lamarck continua na 
presidencia do partido. 

Crime 
Distribuir camisetas com 

propaganda polftica constitui 
crime eleitoral? 0 alerta e do 
Ministdrio Piiblico e pode 
resultar em puni9ao aos 
infratores da Lei. 

Pergunta 
A governadora Roseana 

Sarney esta aguardando asa 
conven^oes partidarias de 
Imperatriz para escolher o 
seu candidate a prefeito para 
depois anunciar a retomada 
das obras incabadas do ex- 
governador Jose de Ribamar 
Fiquene? Ou sera que ela 
tern mais de um candidate? 

Emancipagao 
Varios dos novos 

municipios estao indo pelos 
ares. Os governos Federal e 
Estadual jaavisaram que nao 
tern dinheiro para bancar as 
instala^oes. Reais 
possibilidades no Municipio 
de Imperatriz apenas os 
candidates de Sao Pedro 
D'Agua Branca e Cidelandia. 

Disc ursos 
Ratificada a decisao de 

impedir a cria^ao da maioria 
dos novo municipios, muitos 
candidates vao ficar sem 
discurso, principalmente o 
ex-governador Jos6 de 
Ribamar Fiquene. 

Mudanga 
Muda tambdm o quadro 

da sucessao municipal. O 
coeficiente eleitoral aumenta 
e os candidatos devem 
correr atras dos eleitores 
rurais. 

Para 
meditagao 

"Porque a lei dada por 
intermediode Moises; agraya 
e a verdade vieram por meio 
de Jesus Cristo". (Jo 1-17) 

GASTROCLiNICA 

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

•Dr. Milko Abrantes 

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

Grimes hediondos 

por Alexandre Garcia 

Do crime cometido pelos 
senhores Mansur Josd 
Mansur e Eduardo Spindola, 
donos da "Clinica" Santa 
Genoveva, do Rio de Janeiro, 
se inscreve em pagina tao 
t^trica quanto o sequestro, o 
estupro, o homicidio com 
caracteristicas de 
exterminio, a tortura e o 
racismo. Desde 1990, umalei 
especial introduziu no 
Codigo Penal a capitula^ao 
dos quatro primeiros como 
crimes hediondos, os quais 
foram declarados 
inafian^avel e imprescritivel. 

Atd agora, a lei brasileira 
d insuportavelmente 
complacente na puni^ao de 
um crime tao hediondo 
quanto os citados — o roubo 
e a fraude na saiide piiblica. 
Trata-se de um crime de 
colarinho branco agravado, 
pois e praticado a custa da 
dor e da vida alheia, pelo 

desprezo a condigao humana, 
a lei deve receitar-lhe 
punigoes rigorosas, a 
come9ar por ser 
imprescritivel e inafiangavel. 

A tragddia da "clinica" do 
Rio — uma mera casa da 
morte, uma Camara de gas 
disfarmada — e, no entanto, 
muito mais grave. E um caso 
de genocidio deliberado 
acoplado a corrupgao com 
verbas publicas da saiide. De 
um lado, o fato de os dois 
genociadas, proprietarios da 
"clinica", continuarem soltos 
prova que precisamos 
amadurecer a discussao 
democratica e os 
mecanismos de defesa da 
sociedade perante o crime 
organizado. 

De outro, revela-se, 
surpreendentemente, que o 
ministro da Saiide nao so 
aprovava a existencia dessas 
casas da morte — onde 
pessoas idosas e doentes (e, 
portanto, sem capacidade de 

discernimento e autodefesa) 
sao amontoadas para morrer 
sem dignidade — como 
custeava esses matadouros 
com dinheiro piiblico. Esses^ 
dois fatos eticamentel 
inaceitaveis, que a sociedade 
desconhecia, sao suficiente 
para por esse ministro no 
olho da rua e submete-lo a 
rigoroso inqudrito para 
apurar suas 
responsabilidades dticas, 
politicas e administrativas. 
No entanto, ja sabemos que 
nada disto vai acontecer. 

O Brasil da entrada do 
seculo XXI nao pode admitir 
um roteiro de science-fiction 
tragica para seus velhos. 
Concede-lhes uma 
aposentadoria indecente e 
agora, no mais repugnante e 
extremo aviltamento da 
condi^ao humana, programa- 
Ihe uma morte indigna, 
custeada pelo dinheiro 
piiblico. Nao ha palavras 
capazes de adjetivar tamanha 

imoralidade. A despeito 
disto, cabem tres registros 
breves: 

1. 0 primeiro, mais uma 
vez, ao mdrito da imprensa 
de ter descoberto e 
denunciado a tragddia, o que 
reitera a importancia da 
democracia e da imprensa 
livre; 

2. O segundo, a ja natural 
inapetencia e olimpico 
desprezo com que o atual 
governo trata as tragddias 
sociais do Brasil (a "clinica 
teve seu fechamento 
decretado e depois foi 
reaberta; ninguem pensou 
em intervir nela, senao em 
nome da lei, pelo menos em 
nome da decencia); 

3. O terceiro, para 
estimular a indignidade 
organizada dos cidadaos de 
bem, a qual se afirma, cada 
vez mais, como unico motor 
capaz de fazer esse pais 
galgar degraus no caminho 
da civilidade moral. 

Para nr ou chorar 

por Leonel da Mata 
Jornalista 

Quanto mais a gente 
constata os crimes que sao 
cometidos neste pais em 
nome da assistencia a saiide, 
com a aberta utiliza^ao de 
recursos piiblicos, mais se 
fortalece a nossa posi^ao 
contraria a criagao de novos 
impostos. A Contribuigao 
Provisoria sobre 
Movimenta^ao Financeira, 
CPMF, que o ministro da 

Saiide vem colocando como 
necessidade de vida ou 
morte, e um desses 
impostos. E ainda que 
ninguem coloque em diivida 
a seriedade de propositos do 
ministro, a propria 
designa^ao adotada encerra 
boa dose de cinismo, uma vez 
que de contribuiyao ela nao 
tern nada. Contribui^ao nao 
se impoe, a nao ser quando a 
conversa e de bicheiro^. 

Mas o ministro talvez 
esteja dando azar. Quanto 

lllli 

BRASIL 
GOVERNO FEDERAL 

MINISTERIO PIIBLICO DA UNIAO 

CONCURSOS PUBUCOS 

COMUNICADO IMPERATRIZ/MA 

O Centre de Selegao e de Promo^ao de Eventos — 
CESPE —torna piiblico que realizara selegao, por 
concursos piiblicos, para o Quadro Permanente do 
Ministerio Piiblico da Uniao, nos niveis Tecnico 
(Superior) e Assistente (2° grau). Os concursos serao 
regidos pelo Edital CESPE n0 01, de maio de 1996, 
publicado no DOU de 29 de maio de 1996. 

INSCRI^AO: 

Periodo de 10 a 21 de junho de 1996, exceto sabados, 
domingos e feriados. 

Horario: das lOh as 16h (horario ininterrupto). 

TAXAS DE INSCRIfAO: 

Nivel Tecnico (Superior) — R$ 30,00 (trinta reais) 
Nivel Assistente (2° grau) — R$ 25,00 (vinte e cinco 

reais) 

Local: PROCURADORIA DA REPUBUCA — 
R. Rafael de Almeida Ribeiro, 750 — Bairro Sao 
Salvador 

TELEEONES PARA INFORMA^OES — CESPE 
— (061) 348.2390/2392/2394, (061) 248.2859 
E (061) 274.2210 
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mais ele pressiona os 
congressistas no sentido de 
aprovarem a CPMF, mais 
escandalos estouram na area 
que Ihe compete gerenciar. 
Nao bastasse o genocidio de 
Caruaru, surge agora o 
quadro de horrores da 
Clinica Santa Genoveva, no 
Rio de Janeiro. Nao da para 
ficarmos preocupados com 
as atrocidades da guerra civil 
na Liberia quando temos, 
aqui mesmo, nas barbas dos 
governos estaduais e 
federais, essa situa^ao 

dantesca em que velhinhos 
sao isolados do mundo e tern 
sua morte acelerada por 
maus tratos. 

Tais barbaridades nao 
podem, honestamente, ser 
atribuidas a carencia de 
recursos e sim a ambi^ao 
desmedida e a absoluta falta 
de escnipulos. Quando muito 
poderiamos admitir que a 
falta de verbas tambem 
atinge os quadros do 
Ministerio da Saiide, 
prejudicando o trabalho do 
seu setor de fiscaliza^ao. 

lASORATORIO CLESIO FOMSECA 

Exames: sangue, fezes, urina- 

Atendemgs pgr cgnvenid. Fgne: V2 1 1 -54 1 1 1 
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Lei de Imprensa nao fera regime de urgencia 

Luis Eduardo disse que nao vai ceder as pressoes dos deputados que insistem em priorizar a votagao da lei 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Dengue 
0 coordenador do 

programa de combate a 
dengue da Funda^ao 
Nacional de Saiide, Jaime 
Callado, disse em Belo 
Horizonte, que o Governo 
Federal pretende investir, 
nos proximos tres anos, 
cerca de R$ 4 bilhoes em 
a^oes para erradicar do Pais 
a doen^a e seu transmissor, 
o mosquito Aedes aegypti. 
Segundo Callado, que 
participou da abertura, na 
capital, da 22® Assembleia 
Nacional dos Servi^os 
Municipals de Saneamento, 
60 mil pessoas devem ser 
envolvidas no combate a 
dengue. A maior parte dos 
recursos sera usada em 
campanhas educativas e de 
orienta^ao a populagao. 

Invasao 
Cerca de 250 familias 

invadiram na madrugada de 
segunda-feira uma area 
entre a Vila Pedroso e o 
Recanto das Minas Gerais, 
no Goias. A ocupa^ao foi 
articulada pelo Movimento 
Nacional de Luta pela 
Moradia (MNLM), que 
aproveitou o inicio da 2a 

Conferencia Mundial Sobre 
Assentamentos Humanos 
(Habitat II) — iniciada na 
Turquia — para cobrar uma 
poh'tica habitacional do 
Poder Piiblico. 

Aposentadoria 
A oposigao esta se 

mobilizando para a 
eventualidade de a base de 
apoio ao governo vir a apoiar 
o destaque para a votagao 
em separado (DVS) que 
acaba com o teto de dez 
salaries minimos para a 
aposentadoria do 
trabalhador da iniciativa 
privada. 

O parecer do deputado 
Michel Temer (PMDB-SP) 
estabelece o teto de dez 
salaries minimos para a 
aposentadoria do 
trabalhador privado, mas um 
destaque do PFL, de autoria 
do deputado Lima Neto (RJ) 
pede a supressao da 
expressao que fixa o teto. 

Cancelamento 
O grupo do ex- 

governador Orestes Quercia 
tentou anular a convengao 
do PMDB que domingo 
indicou o deputado federal 
Jos6 Aristodemo Pinotti 
candidate a Prefeitura de 
Sao Paulo. O ex-deputado 
quercista Joao Leiva, 
vencedor das previas e 

derrotado na conven^ao por 
7 votos — foram 193 votos a 
186 -p, denunciou 
irregularidades no processo 
eleitoral. 

Reforma Agraria 
Os projetos que agilizam 

a reforma agraria deverao 
monopolizar as discussoes 
esta semana no Congresso 
Nacional. A possibilidade de 
vota^ao, no entanto, de 
qualquer projeto sobre o 
assunto tern pouquissima 
chance de ocorrer, tanto em 
comissoes quanto no 
plenario. O lider do 
governo na C^mara, Benito 
Gama (PFLBA), acredita 
que a Comissao de 
Constitui^ao e Justi^a 
(CCJ) devera iniciar o 
debate em tor no do parecer 
do deputado Jose Luiz 
Clerot (PMDB-PB) ao 
projeto que trata do rito 
sumario da desapropria^ao 
de terra para efeito de 
reforma agraria. 

Lentidao 
Depois da agita^ao 

provocada pela vota9ao de 
temas polemicos, como o 
acordo sobre o Banespa e a 
autoriza^ao de emprestimos 
para o Sistema de Vigilancia 
da Amazonia (Sivam), o 
Senado diminuiu o ritmo e 
devera continu^r em 
marcha lenta at^ que os 
deputados votem as 
reformas constitucionais. As 
sessoes tern sido 
encerradas as 17:00 boras 
por falta do que votar. 0 
senador Osmar Dias (sem- 
partido-PR) disse que vive o 
impasse de comparecer as 
sessoes "e votar o que 
existe" ou de ficar na sua 
terra trabalhando nas suas 
bases. 

Adiamento 
O presidente FGC 

decidiu cancelar a viagem 
que faria esta semana ao Sul 
do Pais. Para chegar a divisa 
do Rio Grande do Sul com 
Santa Catarina, onde 
inauguraria uma ponte 
sobre o Rio Uruguai, 
Fernando Henrique 
passaria pela cidade de 
Barracao (PR), na divisa 
com Santa Catarina. O 
Movimento dos Sem-Terra 
(MST) ^ muito ativo na 
regiao e planejava uma 
manifesta9ao contra a 
comitiva presidencial, de 
acordo com informagoes 
repassadas a assessoria do 
presidente pelo governo do 
Rio Grande do Sul. 

por Nilton Horita 
Da Agenda Estado 

0 presidente da Camara 
dos Deputados, Luis Eduardo 
Magalhaes (PFL-BA), 
prometeu nao ceder as 
pressoes de parlamentares 
para atropelar os prazos 
normals da tramitagao do 
projeto da nova Lei de 
Imprensa. Luis Eduardo 
garantiu a dirigentes da 
Federa^ao Nacional dos 
Jornalistas (Fenaj) que a 
Camara nao votara uma lei no 
"afogadilho e embalada num 
clima de paixao" que tomou 
conta do plenario na semana 
passada, em fungao das 
denuncias de fisiologismo no 
Congresso. 

Luis Eduardo vai realizar na 
proxima semana, uma reuniao 
com os lideres dos partidos, o 
relator da Lei de Imprensa na 
Comissao de Constitui^ao e 
Justi^a (CCJ), deputado 
Wilmar Rocha (PFLGO), para 
discutir um cronograma de 
debates sobre o projeto. 
Depois de fazer um duro 
discurso em plenario 
lembrando que esta nas maos 
do Congresso uma lei que 
preve puniyoes pesadas para a 
imprensa, Luis Eduardo 
decidiu "segurar" os quatro 
requerimentos para votagao 
em regime de urgencia 
urgentissima existentes na 
Camara. 

0 primeiro requerimento 
foi apresentado em margo pelo 
deputado Paulo Heslander 

(PTB-MG). Heslander 
conseguiu assinatura de todos 
os lideres governistas para seu 
pedido. Na semana passada, 
outros tres requerimentos 
foram apresentados a Mesa 
Diretora — do lider do PTB, 
Pedro Abrao (GO), do 
deputado Celso Russomano 
(PSDB-SP) e do deputado 
Hdlio Rosas (PMDB-SP), este 
ultimo apoiado por 264 
parlamentares. 0 presidente 
da Mesa pode ou nao colocar 
os requerimentos em vota^ao. 

Luis Eduardo disse aos 
representantes da Fenaj que 
esta trabalhando para que haja 
um acordo em torno do 
projeto. Com excegao de 
Pedro Abrao e do lider do 
PPB, Odelmo Leao (MG),que 
sao mais intransigentes com 
rela9ao a nova lei, ha um 
entendimento entre os lideres 
de que o momento nao e 
adequado para se votar o 
projeto. 0 proprio Luis 
Eduardo admite que avota^ao 
poderia se transformar numa 
sessao de revanchismo. "Luis 
Eduardo nao 6 bobo e sabe 
onde tern o nariz", comentou 
o deputado Pauderney Avelino 
(PPB-AM). 

Aos jornalistas da Fenaj, 
Luis Eduardo afirmou que se 
considera "bem considerado" 
na imprensa. Comentou que 
alguns parlamentares chegam 
a prejudicar sei esfor^o de 
votar as reformas e desvirtuar 
enfoque da noticia para as 
a^oes de fisiologismo. "As 
vezes, meu trabalho todo vai 
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Luis Eduardo se considera bem conceituado na imprensa 

empresa a quern for difamado, 
caluniado ou injuriado e apena 
de prisao imputada aos 
jornalistas. Essas medidas 
fazem parte do projeto que foi 
votado na Comissao de 
Ciencia, Tecnologia e 
Comunica^ao da Camara, ha 
dois meses. 0 relator Wilmar 
Rocha afirmou a Antunes que 
existe um "excess© de pena 
e devera mudar o projeto. 

para o lixo", disse. 
"Nossa preocupa^ao e com 

o risco de o projeto restringir 
a liberdade de expressao e 
criar formas de cerceamento 
a imprensa a imprensa", disse 
o presidente da Fenaj, 
Americo Antunes. A Fenaj vai 
defender nos debates a 
alteragao das medidas que 
preveem indenizayao de ate 
20% do faturamento da 

Justi9a sing a expulsa 

prostitutas brasileiras 

por Carla Gomes 
Jomalista 

Pelo menos 80 brasileiras 
foram identificadas pela policia 
sui9a vivendo da prostitui9ao, 
principalmente na cidade de 
Sion, onde quatro bares e um 
hotel foram fechados por 
abriga-las. Dessas, 20 
mulheres voltaram para p 
Brasil, por determina9ao da 
Justi9a da Sui9a. As outras 
fugiram para outras cidades e 
mesmo outros paises 
europeus, como Portugal e 
Espanha. O controle sobre a 

entrada e a permanencia ilegal 
de brasileiras vem sendo 
amplamente noticiado por 
jornais e televisoes da Sui9a. 

A a9ao da policia aconteceu 
no inicio de abril deste ano, 
depois de investiga9oes sobre 
a prostitui9ao de estrangeiras. 
Mas at6 hoje as buscas 
continuam acontecendo, revela 
uma brasileira que mora em 
Sion. No entanto, segundo ela, 
nao existem mais prostitutas do 
Brasil na cidade. Ela revela que 
das mulheres que foram 
localizadas pela policia sui9a 
cerca de 80% sao de Goiania. 

Entre as que foram 
extraditadas, tres sao da cidade 
de Anapolis. Uma delas estava 
na Sui9a havia mais de um ano. 
Essa informa9ao vem de 
encontro as investiga9oes da 
Policia Federal em Goiania, que 
abriu um inqu£rito sobre a rota 
de trafico de mulheres para a 
Sui9a, com sede em Anapolis. 

Como todas as rotas de 
trafico de brasileiras para a 
prostitui9ao na Europa, as 
mulheres deixam o Brasil em 
situa9ao regular, com 
documenta9ao correta e visto 
de turista. Os depoimentos das 

brasileiras a Justi9a sui9a 
comprovam isso. 
"Normalmente, quando vence 
o periodo do visto, elas vao para 
outros paises, retornam, e 
assim sucessivamente", explica 
a brasileira. O noticiario 811190 
revelou que muitas das 
mulheres localizadas em Sion 
tinham passado primeiro pela 

Espanha, onde trabalhavam em 
clubes de prostitui9ao. Apolicia 
sui9a localizou brasileiras e 
goianas se prostituindo 
tamb^m em cidades como 
Zurique, Genebra, Martini e 
outras localidades menores. 

Brasil preside comissao da moradia 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agenda Estado 

O Brasil foi escolhido para 
presidir a comissao que vai 
Iratar do direito a moradia, um 
dos temas mais polemicos das 
discussoes do Habitat 2, em 
Istambul. A comissao 
come9ou sua primeira reuniao 
no ultimo dia 05 as 16:30 boras 

de Istambul (10:30 horas de 
Brasilia). A comissao, 
especifica para tratar do tema, 
foi criada para desafogar a 
discussao dos outros temas. 
Com a questao vai demandar 
muito debate, optou-se pelo 
desdobramento de uma 
comissao que ficasse apenas 
com o tema. Os paises em 
desenvolvimento exigem que 

a expressao seja incluida na 
Carta Habitat, o documento 
final da 23 Conferencia das 
Cidades, mas Estados Unidos 
e Japao, entre outros paises 
desenvolvidos, querem 
suavizar a expressao com 
medo de problemas legais em 
seus paises. 

Os Estados Unidos, alias, 
tiveram um apoio involuntario 

da primeira-dama brasileira 
Ruth Cardoso, que na 
segunda-feira disse 
compreender a posi9ao 
americana. Mas o Brasil esta 
alinhado com o Grupo dos 77, 
que inclui os paises em 
desenvolvimento mais a 
China. Sao estes paises os 
maiores defensores da 
coloca9ao da expressao. 

Grafica Jardim 

O MELHOR SSRYjrO EM OFF SET DA REGIAO. TRA3ALHAMOS COM COMPUTA^AO GRAFICA OUE RESULTA 

OS MELHORES IMPRESSOS. Rua Luis Domingues, ne 1206 fone 721-1077 
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Guarani folga na tabela 

Bate 

Bola 

por FRANCISCO DO VALE 

Guarani 
0 nosso representante na 

Copa Regional esta de 
parabens. De camarote o 
Guarani assistiu a goleada do 
Muller de Rondon por 7 a 1 
sob o Dom Elizeu. O time de 
Batata e Isnard, esta bem. O 
que esta faltando 6 apenas 
alguns acertos da diretoria, 
acertos esses que japoderiam 
ter sido concertados. Erros 
primarios que com a 
experiencia de Batata e 
companhia, sao 
imperdoaveis. 

Bolao 
O centroavante Gato 

reto, que foi projetado no 
Guarani, ficou "P da vida" 
com o treinador Isnard. O 
atacante, que teve tamb6m 
uma boa passagem pelo 
mperatriz Profissional em 93, 
oi colocado no meio-campo 

na partida contra o Muller. 
Quern sabe, sabe. Gato Preto, 
apesar de improvisado, bateu 
um bolao. 

Futebol na capital 
A mo^ada do Sistema 

deixou de se esconder dos 
microfones e estao batendo 
um bolao. Ontem a galera 
esteve no Cama^ari jogando 
com o Palmeiras local. 0 
resultado da partida so sera 
divulgado na segunda partida, 
ou seja, no jogo de volta. Se 
voce ainda nao viu o escrete 
do Sistema jogar, voce nao 
sabe o que esta perdendo. A 
velocidade do Primeiro e a 
forma fisica de Frederico Luiz 
sao impresionantes. 

Marwel 
A Escolinha do Marwel 

esta mais velha. Com um 
passado limpo e um future 
cheio de craques, o meu 
amigo particular Moreira, vai 
coordenando o Marwel de 
craques, que a toda semana 
faz entregas de medalhas no 
50° BIS. Al^m disso, o 
Marwel em todos os dias 
amplia o seu quadro de 
socios. 

Rodson 
O jogador Rodson se 

mostrou com um grande 
carinho pela Escolinha do 
Marwel. Rodson esteve em 
todos os momentos do 16° 
aniversario do Marwel. 0 
jogador, que esta passando 
um por um periodo de f&ias 
em Imperatriz, ficou satisfeito 
com a programa^ao que se 
encerra hoje no 50° BIS. 0 
diretor-presidente do 
Marwel, "Moreira", estara 

fazendo hoje, uma 
'homenagem ao Sistema 
Tucanu's de Comunica^ao. 

Futebol de pelada 
A galera do peladeiro e 

uma parada. O cinegrafista 
Reinaldo esta batendo um 
bolao, ao lado Edvaldo 
Cardoso e Clovis Aguiar. 0 
trio ^ considerado goleador. 
Reinaldo e Edvaldo fazem os 
gols, enquanto Clovis Aguiar 
nao deixa ninguem furar o 
setor defensivo. 

Copa do Bras/7 
Palmeiras e Cruzeiro 

fazem a decisao da Copa do 
Brasil de 96. 0 Gremio de 
Futebol Portoalegrense, 
mesmo vencendo o 
Palmeiras por 2 a 1 no 
Estadio Olimpico, foi 
eliminado da competi^ao. 
Apos o jogo houve muita 
pancadaria, envolvendo 
jogadores das duas equipes 
e torcedores de Palmeiras e 
Gremio. 0 Gremio, nos 
ultimos minutos, marcou um 
gol que forgaria a partida a ir 
para as penalidades, mas o 
juiz da partida, Dacildo 
Mourao, anulou o gol 
gerando uma grande 
confusao. Inconformados 
com a desmarca^ao do gol os 
jogadores gremistas partiram 
para cima do arbitro, que 
manteve a anula^ao do gol. O 
primeiro jogo da decisao 
acontece provavelmente na 
quarta-feira em Sao Paulo. O 
Cruzeiro, na semana 
seguinte, recebe o Palmeiras 
em Belo Horizonte. Para o 
t^cnico Luis Felipe, do 
Gremio, o objetivo daqui para 
frente e a Libertadores da 
America. O time brasileiro 
joga na quarta-feira contra o 
America de Cali. Naprimeira 
partida realizada em Porto 
Alegre, o Gremio so 
conseguiu veneer de 1 a 0. 

Cruzeiro 
0 tecnico Levi Curp, do 

Cruzeiro, gostou do empate 
em 0 a 0 com o Flamengo no 
Independente em Belo 
Horizonte. Segundo o 
treinador, o Cruzeiro jogou 
melhor e as falhas observadas 
na partida serao concertadas 
a tempo da decisao com o 
Palmeiras. O goleiro Dida, da 
Sele^ao Brasileira, esta sendo 
o maior destaque dos jogos 
ja realizados ate aqui pela 
Copa do Brasil. Na primeira 
partida realizada no 
Maracana, o goleiro da 
selegao de Zagalo, provou 
porque foi convocado. 

m 

Guarani, apos ser campeao do primeiro turno da chave 

campanha na primeira fase da 
competi^ao e garantiu a 
classificagao ao empatar com 
o Muller de Rondon, na cidade 
paraense, em 0 a 0. 0 Muller, 
que garantiu tambem sua 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

O Guarani, ja classificado, 
folga na tabela do Campeonato 
Regional. O time fez excelente 

'A", fica de folga 

classifica^ao, ao derrotar o 
Dom Elizeu por 7 a 1, em Dom 
Elizeu, vive momentos de 
euforia. 0 time comegou mal a 
competi^ao assim como o 
Guarani se reabilitou em 

seguida. Para a comissao 
t^cnica do Guarani, o tune vai 
melhorar ainda mais e a 
conquista da competi^ao e 
uma questao de tempo. A 
diretoria informou ainda, que 
o impasse criado entre a 
comissao t^cnica e os 
jogadores que nao foram a 
Rondon do Para, ja foram 
resolvidos. Xaxado, Gerdvan, 
Tonho e Agrisio, estao 
treinando para manterem a 
posi^ao de titulares. O grande 
destaque na ultima partida da 
primeira fase foi o goleiro 
Valdo, que em Rondon, 
segurou o empate que deu a 
classifica^ao ao time 
imperatrizense. A diretoria do 
Guarani ja sabia que 
automaticamente o Muller 
tamb&n estaria classificado, 
pois o Muller estava 
dependendo do Dom Elizeu, 
e o Dom Elizeu nao tinha mais 
chances de classificagao. 'As 
diretorias de Muller e Dom 
Elizeu tern um bom 

relacionamento e por isso o 
Dom Elizeu facilitou para o 
Muller", disse Batata. 0 
Bugre trabalha esta semana 
visando o proximo 
compromisso na Copa^ 
Regional. 

IV JEPIs de Imperatnz 

Confira os resultados dos jogos ja realizados 
5° Roberto Brito 5,60- Delta 

por Francisco do Vale 

Resultados parciais dos 
jogos Futsal realizados na 
ultima quarta-feira. 

Categoria Mirim 
Chave "A" 
Polivalente 5x1 Ceril 
Peniel 2x5 Polivalente 
Sesi 5x0 Ceril 
Chave "B" 
SantaTeresinha 10 x 2 Delta 
Chave "C" 
Santa Luzia 10 x 0 Batista 
Imperador 4 x 1 Rui Barbosa 
Categoria Infantil 
Chave "B" 
Batista 2x4 Polivalente 
Santa Terezinha 2x1 Delta 
Santa Luzia 4x3 Batista 
Polivalente 4x0 Delta 
Chave "A" 
Rui Barbosa 1 x 3 Delahe 

Fiquene 
Peniel 3x2 Cesfa 
Chave "C"' 
S.F. Xavier 1x6 Sesi 
Ceril 4x3 Perpetuo Socorro 
Voleibol 
Jogos de ter9a-feira 
Mirim Feminino 
Chave "A" 
Delta 2x1 Santa Luzia 
Cesfa 0x0 Sesi 
Chave "B" 
Imperador 0x2 Rui Barbosa 
Baby House 2 x 1 Peniel 
Cat Masculino Mirim 
Chave "Un" 
Delta 1 x 2 Rui Barbosa 
Sesi 2x0 Peniel 
Infantil 
Chave "A" 
Santa Luzia 2x1 Peniel 
Polivalente 1 x 2 Delta 
Chave "B" 

Cesfa 1 x 2 Imperador 
Sesi 0x2 Santa Terezinha 
Basquetebol nas 

categorias Mirim e Infantil 
Resultados de quarta-feira 
Sesi 6x9 Santa Terezinha 
Rui Barbosa 8 x 25 Delta 
Rui Barbosa 26 x 3 Cesfa 
Imperador 50 x 38 Santa 

Terezinha 
Rui Barbosa 22 x 9 Perpetuo 

Socorro 
Delta 33 x 10 Sesi 
Classificado Geral 
Boletim nQ 03 
Ginastica Olimpica 
1° Antonio Carlos 6,20 - Delta 
2° Marco Antonio 6,00 - Santa 

Terezinha 
3° Marco Paulo 5,90 - Santa 

Terezinha 
4° Jakson Pimentel 5,70 - 

Santa Terezinha 

6° Heber Milhomem 5,50 - 
Delta 

7° Wallyson Alex 5,20 - 
Delta 

8° Gilberto 5,00 - Delta 
Judo - classificad0 Por 

escola 
Mirim Masculino 
Campea - Escola Santa 

Terezinha - 25 pontos M 
Vice - Peniel - 18 pontos ^ 
32 Lugar- Delta- 13 pontos 
Infantil Feminino 
Campea - Escola Santa 

Terezinha 
Infantil Masculino 
Campea - Delta - 25 pontos 
Vice-Peniel - 10 pontos 
Vice - SantaTeresinha- 10 

pontos 
3s Lugar - Cesfa- 05 pontos 
3Q Lugar - Sesi - 05 pontos 

Tecnico do Ouro Verde quer titulo 

por Francisco do Vale 

0 tecnico Mariano Neto, 
do Ouro Verde, garantiu a 
reportagem do Jornal 
Capital, que o seu time e 
favorito ao titulo da la Copa 
Cafe Viana de Futebol 
Infantil. 

0 treinador, que esteve na 
reuniao da ultima quinta- 
feira, esta otimista, uma vez 
que esta e a primeira vez que 
o Ouro Verde disputa uma 
competi^ao oficial nesta 
categoria. Abordado sobre a 

segundonda, o treinador 
afirmou que esta elaborando 
uma forma de trabalho que 
sera apresentada a diretoria, 
para nao atrapalhar os 
treinos da equipe que ira 
disputar a segunda divisao do 
Campeonato Imperatrizense. 
0 Ouro Verde esta incluido 
na chave "B" da competiyao, 
ao lado de America, Jandui e 
Belgica, outra novidade da 
competi^ao. Na outra chave 
"A", tambem tera grandes 
disputas: Plaza, Novo 
Horizonte, PSV e Beira-Rio. 
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eto, objetivo e corojoso. Rssim e Orlando Menezes, q 

comcndo de segundo o sexto-feiro, o progromo Cidade 

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

A verdade nua e cma, doa a quem doer. 
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Fashion 

por VALERIA CRISTO 

Pc4i 

Eles esfdo acontecendo na city 

Helio de Qliveira, com seu maravilnoso 

progroma Expressao em Ceno. 

Sibek a mais nova promoter, agitando 

■ ■ ' fat ' '   
a cidade com fotos borboros. 
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Nome; Helio de Oliveira 

Data de Nasdmento: 26 de junho de 1969 

Local de Nasdmento: Imperatriz 

Profissao: Apresentador e produtor (publicitario) 

Signo: Cancer 

Religiao: Crista 

Esporte; Voley e Natagao 

Hobby: Dangar 

iRrato Prelerldo: Saladas de frutas ou verduras 

Praia ou Campo: Praia 

Dia ou Noite: Noite 

Livro de Cabeceira: Proverbios de Salomao 

Um Filme: Sociedade dos Poetas Mortos 

Ator: Miguel Falabela 

Atriz: Gloria Pires 

Mulher Bonita. As que tem estilo e discrigao (Jack Kennedy) 

Idolo. Nao tenho 

Filosofia de Vida: E bem melhor arriscar, mesmo se expondo ao 

tracasso, do que tormar tila junto aos covardes, que nao sofrem 

muito e nem gozam muito. 

Um Politico: Giro Gomes 

Projeto Futuro: Nunca parar detrabalhar e sempre acreditar nessa 

gente bonita que compoe essa bela cidade. 

Imperatriz: Cidade que seduz, fiel as paixoes de seu povo, alem 

de iluminar com brilho intense as aguas do Tocantins. 

Mensagem: Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os 

pobres; ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado como 

sacrificio vivo, se nao tiver amor de nada Valeria. (Corintios 13) 

Nome: Sibele Correa Lima 

Data de Nascimento: 19 de abril de 1973 

Local de Nascimento: Paracatu-MG 

Profissao: Em vendas, modelo fotografico 
r 

Signo: Aries 

Religiao: Catolica • 

Esporte: Ginastica olimpica, voley de praia e esqui aquatico 

Hobby: Ouvir musica 

Prato Preferido: Frango xadrez, salpicao e strogonott 

Praia ou Campo: Praia para curtir, campo para descansar 

Dia ou Noite; Os dois sao fundamentais 

Livro de Cabeceira; O Alquimista — Paulo Coelho 

Um Filme: A Fuga de Alcatraz 

Ator; Eddy Munph e Steve Seagal 

Atriz: Sharon Stone 

Nomem Bonito; Dolt Loudgreen 

Idolo; Meu pai 

Filosofia de Vida: Ser humano, tratar todos com igualdade 

Um Politico; Fernando Henrique Cardoso 

Projeto Futuro; Lutar para ser sempre vencedora 

0 Que e Moda: E tudo que se usa atualmente, generalisa^ao 

uma costura no mundo moderno. 

Pra Vece o Que e Ser Chique; Estar vem interiormente e ao 

mesmo tempo simpatica e elegante. 

Imperatriz; Me viu crescer onde fiz muito amigos 

Mensagem: Procurer estar bem consigo, para que possa 

expandir seu proprio brilho e com isso fara bem a todos. 

DIVEKAR - Distribuidora de Vefculos Karajas Ltda/F/ l/A 

Sabe quanto 
custa pintar seu 

vcarro na DIVEKAR? 

o 

/ 

o O 

A u 

Com a melhor cabins de pintura utilizada, 
com atintafeitaespeciahiente para seu veicido 
(qualquer modelo oumarca), eosproftssionais 
mais trainados? Quase de GRAQA! 

"Qualidade em serviQOS e atendimento" 721-1800 

Cole^ao Diva 

Se voce quer entrar na moda, 

use um oculos italiano Diva. 

Exclusividade Maia. 
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Pratique Karate 
Preservar a integridade fisica, 

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

habilidade, disciplina, equlibrio, for9a 
e auto-confianga. 

Horarios: 
Karate — segunda, quarta e sexta 

— das 06:00 ks 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 — ter9a, quinta e 
sabado — das 17:30 as 18:30 e das 
18:30 as 19:30. 

Matriculas abertas. 
Rua Piaui, 612, Nova Imperatriz. 

nccidemia 

ProCorpo 

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

Rua Piaui, 

880 

 Centro 

Vende-se 
Uma casa construida (esquina) e outra 
come9ada, com ponto comercial. A 
Rua Furna, na 08-A, Parque Santa 
Liicia. 
Valor: 3.000,00 (ACE1TA PROPOSTA) 
Tratar com Antonio Rodrigues 

Inter Car Veiculos 
Vende; 

Uno 92/93 - R$ 6.500,00 — cor 
vermelho; D-20 93, cores: preta, 
vermelha ou **perolada** —R$ 
21.000,00; D-20 92 completa — prefo 
a combinar; Uno ELX complete, cor 
vinho, R$ 9.500,00 
Av. Getulio Vargas, 1973, emfrente ao 
Bamerindus. Fone: 721-0562, falar 
com Ze Vais. 

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

Maira Estacionaniento 
Vende: 

6mega 93 - R$ 18.000 — cor vinho; 
Santana 94 - R$ 14.000 — cor azul; 
BMW 92 - R$ 60.000 — cor preto 
Contatos pelo fone: 721-7780  

Imperauto Vende: 
Saveiro 93 1.8 - R$ 7.800 — cor 
dourado; 
F-1000 89 diesel - R$ 13.000; 
Uno 93\94 Mille- R$ 6.500'— cor prata; 
D-20 92 - R$ 19.000 — cor vermelha; 
Trator AD7, ano 78 - R$ 15.000,00 
Pick-Up Fiat, ano 91 - R$ 5.500,00 — 
cor bege 
Av. Dorgival P. de Sousa, 763 - fone: 
721-4626 

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

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

Rovel Veiculos 
Vende: 

D-20 91 completa -R$ 22.000 — cor 
vermelha 
D-20 90 completa - R$ 20.000 — coe 
preta 
Saveiro 93 a gasolina - R$ 7.000 — cor 
amarela 
Pampa 93v94 1.6 a gasolina-ap - 7.800 
— cor azul metalica 
Gol CL 1.6 a alcool - R$ 8.000 — cor 
cinza metalica 
Caminhao Chevrolet D-60 com MUNK 
84 - R$ 10.500 — cor branca 
Fusca 83 1.6 a gasolina - R$ 2.300 — 
cor cinza 
2 tratores Massey Ferguson 265 - R$ 
5.500 cada 
Av. Dorival P. de Sousa, 361. fone: 721- 
6867 

Ademar Mariano Consult 
Imobiliaria 

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

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

Jola Motel 

S Apartamentos com 
frigobar, telefone, 
televisao, arcondicionado, 

^IlllllP video e um complete 
servifo de quarto. 

BR-010, Km 01. nB 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 ocasiao. 

Alex Arouche Imoveis 
Sua Garantia Imobliaria 

Creci J-173 20s Regiao 
Rua Cel. Manoel Bandeira, 1961, 
Centro - Imperatriz-MA. 
*Vende- uma excelente casa situada a 
rua Maranhao, proximo ao Colegio 
Meng Imperador, com garagem para 
varios carros, duas salas, copa, 
cozinha, dep. de empregados, duas 
suites e dois quartos,(aceita-se carro, 
gado e parcelamento) 
*Vende- um galpao situado a BR-010, 
proximo a nova rodoviaria, coberto de 
estrutura metalica em otimo 
acabamento, bastante amplo,(aceita-se 
carro, gado e parcelamento) 
*Aluga uma casa com garagem, sala, 
copa, cozinha, 02 quartos, 01 suite e 
dependencia de empregada, na Rua 
Sergipe, Bairro Ju9ara. 

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 carpinteiros 
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 Lanterneiros 
02 Serralheiros 
05 Empregadas domesticas 
02 encarregados de Departamento 
r&^i'trucao nova). Pre.90 de, qcasiao. 
Os interessados deverao dingir-se ao 
micleo do 6rgao, a rua 15 de 
Novembro, s/n, antigo Ciretran. 

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

Imobiliaria Karajas Ltda 
RuaCoriolano Milhomem, 1727,fone; 
721-4212 

Vende Casas: 
* Na rua Hermes da fonseca, Centro. 
R$ 20.000,00 
* Rua Santa Tereza, Centro 
R$ 25.000.00 
* Rua 11, Parque do Buriti 
R$ 13.000,00 
* Rua Cecilia Meireles, Bairro 
Aleandra 
R$ 8.000,00 
* Rua Godofredo Viana, Jardim 
Eldorado 
R$ 35.000,00 
* Rua Joao Lisboa, Centro, com 03 
pavimentos 
R$ 130.000,00 

: Uma casa no Alto da Boa Vista 
R$ 36.000,00 

Pontos Comerciais 
Um ponto na Rua Coriolano 

Milhomem, 1727, Centro 
R$ 36.000,00 
* Na Rua Luis Domingues, Centro 
R$ 45.000,00 
* Na Rua Ceara, Bairro Ju9ara 
R$ 25.000,00 

Na Av. Getulio Vargas, Centro 
R$ 200.000,00 

Vende Fazendas 
* No Estreito, com 80 alqueires. 
* No Estreito, com 30 alqueires. 
* No Estreito, com 168 alqueires. 
* No Estreito, com 220 alqueires 
* No Brejao, com 230 alqueires, 50% 
feita 
Valor por alqueire, R$ 1.300,00 

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

Oferta de emprego 
A Exticendio Coraercio e 
Representa96es LTDA esta 
conlratando 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. Getulio Vargas. 1584, Sala 4. Falar 
com Ladeira. Fone: 722-1304  

AC Corretora Vende: 
Moto Titan OK - R$ 3.200; 
Moto Drean OK - R$ 2.500 
Moto Today 89 - R$ 1.600; 
Pick-Up Fiat 94 R$ 6.200 — cor 
vermelha; 
Pick-Up 1000, ano 94 - R$ 6.500,00 
Pick-Up 1500 92/93 - R$ 5.500,00 
Santana CLl, com ar condicionado. 
CD, sg total, ano 95 - R$ 18.000,00 
Moto Titan OK - R$ 3.200,00 
Moto Titan OK-3.300.00 
0100 Drin OK-R$ 2.500.00 
CG Today 93/94 - R$ 2.300,00 ' 
CG. ano 89 - R$ 1.600,00 
CG, ano 86 - R$ 1.500,00 
Pampa 89 - 3.200 cor veVmelha; 
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 
liqiiidificadorWaIlita;01 mesa de ferro 
nova para escritorio; 01 cadeira nova 
para escritorio estilo executivo; 01 
espremedor de frutas Mallori; 01 biro 
de 390 usado para escritorio. 
Tratar com Gerson. Fones 721-5858 ou 
977-1723. Pre90 a combinar. 

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

Weler Resende, fone 977-1122 
Vende-se 

Camarao da agua salgada tamanho 
medio. Pre9o do Kg: 8,00 reais. 
Contatos pelo fone: 721-7510 

Sciloo Porcuso 
Metodo moderno de corte e 
massagem, com produtos 
da mais alta confian9a e por pre90S 
camaradas. 
Rua Luis Domingues, 2018- Fone: 721- 
5087 - Centro 

Vende-se ou troca-se 
Uma casa com 03 quartos, 02 
banheiros, garagem com capacidade 
para 05 carros e piscina; sitauada a Rua 
Salvio Pino, 650A, Vila Reden9ao II 

Precisa-se 
De umacozinheira com experiencia e 
referencia, para trabalhar em uma 
residencia. Paga-se bem. Interssadas 
devem dirigir-se a Di Paula Cal9ados; 
Av. Getulio Vragas 682, Cal9adao 

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

Passa-se 

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

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

Vendo 
Um treiler novo e completo. Pre90 de 
ocasiao (1.200,00). Os interessados 
devem falar com Remy, a Rua Rio 
Grande do Norte, 176, entre as ruas 
Gon9alves Dias e 13 de Maio 

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

Vende-se 
Um Uno 1.6R-MP1 modelo 94, com 
14.000,00 Km rodados. Os 
interessados, falar com Marcos, pelo 
fone 977-2223 em horario comercial. 

Hop 

de 

Seda 

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

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

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

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

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

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

Vende-se I Horario do trem 

Uma casa no Jardim Cristo Rei, com 
02 suites. R$: 20.000,00. Aceita-se gado 
no negocio. 
Uma casa residencial, otima 
localiza9ao, apropriada para clinica e 
laboratorio. Pre90 de ocasiao. 
Uma casa residencial, a Rua D. Pedro 
11, Bairro Uniao, com 05 quartos, 02 
suites, dependencia de empregada, 
area de servi9o e campo de futebol. 
Aceita-se gado no negocio. Tratar com 
o Sr. Assis Dias, pelos fones: 721-6945/ 
977-2569 

Para anunciar 

e so ligar 

723-2034 

Sintonize a 

Radio Capital 

AM, 950 Khz, 

10 mil Watt's 

de potencia. 

A Sua Melhor 

Onda. Agora 

com studio ( 

tarn bem a 

Super Quadra 

602 

B&dw CAPITAL AM OC * 9A» 

04: 45 RANCHO DO COMPADRE PAULO 
07:00 RETRANSMISSAO DA PROGRAMA^AO DA TV CAPITAL 
08:30 Cidade Agora (Conor Farias) 
1 1;OO Tribuna da Cidade (Aurino Brito) 
1 2:00 JORNALISMO 
1 2:30 Renilson Sousa | 
1 4:1 5 Getulio Costa Show (Getulio Costa) 
1 6:00 Show da Tarde (Walter Silva) 
17:00 A Fazenda do Corro (Clodomir Guimaraes) 
1 8:00 A VOZ DO BRASIL 
20:00 Capital nos Esportes (Equipe da Galera) 
21:00 Painel do Sucesso (Messias Junior) 
22:00 IGREJA UNIVERSAL 

Wmmmm 
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Companhia Vale do Rio Doce 
Saidas as ter9as, quintas e sabados as 
10:30   

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

Vende-se 
Um lanche completo, pre9o de 
ocasiao, com otima localiza9ao (no 
setor hospitalar). Tratar com Remy. 
Rua Rio Grande do Norte, 176, Centro 
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Marketing APITAL 

m 

m 

r 
A 

L  

Fita K7 
PHILIPS 
60 minuto 

i R$ M ,00 

a vista 

ELGIN 

pnasodciMo 

Refrigerador PROSDOCIMO 
270 Us, Mod. R-27 

PS 43&,OOa vista ou no car net 

51 r$*sp a ,oo por mes 

ou 5 cheques de R$ 93,00 

Fegdo KENT 
2 Bocas 

PS /3,OOa vista ou no car net 

R$ 1 ,50 por mes 

ou 5 cheques de R$ 3,00 

E&VWLTEC 

Fqgdo ESMALTEC 
4 Bocas, 
Mod. CANOA 

PS 118,00 
a vista ou no carnet l, 

1 4 00 R$ 

por mes 
ou 5 cheques de 
R$ 26,50 

R$ 9,50 

Celdgua 
ESMALTEC 
Inox 

it$229,oo 
a vista ou 
no caniet 

R$ 

carnet 

2o,oo 

ft 

Fegdo 1 

ESMALTEC 1 
4 Bocas, 1 

Mod. RIVIERA, \ 
Tampa de Vidro 1 

Mesa Inox \ 

PS IS9,oo \ 
a vista ou no carnet 

18 

por mes 1 

ou 5 cheques ! 

de R$ 35,60 ; 

CIN=RAL 

OFERTA 

INCRIVEL Mag. de Costura ELGIN 
Standart, C/Gabinete, Mod. B3/750 

PS t88,OOa vista ou no carnet 

18 

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

R q0,OO por mes 

ou 5 cheques de R$ 35,00 

Celadeira BRASTEMP DUPLEX 
Frost Free, 384 Us, Mod. BRG 39 ACA 

ps I*379,000 vista ou no carnet 

160 r$ m W,oo por mes 

ou 5 cheques de R$ 309,00 

PS399,00a vista ou no carnet 

3S R$ W W,00 por mes 

ou 4 cheques de RS 75,00 

TOSHIBA 

^amehto 

PS 76,oo 

Radio 
Cravador 
TOSHIBA 

Ventilador CCE 
30 cm, Mod. V 50 

*$29,00 

a vista ou no carnet 

r$ %#,40 por mes 

ou 5 cheques de R$ 6,00 

Lavadora LATIN A 
Plena Luxo 

PS 17S,OOd vista ou no carnet 

20 R$ *1*0,50 por mes 

ou 5 cheques de R$ 40,00 

AM/FM, Mod. RG8126 

d vista ou no carnet 

R$ 8 ,80 por mes 

ou 5 cheques de R$ 17,00 

Ferro Eletrico WALITA 
Mod. FE 02 

PS 3/,00a. vista 
ou no carnet 

9 
R$ *8,50 por mes 

ou 5 cheques de R$ 4,70 

Stereo System CCE 
Rack, AM/Fm, Duplo Deck, Mod. SS7880 

PS J88,00a vista ou no carnet 

21 R$ *8 ■ por mes 

ou 5 cheques de R$ 42,00 

nNO 

Liquidificador 
ARNO 

Mod. NLS 

PS 47,00 

a vista ou no carnet 

R$ ,50 por mes 

ou 5 cheques de 

por mes 
ou 5 cheques 
de R$ 51,30 

% k, 

/ / A 

RS 10,50 

elas 

SUNDOWN # BIKE 
A F €- K * PA5 FJIKe-S 

Bititleta SUNDOWN 
18 Marc has, Cdmbio Shimano, ^0 

, Cano reforgado, m 
\ PS378,00d vista ou no carnet 8 < 

S0PEB 

babato 

R$mi*9,oo por mes ^ 

ou 5 cheques de R$ 48,00 Estante de ! 
Afo PANDIN ; 

Lisa, 6 Pratel, i 
Mod. EDPIJSA | 

PS 37,oo 1 
a vista ou no carnet J 

RS 4,30 1 

ix' 

m 

I por mes 1 

ou 5 cheques ; 
deR$ 8,30 

Ofertas valutas ate 08/06/96 ou enquanto durar o estoque. Piano Carnet, juros 10% a.m, Piano Cheque, juros 6% a.m. 
CMP/Nilson 
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flGU ARDEM!.. 

Vem 0/ um Livro Totalmente Polemico: 

frostituicAo 

Entrevistas - Depoimentos 

Culpados - Inocentes. 

Opinides: 

Dos Pa is; 

Da Pastoral da Mulher; 

Do Conselho Tutelar- 

Da Delegacia da Mulher; 

Da Imprensa; 

Dos Moteis e, 

Depoimentos das Prostitutes. 

Um Retrato da 

Prostifiikdo em 

Imperatriz, 

Mais um Obra frank Mams. 

Em Breve nas BancasL 

Convocagao de Empregado 

A firma ALGO MAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., 

situada na avenida Getiilio Vargas nQ 306, Entroncamento, 

convoca o Sr. IVAN NASCIMENTO DE CARVALHO, CTPS 

nQ 39.836 - Serie 00002/TO, a retornar ao trabalho no prazo de 

72 horas, sob pena de ser demitido, conforme Artigo 482 - Letra 

I, do Decreto Lei nQ 5452 da CLT. 

G0VERN0 DO ESTADO DO MARANHAO 
SECRET ARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 

EDITAL DE CONVOCAgAO 

A SECRETAR1A DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HIDRICOS - SEMA, no uso de suas atribuigoes 
legais e considerando o que dispoe a legislagao ambiental 
em vigor TORNA PUBLICO que julgou necesscirio a realiza- 
gao de audi§ncia publica para expor aos interessados o con- 
teudo do Projeto de Florestamento da CELMAR S/A e seu 
respectivo Relatbrio de Impacto Ambiental (RIMA), com pe- 
dido de licenciamento ambiental tramitando nas instSncias 
administrativas inferiores deste Orgao, para instalagao futu- 
ra do referido Projeto na regiao Oeste do Estado com ^rea 
de abrangencia situada em parte das bacias dos rios Tocan- 
tins, Gurupy e Capim, encravada nos territorios dos municf- 
pios de Imperatriz, Agailandia e Joao Lisboa. 

A referida audiencia ser^ instalada e realizada no dia 14 
de junho do ano em curso, com inicio ks 8:30 horas, no sa- 
lao do Clube Jugara k rua Hermes da Fonseca nc 33 - Bairro 
Jugara na cidade de Imperatriz -Ma. 

Pelas condigoes locacionais e fungao regional (acesso e 
prestagao de servigos) e por ser unidade integrante da Dele- 
gacia regional do Meio Ambiente - DREMA, de Agailcindia, 
al6m de outros fatores de relevante importancia a comunica- 
gao de massa (R^dio/TV/Jornal/etc.), a cidade de Imperatriz 
foi escolhida para sediar aquele evento. 

Sao Lufs, 03 de junho de 1996 

Lino Antonio Raposo Moreira 
Secret^rio-SEMA 

Assista 

todos os 

dlas o 

programa 

Rancho do 

Gompadre 

Paulo, a 

partir das 

04:45 

horas, pela 

Radio 

Capital AM 

m 

m. t&mm 
m 

Automovcis c PeAfas Capri ltda. 

• REVENDEDOR AUTORIZADO • 

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

v:T?»- 
•s 

ESCORT 9<» 

CAT. F116 

18.000 (Basico) Entrada: 5.400,00 

24 pagamentos: 767,46 

Corrigido pelo Dolar Cor
a

r
90^n,

nfr%: s 

9ldoPe?o\%0 00'00 

^6 

or 
/ A 

Cotas disponiveis pelo Consorcio Nacional Ford 

Para toda linha Ford 

QUANDO VOCE COMPARA 

COMPRA FORD. 

iUeitciui! iVtencfio! Ateitfaul 

INFORMATIVO AUTORAMA 

II6UE 721-8595 £ FA^A 0 MElHOR NESdCIO £M PN£U DE CAR6A, PNEU 

DE PASSEIO, CAMARAS DE AR, PR0TET0RES E SERV^OS: 

CARRO PASSEIO 

ALINHAMENTO R$ 6,00 

BALANCEAMENTO R$ 8,00 

CAMINHAO 

ALINHAMENTO R$ 7,50 
BALANCEAMENTO 1^7.50 
PROTETOR ARO 16 R$ 10,00 
PR0TET0R ARO 20 RS 15,00 
PROTETOR ARO 22 R$ 20,00 

PNEU DE CARGA (FIRESTONE). 30/45/60 DL4S 
NO PJREfO A VISTA SEMJUROS. 

NA COMPRA DE 04 PNEUS DE CARGA OV PASSEIO. VOC£ GANHA: 
AUNHAMENTO E BALANCEAMENTO INTEJRAMENTE GRATIS. 

PROMOCAO COMO ESTA, SO NA AUTORAMA PNEUS. 
APROVETTK ESTA SUPER PROMOfAO 

ENQUAVTO DURAR O ESTOQUE. 

/a 

v 

AUTORAMA 

PAEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 • Fone 721-8593 
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Bom J ardim quer vitoria 

Lance 

Livre 

por RENILSON SOUSA 

No ap/to 
O arbitro Ciriaco sera o juiz 

principal de logo mais as 14:00 
boras, no jogo entre Bom 
Jardim x Realce. Ciriaco as 
vezes nao e escalado devido o 
mesmo estar trabalhando em 
outro ramo no Estado do Para, 
mais precisamente na capital, 
Belem. Hamilton Ciriaco e 
hoje considerado um dos 
melhores arbitros da cidade, 
inclusive foi o representante 
da cidade no Copao Maranhao 
do Sul do ano passado. Para 
Ciriaco e os seus auxiliares 
que vao trabalhar logo mais, 
desejamos um bom trabalho. 

Futebol Master 
Esta marcado para o dia 29 
junho, a abertura do 

Campeonato de Master deste 
ano. Vario times ja estao se 
movimentando para este 
importante evento, que 
envolve os craques e jogadores 
do passado. O secretario de 
Esporte, Clezio, esta 
mantendo os detalhes finais, 
inclusive, o numero de times 
jafoi definido: sao 14, drvididos 
em duas chaves de 7. O 
Campeonato sera organizado 
pela Sedel, com apoio da Liga 
Esportiva. V 

Guarani 
O Guarani so pensa em 

uma vitoria nesta tarde no 
Municipal, para buscar uma 

«ielhor coloca^ao na reta de 
lassifica^ao: umempate e uma 

vitoria, sao resultados que 
deixa o Bugre local em boa 
situa^ao e sonhando com a 
classifica^ao. Para isto so 
depende de si proprio. O time 
ja esta escalado para o jogo 
desta tarde: Deda, Almir, 
Chagas, Gen^zio e Gilmar; 
Nen£m, Naldo, Cicero e 
Roberto; Dorival, Marcio e Ze 
Arnaldo. 

Robson volta 
O volante Robson tern 

presenga garantida no jogo de 
logo mais, com o Bom jardim. 
O jogador foi expulso na 
primeira rodada da primeira 

fase e ja cumpriu suspensao 
automatica e ja esta pronto 
para comandar a cabe^a de 
area do time verde da cidade. 

Robson, de 25 anos, e 
considerado um dos principais 
jogadores do seu time e 
quando esta dentro de campo, 
vira um verdadeiro "xerife" do 
futebol. Bom jogador. 

Realce 
O time do Realce busca 

logo mais as 14:00 boras, 3 
pontos que serao importantes 
para tentar cbegar bem 
proximo do seu principal 
adversario, o time do Galletti, 
que esta isolado na lideran^a 
da competi^ao. 0 Realce 6 o 
atual camjieao do camfieonato 
cidade e tambem a exemplo 
do Galletti fez investimentos 
para o campeonato. Para o 
jogo de hoje, o time sera o 
seguinte: Celso, Paulo Rossi, 
Edvan, Tico e Junior; Robson, 
Marinho, Paulinho Herenio e 
Carlito; Pedro e Ribinha. 

Ferrama 
O arbitro Ferrama disse 

que as amea^as do tecnico do 
Jacare, que foi expulso do 
banco pelo mesmo, nao 
passam de momentos de 
nervosismo e que segundo 
ele, fez o que determina a 
regra da arbitragem e que a 
puni^ao do treinador ficara a 
cargo da comissao de 
julgamento do campeonato. 
Ferrama disse que apesar de 
ser criticado por alguns 
desportistas vem realizando 
um trabalho que esta a altura 
do seu conhecimento. 

Torcedor 
Ja podemos observar a 

partir do jogo de ontem, que 
os torcedores estao agora 
colaborando com os times, 
isto 6, aqueles que pulavam o 
muro agora estao pagando 
ingresso, ate porque vigias 
foram colocados para coibir a 
a<?ao dos espertos torcedores 
de Acailandia. O piiblico no 
de ohtem superou as 
exjiectativas dos dirigentes. 

Um abra^o do tima^o 

Paulo Sobreira — TV Manchete 

Isabel Radios Cultura e Marconi, torcedora 

do Flamengo 

Antonio Radio Cultura, torcedor do Vasco 

Vanla — Rua Dorgival Pinheiro 

Leny Edson — Radio Clube FM 

porRenilsonSousa 
Da Editoria de Esporte 

0 time do Bom Jardim tenta 
logo mais a sua primeira vitoria 
nesta segunda fase do 
Campeonato de A^ailandia. 0 
time e um dos pequenos do 
nosso futebol e conseguiu o seu 
primeiro objetivo na competigao, 
que foi a sua classifica^ao para a 
segunda fase, ficando entre os 
oito colocados e agora enfrenta 
outro obstaculo, que sera se 
classificar para o quadrangular 
decisivo que apontara times para 
as finais. O Bom Jardim realizou 
a seguinte campanha nesta 
segunda fase: 

2jogos 
2 derrotas 
1x3 para o Guarani 
0x4 para o Galletti 
1 a favor, 7 contras, um saldo 

negativo e 6 
Em 6 pontos disputados, 

saldo positive de zero e negativo 
de 6 

Proximos jogos: 
Hoje —14:00 horas — Bom 

Jardim x Realce 
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O time do Realce e o adversario do Bom Jardim, hoje, as 14:00 boras 

15/06 — Bom Jardim x 
Magnolia 

23/06 — Bom Jardim x San 
Thiego 

30/06 — Bom Jardim x 
Jacare 

07/07 — Bom Jardim x e Agenor; Valber, Luis Marques, 
flamengo Reginaldo e Gerson; Edilson e 

Para o jogo desta tarde o time Manoel. 
ja esta definido com a seguinte 0 Bomjaniim jogadesfakado 
onzena; do zagueiro Monteiro, que foi 

Cleber,BezerTa,Jaboti,Flavio expulso no ultimo jogo. 

Diretor de arbitros divulga escala 

POP Renilson Sousa .TlllZ* M^nrw^l t^liv finnl Act C£irr»ono fr\i porRenilsonSousa 

0 diretor de arbitros da Liga 
Esportiva de A^ailandia 
divulgou a rela^ao de arbitros 
para os jogos deste final de 
semana. Confira: 

Domingo — 09/06/96 
Magnolia x Jacare: 09:00 

horas 

Juiz; Manoel Felix Ribeiro 
Auxiliares: Jose Lima Melo 

e Ronaldo Vieira Leal 
Suplente: Jose Messias F. 

Marinho 
Bom Jardim x Realce; 

14:00 horas 
Juiz: Jose Amilton Ciriaco 
Auxiliares: Sinezio Batista 

Cruz e Claudiomiro Sousa Silva 

Guarani quer vaga no 

quadrangular do GA 

Suplente: Joao de Sousa 
SOva 

Guarani x San Thiego: 
16:00 horas 

Juiz: Luis da Conceigao 
Auxiliares: Jose Lima Melo 

e Francisco Lobato 
Suplente: Ronaldo Vieira 

Leal 
A rela^ao de arbitros para 

este final de semana foi divulgada 
na quinta-feira na reuniao que 
acontece na sede da Liga 
Esportiva de A^ailandia. O 
diretor Gel, disse que para este 
final de semana escalou o que de 
melhor existe no quadro, 
inclusive o arbitro Ciriaco, que 
esta trabalhando em Belem, mas 
veio para participar da rodada. 

porRenilsonSousa 
Da Editoria de Esporte 

0 time do Guarani de 
A^ailandia / considerado um 
time pequeno e que este ano 
esta surpreendendo alguns 
times conseguindo se classificar 
para a segunda fase, realizando 
uma boa campanha e 
garantindo a sua presenya entre 
os 8 times do segundo turno. 
Nesta segunda fase ou segundo 
turno, como queiram, o time do 
Guarani vem mantendo a boa 
campanha e pensa em chegar 
ao quadrangular decisivo que ira 
apontar os finalistas da 
competi^ao. 

0 Guarani, na segunda fase, 
ja realizou dois jogos e 
conseguiu dois resultados 
considerados positives, venceu 
o Bom Jardim pelo placar de 3x1 
e empatou com o Flamengo, o 

time considerado grande no 
futebol local. 

O time do Guarani tern varios 
jogadores considerados de 
regular a bom, entre eles 
podemos citar o goleiro Deda, 
que foi o grande responsavel 
pelo empate com o time do 
Flamengo no ultimo jogo. No 
miolo da zaga o seu principal 
jogador € o zagueiro Chagas. Ja 
no meio campo, ^ o volante 
Nenem, que tambem se destaca 
pela seu posicionamento dentro 
de campo. No ataque, Dorival 6 
o seu principal jogador. Vamos 
conferir a campanha do Guarani 
nesta segunda fase: 

Dois jogos, uma vitoria de 
3x1 no Bom Jardim e um 
empate com o Flamengo, 
somando-se 4 pontos, tern um 
ponto perdido. 4 gols a favor, 1 
contra e um saldo positivo de 3 
gols. 

Proximos jogos: 

Domingo — 09/06 — Guarani x San Thiego 
Domingo — 16/06 — Guarani x Jacare 
Domingo — 23/06 — Guarani x Galletti 
Domingo — 30/06 — Guarani x Realce 
Sabado — 06/07 — Guarani x Magnolia 
Se manter a boa fase, o Guarani podera chegar 

no quadrangular decisivo e na reta final do 

Campeonato de 96. 

Motoca - Motores Tocantins 

Ltda - Revendedor Honda 

Comunica a sua clientela que estara 

funcionando em seu novo enderego a 

partir desta segunda-feira, dia tres de 

junho. 

Suas novas e modernas instaiagoes 

passam para a rodovia BR-010 Km 

1350 proximo a Tocauto. 

E neste mes de junho o cliente e 

contemplado com um desconto de 

50% (cinquenta por cento) na mao- 

de-obra em sua oficina autorizada. 

Comunica ainda que em virtude da 

sua mudanga, estara sem funcionar 

nesta quinta, sexta e sabado, 

voltando a atender normalmente sua 

clientela na proxima segunda-feira. 

CIDADE CIDADA e S0RTEI0 "A CIDADANIA DA SORT!" 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum do Sociedade Civil 

Diariamente das 09 as 09:15 hs, na Radio Capital AM. 

 CIDADANIA JA 
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Mais um assassinate misterioso 

Morte da estrada do Senharol pode ter ligagao com queima de arqiyvo 

<2> 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Plantao 
O Plantao de Policia 

continua dando certo. O 
subsecretario foi obrigado a 
transferir o plantao do 1° para 
o 2° Distrito, devido a falta de 
seguran^a do Primeiro 
Distrito, que nao tem sequer 
um xadrez. O subsecretario 
e o povo de Imperatriz 
aguardam com muita 
ansiedade a constru^ao da 
Delegacia Central, que ate 
agora teve somente as obras 
iniciadas. 

Crimes 
O crime organizado de 

Imperatriz entra na fase de 
queima de arquivo. Os 
mandantes estao limpando os 
arquivos, a fim de nao serem 
identificados pela policia. Os 
crimes ocorridos na ultima 
semana deixou a policia de 
Imperatriz com a "pulga atras 
da orelha". Sao varias 
versoes que deixam a policia 
sem saber o que vai fazer. 
Celso Ribeiro foi algemado e 
morto com mais de 10 tiros 
e carbonizado na estrada do 
Bananal e Geraldo, com as 
mesmas caracteristicas fora 
morto com dois bala^os, um 
a queima-roupa no ouvido 
direito e o outro disparo de 
revolver calibre 38, no peito 
esquerdo, abaixo do cora^ao. 
Todos os dois assassinates 
tem como principal 
caracteristica a queima de 
arquivo. 

Acidente 
Um acidente sem vitima 

aconteceu no bairro Vila 
Nova. Um veiculo Fiat 
Fiorino, de placas nao 
identificadas, bateu em uma 
bicicleta Monark, cor azul, de 
propriedade de Joao Ferreia 
de Souza, que na 
oportunidade estava sendo 
utilizada por filho menor 
Joais Ferreira de Souza, 14 
anos de idade. A vitima 
sofreu pequenos ferimentos 
e foi levado ao Hospital das 
Clinicas. 0 veiculo causador 
do acidente evadiu-se do 
local tomando rumo 
ignorado. 

Perda de documentos 
Francsico Cezar 

Meneses, brasileiro, 
maranhense, casado, 

motorista, residente na rua 
Tupinamba, 583, comunicou 
na Depol, que perdeu todos 
os seu documentos pessoais, 
sendo Carteira Nacional de 
Habilita^ao, Carteira de 
Identidade, entre outros, 
alem dos documentos do 
Corcel II. 0 caso foi levado 
ao conhecimento das 
autoridades. 

Assalto 
O representante 

comercial Paulo Xavier da 
Silva, residente na rua Rio de 
Janeiro, foi assaltado por tres 
desconhecidos. O assalto 
ocorreu no cruzamento das 
ruas Ceara com Piaui e os 
acusados estavam armados 
de faca. 

A vitima havia saido da 
firma em que trabalha em Sao 
Luis e estava em Imperatriz 
a procura de emprego, 
quando foi cercado pelos tres 
desconhecidos, que segundo 
ele, sao jovens. Al£m de 
estarem armados de facas, 
usavam boinas que em parte 
escondiam seus rostos. 

Ele nao teve como reagir 
e os bandidos num lance 
rapido, se apoderaram de sua 
bolsa, que al^m de 
documentos continha a 
importancia de R$ 450 reais. 

Arrombamento 
Ana Cristina de Souza, 

brasileira, goiana, 21 anos de 
idade, solteira, residente na 
rua Bom Jesus, teve sua casa 
arrombada por elementos 
desconhecidos. Segundo a 
comunicante, o fato ocorreu 
na sexta-feira, entre 20:00 a 
21:30 horas, quando a mesma 
estava para o trabalho. Da 
residencia da comunicante, 
os elementos levaram varias 
pe^as de roupa, alem de um 
televisor 14 polegadas a 
cores. 

Perda de documentos 
0 senhor Antonio Gino de 

Souza, brasileiro, piauiense, 
casado, 56 anos de idade, 
residente na rua Bom Futuro, 
perdeu todos os seus 
documentos pessoais. 
Segundo o queixoso, os 
documentos devem ter caido 
nas imediaqoes do Armazem 
Paraiba, quando o mesmo 
teria pago uma presta^ao. 

por Joberth Aleixo 
Da Editoria de Policia 

Mais um homicidio que 
chama a atengao dos. policiais 
em Imperatriz. Um homem 
conhecido por Geraldo Joao de 
Lima, 37 anos de idade, 
brasileiro, natural deTaua-CE, 
casado com Liicia de Morais 
Lima, residente na rua Paraiba, 
1278, no bairro Nova 
Imperatriz, pai de 03 filhos 
menores, motorista, foi 
encontrado com dois balagos, 
um a queima roupa no ouvido 
direito e outro no peito 
esquerdo. O corpo foi 
encontrado por populares na 
estrada que liga a Pedro Neiva 
de Santana a o Parque Senharol. 

Apds ter sido assassinado no 
meio da estrada, o corpo de 
Geraldo foi carregado pelo 
autor, ou autores do crime, para 
dentro de um ramal de dificil 
acesso a 10 metros do local do 
crime. Segundo informaydes 
dos moradores da area, o crime 
deve ter ocorrido por volta das 
4h45 da madrugada, conforme 
disse uma moradora de 60 anos 
de idade, cujo nome esta sendo 
mantido em sigilo pela 
reportagem. 

O assassinate de Geraldo 
pode esta ligado ao crime 
barbaro de Celia Barbosa, que 
teve como principal acusado 
pela policia, o proprio marido, 
ja em liberdade. 

No inicio da semana, a 
policia identificou tambem outro 
cadaver, que foi a vitima fatal 
Celso Ribeiro, apds levar mais 
de 10 tiros. O corpo foi 
carbonizado para evitar que 
fosse identificado. Algemado 
pelos autores do crime, Celso 
foi levado ate o local onde 
praticaram o assassinato. Celso, 
que era cobrador da empresa 
G.B Pneus, foi visto pela ultima 
vez na portaria da empresa, 
onde segundo informagoes, 
deixou aToyota no qual trabalha 
e tomou carona em uma D-20 
rumo a cidade de A^ailandia. 

Informa^des dao conta de 
que Celso tinha muita grana 
para receber de alguns credores 
e que estaria indo para a vizinha 
cidade de Ayailandia receber 
um dos debitos. No caminho os 
autores do crime tomaram 
rumo a estrada do Imbiral 
dando fim a vida de Celso. 

Celso era visto na area do 
Mercadinho, local onde 
segundo informacoes^ 
levantadas pela policia foram 
contratados os pistoleiros que 
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Mais um crime que pode estar ligado a queima de arquivo. Geraldo Joao foi encontrado^ 
na estrada do Parque Senharol com dois tiro, um no ouvido e outro no pel o 

deram fim a vida de Celia 
Barbosa. 

O assassinato de Geraldo 
tem caracteristicas identicas ao 
de Celso. Os dois eram vistos 
com frequencia no Mercadinho, 
local onde os pistoleiros de 
encomenda sao contratados. Na 
noite da ultima sexta-feira Celso 
foi visto em um bar nas 
imediacoes do Mercadinho. de 
onde desapareceu, segundo 
informagoes obtidas no local 
minutos depois. Como Celso, 

Geraldo tambem tinha uma 
moto e na noite do crime Celso 
e Geraldo sairam a pe para 
suspostamente pegar uma 
carona com amigos. A esposa 
de Geraldo afirmou na 
Funeraria Perpetuo Socorro 
que o marido passava as noites 
na rua, so chegando em casa 
ao amanhcer, e que 
desconhecia o que o marido 
fazia neste horario, pois o 
mesmo alegava que estava 
trabalhando. Geraldo foi levado 

direto do local do crime para a 
funeraria, a rua Bom Jesus, 
111, Centro, onde depois da 
autopsia o corpo foi liberado 
para a familia. Segundo 
informagoes de familaires da 
vitima, o corpo sera sepultado 
logo mais as 09:00 horas no 
Cemiterio Campo da Saudade e 
aguardam somente 03 irmaos 
da vitima que rcsidem em 

Palmas-TO. Disseram aindaque 
Geraldo estava radicado em 
Imperatriz ha mais de 10 anos. 

Desaparecimento de empresario e misterio 

por Joberth Aleixo 

Apenas o exame da arcada 
dentaria podera definir se a 
ossada encontrada no matagal 
do Sitio Madureira, na Vila 
Maranhao, em Sao Luis, na 
ultima quarta-feira, it realmente 

do empresario Sergio Moreira, 
desaparecido ha varios dias. 

A esposa do empresario, 
Gisele Moreira, foi levada ao 
Institute M£dico Legal (ML), 
para fazer a identificagao dos 
oculos encontrados e os que 
seu marido usava quando 

desapareceu, mas nao soube 
dizer com firmeza. 

0 filho de Sergio Moreira, 
Miguel Moreira, nao teria 
reconhecido os oculos. 

No Institute de 
Criminalistica (Incrim) esta 
sendo aguardada apenas a ficha 

odontologica a ser fornecida 
pelo dentista do empresario. 
De posse da ficha, que deve ser 
entregue na segunda-feira, o 
odontologo legal fara o 
comparative, quando entao 
deve dizer se a ossada e mesmo 
de Sergio Moreira. 

Hospital Santa Maria 

SciMcIe em pHmei^o 1 

Dr. Haroldo Chagas. Fone: 72 
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