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em Imperatriz hoje sera 

;i ensolarado a modefado com e 
Jornal 

orte 

CijJliQ 

tr-r 

 J visibilidade boa. 

imperatriz - MA, qalnta-feira. 27 de junho 1996 N? 544 
on 

fisndatlor: 

Xexeo libera 30 revolveres para Ini^S 

rodada, que sera 
care. A nossa r^ 
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Secretaria de Seguranca publica cede algemas para Policia Civil; 

Reconstrujgao do Primeiro Distrito somente comecara depois da elei^oes de 03 de outubro 
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JA Pagina de semana Deputado federal Sehantiao Madeira e coronel Guilherme Ventura fazem convenfdes no final 

0 secretario de Seguranca 
Publica do Estado do 
Maranhao, Coronel Jair 
Xexeo,'- liberou para a 
Delegacia Regional de 
Imperatriz, o total de .'()• > 

revolveres calibre 38. 
Algumas algemas tambem 

^ofam Tiberad^s e ja estao a 
disposi^ao do delegado 
regional de Imperatriz, 
Luciano de Abreu. 

Beirando meio-milbao de 
habitantes, o municipio de 
Imperatriz conta com menos 
de 50 agentes para promover 
a seguranca do cidadao. 

Oficial superior aposentado 
do Ex£rcito Brasileiro, o 
Coronel Xex6o confirmou ha 
cerca de 20 dias, que a 
reconstrugao do pr£dio 
primeiro Distrito Policial de 
Imperatriz, somente set-; 
reconstruido depois do mes d 
outubro, ou seja, apos 
eleigoes para prefeito e 
vereador. 

0. show de Leandro ej 
Leonardo foi suspenso pelo 
delegado regional de 
Imperatriz. Os promotores do 
evento, segundo Luciano de\ 
Abreu, deixaram de cumprir 
clausulas contratuais. Leia 
mais na pagina 8A. 

O numero 

85 

1, E o mimero do ano em 
■que Joaquim Cruz e eleito 

I'o melhor atleta de 1984, 
. Lpeia Federavao Latino- 
| 'Air^ericana e do Caribe de 
| Uirnalistas Esporlivos. 

A Ofato 

Secretario convoca 

setores organizados 

() Senado 
a p r o v o u 
substutivo do 

I s e n a tl o r 
I Geraldo Melo (PSDB-RN) 
| ao projcModeltM da Camara' 
i (life altera a lei do credito 
< educative. Pelo lexto 
I aprovado, o financiamento 
: dosencargos educacionais 
; podera variar de 50% a 
I 100% do valor da 
i; mensalidade ou da 
f s e m e s-1 r a 1 i d a d e , 
? depositado jjela Caixa 
I Economica Federal na 
| conta da instiluicao <!(> 
1 "iisino superior 
| participants do programa. 
i O projeto agora yolta para 

ii nova deliberayao da 
Camara. 

A pessoa 

Paulo 
i Regius Neves 
i F r e i r e , 
i e d u c a d o r. 

;i Formado na 
I Faculdade de Direito do 

Recife, exerceu por pouco 
tempo a advocacia. Em 
1944, foi administrador do 
depart am en to de 
Educacao e Cultura do 
Serviyo Social 
Indiistria (Sesi) 
Pernambuco. 

"A sociedade piauiensc, 
alraves das entidades 
representativas de classe, 
precisa se mobilizar no sentido 
de pressionar a equipe 
economica do governo federal 
parao alongamento dos prazos 
para o pagamento da divi^a do 
Piaui ". Foi o que recomendou 
ontem, dia 2(3, o secretario de 
Comunicayao, jornalista Nilson 
S.-i, El<' informou que a soluyao 

deve vir com a ediyao de uma 
Medida Provisoria revogando 
a lei 8.727/93 que proibe a 
renegociagao da divida dos 
Estados. 

0 secretario afirmou que o 
governador Francisco Moraes 
Souza saiu otimista do encontro 
que manteve com o secretario 
execuUvo do Ministerio do 
Planejamento e Oryamento, 
Andrea Calabi, a quern 

entregou cdpia de um relatbrio 
feito pela Secretaria de Fazenda 
da situayao financeira do 
Estado. "Calabi mostrou-se 
senslvel aos problemas 
decorrentes do pagamento da 
divida nos termos atuais, e 
reconheceu que o Piaui nao 
pode continua'r 
comprometendo a sua receita 
em mais de 10 por cento", 
informou. 

iC 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

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

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

Pagina 1C 

Guarani se prepara 

para enfrentar o Muller 

2 m 

et 

Jornal Capital 

O Guarani retoma seu 
calendario de atiyidades nesta 
quinta-feira, dia 27, visando 
desenvolver excelente partida 
contra o Muller, no proximo 

domingo, em partida valida 
jiela Copa Regional de 
Futebol. 

O time imperatrizense 
conseguiu fazer boa 

performance e foi para a final 
do certame. 0 jogo promete 
e os torcedores do clube 
esperam apenas o inicio da 
partida. Pagina 4C 
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A azigi realiza concurso fotografico 

0 Instituto de Idiomas 
Yazigi e a Fundayao SOS 
Mata Atlanlica, uma das 
maiores entidades 
ambientalistas do Pais. estao 
promovendo o concurso 
fotografico Revela Brasil, cujo 
principal objetivo e fazer um 
levanlamento do meio 

ambiente do Brasil sob a otica 
da populayao. 

Os dez melhores trabalhos 
participantes dividirao o 
premio de trinta mil reais, 
sendo cinco da categoria 
profissional e cinco da amador. 

Segundo a professora 
Fatima Meireles, diretor do 

Yazigi em Imperatriz, as fotos 
premiadas serao publicadas 
na revista Iris Foto e 
participarao de uma grande 
exjiosiyao em outubro deste 
ano, ocasiao em que a 
Funda^ao'Mata Atlantica 
estara completando dez anos 
de existencia. Pagina 2A 
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USS Comercial Compra 

R$ 1,0012 (20.06.96) 

USS Comercial Venda 

K$ 1,0020 (20.06.96) 

US$ Paralelo Compra 

1?$ 1.01 (20.06.96) 

US$ Paralelo Venda 

n 1,03 (20.06.96) 

USS Turismo Compra: 

m 1,0066 (20.06.96) 

US$ Turismo Venda 

R$ 1,0060 (20.06.96) 

Ouro (grama/venda) 

RS 12,450 (20.06.96) 

Foupanca 

1,2990% (20.06 96) 

UFIR (junho) 

R$ 0,8287 

Jussara Cerqueira comenta 
os fatos sociais de Imperatriz, 

e Soraya Luiza, de 
A^ailandia 

A Imprensa 

e Noticia 

Programacao da TV 

l^aderS 

Jornal Capital 

Nacionai 

Negocios 

Esporte Nacionai 
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tica e Yazfgi 

 concursD de fotografia 

o Revela Brasil toi lancado no Dia Mundial 

Ambiente e permitira um levantamento 

s 
! . A dire « 
I vai. refon 
I projeto de J .-ara o 
Grupo TAFt^cntregar 
uma prpposta definitiva ao 
gbverno. A decisao da 
diretoria deCorre das 
dificuldades encontradas 
pela adftiinistra<;a() 
fazondaria de constituir o 
Grupo de Trabalho da 
SEFAZ q.ue se 
encarregaria cfe elaborar o 
projeto, 
-...Com o anteprojeto 
conclusivo, elaborado pelo 
sindicato, o Grupo de 
Trabalho teria a tarefa de 
apenas avaliar alegalidade 
da proposta e ftpresentar 
um parecer sobre o 
conteudo do Estatuto. 

A demora do governo 
decorre tambem, da 
expectativa com as 
mudanyas qiie'poderao 
sit cstabelecidas com a 
Reforma Administrativa 
do Governo Federal e a 

.mental do Brasil pelo olho da populacao 

onica Venturim 
Jornalista 

ebra da estabilidade. 
sr 0 primeiro projeto de 
'Estatuto, elaborado pelo 
SINTAF em 94, servira de 
base para formulayao do 
novo documento. 

Varios Estados do pais 
estao passando por 
processes semelhantes. 
Nos Estados*de Sao Paulo 
e Pernambuco, esta 

- No dia 5 de junho — Dia 
Mundial do Meio Ambiente, a 
Fundayao SOS MAI A 
ATLANTICA — uma das mais 
.atuantes • entidades 
anibientalistas do Pais, que 
completa 10 anos deatividades 
em 96 — e o YAZIGI 
INTERNATIONAL—uma das 
maiores redes de ensino de 
idiomas com 193 escolas — 
lanyam o concurso fotografico 
REVELA BRASIL. com o 
objetivo de realizar um 
levantamento do meio 
ambiente do Pais sob o pento- 
de-vista da populayao. 

Aberto a profissionais e 
amadores, o REVELA BRASIL 
ira dividir R$ 30 mil entre os 
10 melhores trabalhos — cinco 
da categoria profissional e 
cinco, da amador. Todas as 
fotos inscritas — vencedoras, 
ou hao farao parte-do acervo 
fotografico da SOS Mala 
Allantjca. Para Mario 
M antovanim su j)erintendente 
da entidade, "as fotos do 
REVELA BRASIL irao ixTinitir 
uma importante atualizayao do 
acervo do SOS, com fotos de 

1 

havendo debate entre o 
flsco e os governos 
esladuais para a definiyao 
de um Estatuto para as 

pprias funcionais. O 
diAF ja esta de posse 
ens propostas, que 
ao incorporadas ao 

debate local. 
Apesar da decisao do 

Comite Gerencial de 
aprovar a proposta de 
alter ay ao do nivel de 
escolaridade para os 
Auxiliares de Fiscalizayao, 
que passariam a nivel 
secundario e, Agentes de 
Fiscalizayao, para curso 
superior, ainda nao foi 
elaborado d Projeto que 
materializa a mudanya. 

O Subsecretario, Alim 
Maluf, vai encaminhar a 
questao a Assessoria 
Juridica para preparar o 
Projeto de 1x4 que fara a 
regulamentayao. 

A mudanypa da 
escolaridade representa 
uma requalificayao do 
Grupo TAF, que 
repercutira no nivel de 
qu alidade do trabalho e 
tambem na valorizayao 
salarial. 

A proposta foi 
encaminhada pelo, 
SINTAF e foi aprovado no 
inicio de maio na reuniao 
ordinaria do Comite 
Gerencial. 

Convocada para a 
segunda-feira, dia 17 de 
junho, a continuayao da 
Asserableia Geral do dia 
11 de maio, deu carta 
branca para o sindicato 
proceder as negociaydes 
junto ao GovernoEstadual 
para o pagamento dos 
1.254% de adicional de 
produtividade, conforme 
decisao do Tribunal de 
Justiya. 

A tenciosam en te, 
Sintaf 

todo o territorio nacional. que 
irao resullar num importante 
levantamento sobre a situayao 
real do meio ambiente no Pais. 
E este levantamento so sera 
possivel com a utilizayao da 
estrutura da rede YAZIGI". 

Hoje, o acervo da SOS 
MATA ATIANTICA e 
solicitado por escolas, 
faculdades e outras entidades 
para pesquisas. exposiypes, 
projetos de educayao 
ambienlal e publicaydes 
tecnico-cientificas. Com o 
concurso, espera-se o 
cadastramento de 20.000 novas 
fotos! 

Para Ricardo Young, 
presidente do YAZIGI 
INTERNATIONAL. "o 
concurso REVELA BRASIL 
significa mobilizar mais uma 
vcz os seus alunos para uma 
ayao de cidadania, para uma 
questao que e bastante cara a 
todo a comunidade: o meio 
ambiente. YAZIGI 
INTERNATIONAL tern por 
filosofia a participayao em 
ayoes comunitarias, tendo ja 
participado de campanhas 
conjuntas com o Green Peace, 
Institute Jacques Custeau. 
Fund ayao Abrinq, entre 

outras' 
Exposiyao 
As fotos premiadas, alem 

desta utilizayao, serao 
publicadas na revista Iris Foto 
e participarao de uma mega- 
exposiyao em outubro 
proximo, em Sao Paulo — 
quando a SOS completara 10 
anos de atividades. O acervo 
estara a partir entao disponivel 
para outras exposiyoes 
nacionais e internacionais. 

Para concorrer as fotos 
devem ter como tema basico o 
meio ambiente, sua interayao 
com o Homem e os seus 
ecossistemas (mata atlantica, 
cerrado, pantanal, mata 
amazdnica, rcstinga, estuario, 
manguezal, campo de atitude, 
caatinga, pinheiral, dunas, 
entre outros). As imagens 
podem mostrar tanto areas 
preservadas, quanto 
degradadks. A curadoria do 
concurso esta a cargo dos 
fotografos Araquem Alcantara 
e Roberto Bandeira. 

As inscriydes devem ser 
feitas de 12 de junho a 9 de 
agdsto, na escola YAZIGI 
INTERNATIONAL a Rua 
Maranhao n0 826 - Centre - 
Telefone 721-0287. 

A dura tarefa de preservar 

o legado cultural 

Iphan, rompendo o cerco dos inimigos 

por Jorge Leao Teixeira 
Jornalista 

Grande e a resjxmsabilidade 
do Institute Historico e Artistico 
Nacional—IP1 IAN, que tern sob 
a sua guarda cerca de mil bens 
tombados entre 1938 e o coirente 
ano, sendo o ultimo deles a Igreja 
de Nossa Senhora da Conceiyao, 
em Prados, Minas Gerais. A 
maioria desses tombamentos 
localiza-se nos estados de Minas 
Gerais (196), Bahia (167) e Riode 
Janeiro (209), sendo assistidos por 
14 Coordenadorias Regionais. 

Alem disso, existem.no pais 
sete 1< )cais declarados "Patrimonio 
Historico da Mumanidade" pela 
UNESCO: Congonhas do Campo 
(TvlG), Olinda (PE), Ouro Pryto 
(MG), Brasilia (DF), Missdes 
(RS), Pelourinho (BA) e Fez do 

• lguayu(PA). 

Infelizmente, obstaculos 
lx)lilicos e economicos dificultam 

,a ayao do IPHAN, exigindo de 
seus servidores muito sacrificio, 
dedicayao e entusiasmo jjaralevar 
a cabo suas tarefas. 

Assim, a transferencia da sede 
do IPHAN |)ara Brasilia exigiu do 
IPHAN para Brasilia exigiu uma 
amiplicada reestruturayao de sua 
area administrativa, com reflexes 
negatives na atuayao do drgao, 
agora plenamente sanados. 

Come muitos oigaospublicos 
brasileiros o IPHAN tambem 
sofre com a destinayao de 
recursos oryamentarios abaixo do 
necessario, problema agravado 
pela demora na votayao do 
oryamento e itelas modificayoes 
na previsao e liberayao de 
recursos. Estes. alem de 
insuficientes, geralmente Sao 
liberados parcialmente, sem 

previsao de quantia e data. Como 
o teto ou as paredes de velhas 
igrejas e casardes itela liberayao 
deverbas paradeteriorar du ruir, 
o remddio e conflar na Divina 
Providencia ou correr atras de 
parcedas com a iniciativa privada 

Outra area de atrito que o 
IPHAN nao rare enfrenta e a 
hostilidade de prefeitos, ixditicos, 
empresarios e proprietanos de 
bens tombados: os primeiros 
interessados em realizar obras 
que ameayam os mesmos, os 
segundos interessados em 
demoli-los para usar o espayo 
em atividades empresariais ou 
iraobiliarias.' 

Jornais, revistas e televisao 
dao conta, de quando em 
quando, desses atritos, que ja 
ameayaram no passado, 
inclusive, cidades histdricas 
como Ouro Preto. 
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Linha 

Direta 

por JOSE FILHO 

Invasao 
Continua funcionando <1 

indiistria da invasao de areas 
urbanas de Imperatriz. E 
precise que as autoridades 
tomem providcncias serias e 
urgentes. A invasao 
inviabiliza qualquer 
invetimeoto nesse setor, o 
que evidencia flagrante 
prcjuizo a' economia do 
Munidpio. 

Abandonadas 
Nao existem areas 

abandonadas como querem 
fazer crer os invasores. Os 
investimenlos no mercado 
imobiliario se processam 
alravcs da compra e 
preservayad de areas para 
expanyao urbana. 

Favelas 
Em razao das constantes 

invasoes de areas urbanas, o 
centre de Imperatriz hoje e 
cercado de favelas por lodes 
os lados, nao restando 
sequer uma area nobre para 
expansao residencial. Isso 
significa dizer que o 
mercado imobiliario nao vai 
reagir e o crescimento da 
cidade fica comprometido. 

Candidatura 
Com o slogan "tempo de 

mudanya". o representante 
comercial Brandao Bilbo 
comeya a sua campanha 
como candidate a vereador 
nas pfoximas eleiyoes. Lie 
tern propostas importante? 
para o Munidpio de 
Impenttriz. 

Eleigao 
Em reuniao de serviyo 

realizada na ultima terya- 
feira, foi eleita a nova 
diretoria do Capitulo 205 da 
Adhonep — Assocciayao dos 
Homens de Negocios do 
Evangelho Pie no — em 
Imperztriz. Para a 
presidencia foi eleito o 
empresario Dgnilson 
Policarpo de Meio, ficando 
na vice-presidencia o 
tambem empresario 
Dadiraar Lima. 

Equipe 
O candidate a pf efeito de 

Imperatriz pelo PMDB, 
empresario lldon Marques, 
ja tern a sua assessoria de 
campanha, que vai contar no 
"front" com Jose de Ribamar 

Silva, Calado, Luiz Brasilia e 
Agostinho Noleto. 

Verao 
Com a chegada do sol de 

verao ja c grande o fluxo de 
pessoas nas belas praias do 
Rio Tocantins. A Praia do 
Cacau e a mais visitada 
nesses primeiros dias de 
temporada do verao. 

Campanha 
Essa £ uma boa 

oportunidade para * 
Secretaria de Cultura < 
Turismo do Municipio 
despnvolvtr uma campanha 
para atrair turistas de outras 
cidades, como tambem de 
outros estados. A Imperatriz 
tern porte para isso. 

Fogueiras 
Sem que as autoridades 

da Seguranya Piiblica tomem 
qualquer providencia, e 
grandt <> numeruf de 
fogueiras que estao sendo 
acesas em Irapera.riz 
durante as festividades 
juninas. E um risco muito 
'grande, sobretudo em razao 
de mato e capins secos nes$a 
eppoca do ano. ■ . % 

Preparativbs 
Ate agora os discursos 

polilicos sao repetitivos, o< 
mesmos de campanhas 
passadas falando das 
precariedades urbanas da 
cidade, de deficiencia no 
atendimento medico e de 
melhores serviyos na area ^ 
educacional. Ninguem disse' 
qualquer novidade ate o/ 
momento. 

Repercussao 
Repercute na cidade, e 

sobretudo nos meios 
evangelicos, a candidatura 
da senhora Elza Bandeira 
como vice na chapa 
encaheyada por Guilhorme, 
Ventura para disputar as- 
eleiyoes majoritarias do dia 
03 de oulubfo. Ela e uma 
pessoa benquista e querida 
nos meios evangelicos fla 
cidade. 

Para . 
meditagap 

"Ele, porem, Ihes disse; e 
necessario que eu anuncie o 
Evangelho do Reino de Deus 
tambem as outras cidades, 
pois para isso e que fiu 
enviado". (Lc 4-43) 

Planfao 24 horas de emergencia dos 

^ hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

27/06/96 

Mdter Cirnica 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados 

SUS - hoje, dia 

27/06/96 

Jiospital Santa Monica 
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Politica 

Madeira e confirmad^ 

Graga Aranha sera palco da convengao do PSDB-PP 

avo 

por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

544 dias, e as obras da 
Regiao Tocantina, lembras? 
E as 33 promessas 
registradas em cartorio que 
caso a senhora fosse eleita 
iria realizar em prol do povo 
do Maranhao, lembras? E o 
governo do Maranhao do 
novo tempo, lembras? E as 
eleigoes governadora para o 
Senado da Republica esta 
lembrada? Se a senhora 
esqueceu, tudo isso nao tern 
imporlancia, pois o povo esta 
lembrado de tudo e nas 
proximas eleigoes ao senado 
ou *a presidencia da 
Republica o povo vai lembrar 
a senhora- . 

Bom dia 
governadora II 

Governadora, 
francameme, a senhora 
clecepdionou muito os sens 
eleitores, principalmente os 
mais esclarecidos com 
aquela declaragao na 
televisao sobre o incidente 
em Buriticupu. 

Excelencia, a senhora 
expressou o sen pensamento 
de uma forma tao egoista 
quando indagou sobre as 
quatro morles do massacre 
de Buriticupu na fazenda 
Cikel, a respeito de quantos 
Sem Terra teriam morrido, 
quando a resposta retornou 
para a senhora dizendo que 
nenhum, a senhora 
respondeu, que bom, entao 
nao tern importancia. 

Excelencia, os pais de 
famflia que trabalhavam na 
fazenda Cikel tambem nao 
sao. sereg humanos? 
Excelencia, so e gente para 
a senhora os Sem Terra? 
Excelencia so d crime para a Exct 
sold ihora quando assassinam 
um Sem Terra? 
Governadora, porpor queque 
tamanha incapacidade do sen 
governo em resolver os 
conflitos agrarios do seu 
eslado? 

Bom dia 
governadora III 

Governadora, o seu 
governo esta paralisado na 
gerencia do estado nas 
questoes agrarias. O 
Maranhao se transformou 
num grande palco da 
indiistria das invasoes 
agrarias e urbanas, 
principalmente na zona rural, 
onde acontecem os maiores 
conflitos, ha uma ausencia de 
governo e de ordem publica 
no estado, uma inoperancia 
da policia em manter a ordem 
e dar garantia da propriedade 
privada neste pais. 

Governadora, tudo isso que 
esta acontecendo aqui no 
estado do Maranhao e por 
pura falta de governador pra 
tomar decisoes em manter a 
ordem publica. 

Bom dia 
governadora IV 

Governadora Roseana 
Sarney, para a senhora ter 
uma ideia de cotno £ que esta 
a situagao aqui na Regiao 
Tocantina, vamos relatar 
alguns fatos a Vossa 
Excelencia. 

O movimento dos Sem 
Terra recentemente criou 
aqui em Imperatriz o 
movimento dos Sem Teto, 
que agora deu para invadir 
loteamentos urbanos na 
cidade de Imperatriz, 
causando prejui'zos a 
terceiros, enquanto que a 
obrigagao de um piano 
habitacional C de 
competencia da senhora e do 
governo federal, e nao da 
populagao de Imperatriz. 

Loteamentos ja vendidos 
e invadidos pelos SemTetos; 
Vila Zenira, Vila Ildon 
Marques, Parque Alvoradal, 
Loteamento do Jaco, 
Loteamento do vereador 
Mflton Lopes, toda marginal 
esquerda da avenida Pedro 
Neiva de Santana da AABB 
ate a Nativa, e tantos outros. 

Bom dia 
governadora V 

Governadora, se os Sem 
Tetos ja bagungaram a 
cidade de Imperatriz, 
imagine a senhora os Sem 
Terra, vamos la. 

Invadiram - a fazenda 
Pingo de Ouro, a fazenda dp 
.Cavalcante e a fazenda do 
Miguel Resende, com um 
plantel de mais de 500 
homens, sendo que a maioria 
deles armados com 
revdlveres 38, espingardas, 
facas e foices. Queimaram 
duas pontes e destruiram a 
terceira a machadadas, 
isolando toda a area sem a 
minima condigao de 
ninguem ir e vir a regiao, se 
isso nao bastasse 
governadora, invadiram a 
sede da fazenda Pingo de 
Ouro e mataram bois e vacas 
da fazenda, se isso nao 
bastasse, ontem por volta do 
mio-dia invadiram a fazenda 
California e tomaram .de 
assalto com varios tiros e 
fizeram o proprietario da 
fazenda sair em disparada 
somente com a roupa dp 
corpo. 

Governadora, e justo isso, 
cade o seu governo 
excelencia? 

v.-.v 
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Sebastiao Madeira e candidate) da coligafao 

pot rn 
Da Diretoria at - 

0 candidate da Coligagao 
Reage Imperatriz, deputado 
federal Sebastiao Madeira, 
sera homologado em 
convengao conjunta ;dos 
partidos coligados no proximo 
sabado, 29 de de junhd no , 
Colegio Graga Aranha. 

PSDB-PPS-PSB confirmam 
a chapa Sebastiao Madeira 
concorrendo ao cargo de 
prefeito, com a vereadora 
Conceigao Formiga no cargo 
de vice-prefeita. 

A Coligagao Reagd 
Imperatriz espera esta semana 
a adesao do PRN, que teria 
rompido com a coligagao Tudo 
por Imperatriz, liderada pelo 
ex-governador Jose de 
Ribamar Fique'ne. 

0 presidente do TPS, Valter 
Rocha, declare u que a 
convengao sera um marco 

o Graga. 
resenciar a 
pular na 

C. elegera 
Seba&S!3|f(Peira' ,• disse. 

Lula Almeida, presidente 
do PSB, disse que "Sebastiao 
Madeira e a melhor alter natjva 
para o raunicipio, pois significa 
o prpgresso e o retorno do H 
crescimento economico na 
cidade". • 

A prefeita de Sao Luis, 
Conceigao Andrade, PSB, .e o 
secretario-geral do diretorio 
nacional do PSDB, deputado 
Artur Virgilio, prestigiam% 
convengao da Coligagao Reage 
Imperatriz que tern inicio 
previsto para as 09 hdrj-ls. 

"Nossa candidatura esta 
nas ruas, o povo esta cansado 

. de velhos estilos 
administrativos baseados na 
corrupgao e no clientelismo, e 
bora da mudanga", disse 
Sebastiao Madeira. 

O cla ameacado 

por Frederico Luiz 

O deputado federal 
Sebastiao Madeira sera 
cqnfirmado como candidate 
da coligagao PSDB-PPS-PSB a 
prefeito de Imperatriz. 

Assumindo o discurso e a 
pratica politica de oposigao a 
grande familia que domina a 
politica .estadual ha 31 anos, 
o tucano Sebastiao Madeira 
canaliza o voto rebelde de 
Imperatriz. 

Alias, Imperatriz sempre 
votou na oposigao. Porem, as 
chamadas mazelas da 
politicagem, determinou que 
os governistas levassem a 
melhor. Senao vejamos: 
' Em 1982, os eleitores da 
cidade descarregaram votos 
no candidate do PMDB, 
Onofre Correia, que logo em 
seguida, elegeu-se deputado 
Constituinte, assinando a 
carta magna promulgada em 

1988. Onofre Corfeia perdeu 
para o institute da sub- 
legenda. Precise foi juntar os 
votos de Jose de Ribamar 
Fiquene, Renato Moreira e 
Andre Paulino, para 
conseguirem atingir, por 
poucos votos, o 
peemedebista. 

Dez anos apos, em 1992, 
Imperatriz continuava na rota 
da oposigao. 0 tucano 
Sebastiao Madeira,^por pouco 
deixou de veneer a dispute 
pelo Palacio Branco. Renato 
Moreira venceu as eleigoes 
gragas ao escandalo da 
corrupgao eleitoral, de acordo 
com o proprio Madeira. 

Estamos em 1996, exatos 
quatorze anos depois que 
Onofre Correia deu o 
primeiro susto no cla dos 
Sarney. Sera que chegou a 
hora gle Imperatriz fazer 
eompanhia a Ilha Rebelde? 

. Veremos em 03 de outubro. 
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Jose Sarney lidera com mao deferro a politica maranbense 

O fator Guilherme Ventura 

Coronel Ventura sera candidate pelo PSC-PTdoB 

por Frederico Luiz 

Q coronel Guilherme Ventura 
reaBza sua convengao no proximo 
domingo e o palco sera a sede da 
OAB. 

O nome da coligagao que 
sustenta Ventura e; Bem- 
Aventurada Imperatriz, e sua 
companheira de chapa sera a 
evangelica Elza Bandeira 

Participando dabanda eticaque 
concorre a eleigao de 03 de 
outubro, o Coronel Ventura, aposta 
nos erros dos adversarios para 
consolidar sua imagem perante o 
eleitorado. 

O candidate da coligagao PSC- 
PTdoB esta convicto, que os 
chamados "favorites", trocaram 
acusagoes levianas, baixando o 
m'vel da campanha eleitoral. 

Ventura este certo que os 
programas de governo pouco sera 
discutido e os ataques pessoais 
serao ai)rincii)alamiad)s candiatos. 

Nesse aspecto, entra o fator 
Ventura- Apresentando-se como 
candidate que discute propostas 
Iiaraaddade. Que nao taz acusagoes 
pejorativas e que demonstra 
seguranga e flrmeza na defesa de 
seusideais. 

Consobdada essa imagem, 
Guilherme Ventura aposta que sua 
candidatura ocupara o topo cla 
iretferendapoixil^, virando clefxjis 
aquela famosa massa que quanto 
mais sebate, mais se cresce. 

Assim caminha a Bem- 
Aventuradalmperalriz, convktados 
erros dos "grandes", que para o 
PSC-PTdoB, nao passam de 
gigantes awn ospesde barro. 

6^ -.■i: 

VALE TRANSPORTE 

».0 Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas redoes entre empregados e empregadores. 
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Politica ibippratriz, 27 de junho de 1996 

ufe' titcc*os do Itinga 

o av con 

A part 
semana. fi 
consolidada 
.eleitoral do 
Itinga do Ma 
Ayailandia. De av 'V,. com 
Edital de Cpnvocagao, 
assihado' pelo juiz eleitoral. 
Jose EdilsOn Caridacle Ribeiro, 
todos os eleitores ^lo 
Municipio de Itinga do 
Maranhao estao convocados a 
comparecer a Sub-Prefetura 
Municipal, na Rua Joao 
Barbosa, s/n0, naquela cidade, 
"portando um documOnto de 
identificayao e sen tftulo de 
eleitor velho, para que seja 

l s novos 
"proximo 

.w, devendo se 
at6 o dia 28 de 

setemcro, em obediencia ao 
calendario de trocas ja 
estabelecido pelo referido 
Edital. Com esta medida 
adotada pelo Cartorio 
Eleitoral, fica totalmente 
afastada a possibilidade de 
qualquer eleitor de Itinga 
partieipar das elei^oes de 
Ayailandia, culminando dessa 
forma, com o processo de 
emancipafao polftico- 
administrativa do antigo 
distrito de Itinga, atualmente 

com a denominayao de Itinga 
do Maranhao, como devera 
ser chamado daqui em diante. 

Datas de troca 
Como adendo do Edital de 

iConvoeagao, tambem foi 
lancado a piiblico o calendario 
especffico para a permuta dos 
titulos eleitorais dos 
moradores do novo municipio. 
Segundo a determina^ao 
judicial, o calendario de trocas 
estabelece as seguintes datas: 

Mes de julho/96 — dias 06, 
07, 09, 10, 13, 14. 16, 17, 22. 
23, 24,25, 26, 27e28. 

Mes de agosto/96 — dias 
10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24. 25, 27 e 28. 

Mes de setembro/96 — 
dias 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 

13,15,16,17.18, 19. 20 e 28. 
O Cartorio Eleitoral 

edverte aos eleitores de Itinga 
do Maranhao que o eleitor que 
deixar de efetuar a troca do 
titulo antigo pelo novo, nao 
podera partieipar das eleigoes 
do dia 03 de outubro vindouro, 
quando sera escolhido o 
primeiro prefeito do novo 
municipio e os ocupantes do 
primeiro plenario da Camara 
Municipal local, muna eleiyao 
que ja vein sendo o alvo de 
todas as aten^oes dos 
moradores locais. Uma 
disputa que se apresenta muito 
renhida em fun<?ao de 
apresentar apenas dois 
concorrentes ao cargo de 
prefeito. 

Ghristiano tem novo 

companheiro de chapa 

p.or Marinaldo Gongalves 

Uma nova reviravolta na 
politica eleitoral de Itinga do 
Maranhao, determinou uma 
mudan^a no companheiro de 
chapa majoritaria do grupo 
politico que obedece 
orientayao do prefeito 
a^ailandense Ildemar 
Gon^alves dos Santos. 
Segundo as informa^oes 
obtidas, o v^reador Salomao 
nao mais sera o companheiro 
do vereador Christiano 
Fernandes de Assis Filho, 
escolhido como candidato a 
prefeito. Ao que tudo indica, 

o ocupante da chapa, no cargo 
de vice-prefeito, ser£ o 
pecuarista Joao Batista dos 
Santos. 

Como e do conhecimento 
piiblico, o grupo liderado pelo 
prefeito Ildemar Gonyalves ja 
marcou a convenyao dos 
partidos que o integram, no 
caso, o PTB e o PFL, para o 
dia 29 do corrente. Em 
principio, ficou acertado que 
o candidato raajoritario seria 
o vereador Christiano Filho, 
enquanto que o seu vice seria 
o tamb&n vereador Leocadio. 
Poucos dias depois o nome de 
Leocadio foi retirado da 

chapa, ocasiao em que 
iniciaram-se entendimentos 
para que outro vereador — o 
edil Salomao — fosse o 
indicado. 

Entretanto, os 
entendimentos evoluiram e o 
grupo chegou a conclusao de 
que o melhor nome para a 
vice-prefeitura e o do 
pecuarista Joao Batista dos 
Santos. Alta fonte do grupo 
politico informou que os 
boatos de que havia 
insatisfayao dentro das 
legendas do PTB e PFL, nao 
tem o menor fundamento, 
uma vez que todas as arestas 

foram devidamente aparadas 
e que reina a mais absoluta 
tranquilidade nos dois 
partidos. 

Segundo ainda o mesmo 
informante, "nao ha mais 
nenhum atrito dentro do 
grupo. Todos estao 
tranquilos, especialmente o 
vereador Leocadio que, 
segundo os comentarios, teria 
ficado ressentido com a 
exclusao do seu nome da 
chapa majoritaria. No 
momento, o clima ^ da mais 
perfeita tranquilidade e todos 
nos vamos marchar para a 
conven^ao na maior uniao". 

Gincana Cultural entra na terceira etapa 

por Marinaldo Gongalves 

A I Gincana Cultural 
Estudantil de Agailandia, 
entra neste sabado, em sua 

terceira etapa de provas, 
quando devera ocorrer, no 
A^ai Clube, a partir das 
20h00, a "Noite da 
Criatividade", com as equipes 

CONVITE 

Os Diretorios do Partido da Social Deniocracia Brasileira 
— PSDB, Partido Socialista Brasileiro — PSB, Partido 
Popular Socialista — PPS, convidam voce para partieipar 
da Conv6n?ao da COLIGAQAO REAGE IMPERATR1Z — 
pro-MADEIRA. 

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

Participapao Especial: 

Senador CAFETEJRA 
Dep. Federal ARTUR VIRGILIO 
Dep.. JAIME SANTANA 
Prefeita de Sao Luis CONCEIQAO ANDRADE 
Oiitras lideranpas Politicas. 

Atenciosamente, 

COLIGAQAO REAGE IMPERATRIZ 

apresentando trabalhos de 
cunho cultural ou cientifico 
para um corpo de jurados 
especialmente convidado para 
o evento. Segundo o 
regulamento da gincana, a 
prova tera um valor de mil 
pontos creditados a equipe que 
lograr o primeiro lugar. Uma 
premiagao que vein deixando 
as equipes participantes muito 
entusiasmadas. 

Ao que tudo indica, ha um 
certo consenso entre as 
equipes, que deverao 
apresentar trabalhos voltados 
para as artes cenicas, variando 
entretanto, nos temas que 
serao abordados, mas que 
conforme foi apurado, deverao 
abordar temas sociais da 
maior atualidade. 

Diante destas perspectivas, 
e grande o entusiasmo dos 
estudantes pela ocorrencia de 
mais esta etapa da gincana, a 

qqal alias, devera ser a 
penultima, de vez que o 
encerramento do movimento 
que reuniu o maior numero de 
estudantes apailandenses, 
dentro de um<i competigao de 
cunho cultural-esportivo. 

De acordo com um dos 
coordenadores da 1 Gincana, 
o estudante Francisco Aires, 
que tambem e o vice- 
presidente regional da Uniao 
Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas (Ubes), "com a 
realiza^ao desta gincana, 
estamo's conseguindo provar 
que o estudante ayailandense 
tem competencia para 
promover eventos que 
promovam a elevayao cultural 
e a capacidade de realizayao 
do estudante, dentro do mais 
perfeito companheirismo e 
sem partidarismo-ideologico 
com que nos procuram 
ceracr". 

GASTROCLINICA 

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

•Dr. Milko Abrantes 

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

Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONgALVES 

Retificando 
Divulgamos, atraves 

desta coluna, que o Partido 
dos Trabalhadores (FID. vai 
realizar sua conven^do no 
proximo domihgo. Erramos 
— e pedimos perdao pelo 
equivoco. A convencao dos 
petistas sera realizada no 
proximo sabado, dia 29, 
tendo como local a Camara 
Municipal. Conforme 
determina a Lei, o evento 
tera inicio as 09h00 e tem seu 
encerramento pfrevisto para 
as IThOO. Na ocasiao, serao 
homologados os nomes de 
Domingos Cezar e Alberto - 
Sampaio, como candidato a 
prefeito e vice, 
respectivamente . ao 
Ijegislativo municipal. 

Dificuldades 
Ao que tudcipnilica.^s 

par tidos p()li^^# y'ao 
encontrar difmitjrwcles 
adicionais para o registro das 
candidaturas de seus 
representantes. Tudo por 
culpa dos prdprios 
candidates, que nao 
obsrvaram algumas regras 
elementares do jogo. 
eleitoral. Ao que se sabe, ate 
o momento pelos dois 
candidates indicados nas 
conven^oes, nao tem 
condi^oes legais de registro, 
simplesmente porqiiie nao 
compareceram ao 
recadastramento eleitoral, 
recentemente efetuado, e 
nao tem sequer, registro 
eleitoral, isto e, nao podem 
votar nem serem votados. 

Criatividade 
A Gincana Cultural 

Estudantil de Ayailandia. 
entra neste sabado, na sua 
terceira etapa de provas, 
quando sera realizada no 
Acai Clube, a partir das 
20h00, a Noite da 
Criatividade. Nela, as 
equipes participantes vao 
mostrar trabalhos, de cunho 
cultural ob cientifico. que 
serao submetidos a 
apreciagao do corpo de 
jurados. Todas as equipes 
estao se movimentando no 
sentido de apresentar o 
melhor trabalho. Comenta- 
se que a maior parte da 
apresentagao constara de 
artes cenicas. 

Troca-Troca 
O Cartorio Eleftoral local 

oficializa, a partir do 
proximo sabado, dia 06 de 
julho, a troca dos titulos 
eleiforais no novo municipio 
de Itinga do Maranhao. A 
partir daquela data, e at^ o 
final do mes de setembro, 
uma representa^ao do 
Cartorio EleifUral de 
A^ailandia estara efetuando 
a troca de todos os titulos 
eleitorais dom moradores de 
Itinga, Cajuapara e 
adjacencias, fazendo com 
que os mesmos fiquem 

impossibilitados de 
partieipar das elei^oes 
a^ailandenses. E a 
separa^ao, que se vai 
concretizando. 

Atipica 
Nao resta a menor diivida 

de que Agailandia 6 uma 
cidade atipica, dentro do 
contexto geo-politico 
nordestino e maranhense. 
Conquistada e colonizada 
por imigrantes de todas as 
regioes brasileira^^eria 
licito esperar que,ela se 
tornasse uma grande 

'repositoria das tradi^oes 
populares de todos estes 
pioneiros. Ledo engano. A - 
nivel de tradigao e cultura, 
Ayailandia deixa muito a 
desejar, podendo mesmo se 
afirmar, que nao existe uma 
cultura definida. posto que 
este aspect© da vida social e 
praticamente nulo. Estamos 
em plena era junina, mas a 
nao ser pelos noticiarios 
vindos de outras plagas, 
ninguem se lembraria, tal a 
apatia de que a cidade se 
reveste. 

Encontro 
Uma inicialiva da 

Companhia Vale do Rio 
Doce S/A., logo absorvida 
pela Prefeitura Municipal, 
FloreSta Rio Doce S/A. e 
Banco do Nordeste do 
Brasil, aFra de contar com 
o apoio da Secretaria de 
Estado da Agricultura, fara 
realizar, no proximo dia 03 
de julho, o I Encontro 
Estrategico para o 
Desenvolvimento da Regiao 
Tocantina, que vai abordar o 
tema "Fruticultura — 
Estrategia de 
Desenvolvimento". O 
seminario destina-se, 
especificaraente, para os 
produtores rurais locais, se 
constituindo como excelente 
alternativa de produyao, no 
aproveitamento de terras 
agricultaveis da regiao. 

Comegou 
Mai teve seu nome 

referendado como o vice- 
prefeito da chapa 
encabe^ada pelo deputajio 
Deusdedith Sampaio 
(PMDB), o medico Gilson 
Santana se tornou alvo do 
assedio dos "eleitores - 
carrapatos". Diariamente 
seu consultorio, no Hospital 
Santa Luzia, e tornado por 
dezenas de eleitores que 
Ihes vao apresentar as mais 
diversas solicita^oes. A 
todos ele vai atendendo, 
com uma paciencia 
exemplar. O mais curioso. 
entretanto, 6 que a maior 
parte desses mesmos 
eleitores pode ser 
eneontrada no gabinete do 
candidato da outra grande 
coligagao. E uma esp^cie de 
extorsao eleitoral que 
precisa ser eliminada. 
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Louvor a iuventude Maxima inven^aq RlO ToCOntlOS 
^ . _ . _ . porCarlos Brito 

por Carlos Brito 
Escritor 

lima semente lan^ada com 
atengao e esmero certamente 
brotara setn problemas; 
Mesmo que baja tormentas 
nada impedira que ela chegue 
ao ponto foi destinada. Assim 
e. sem duvida. a nossa 
juventude. 

O exito que se pode 
alcanyar nos caminhos que se 
|em de percorrer pela vida, 
com todos os seus obstaculos, 
depende muito do espirito 
jovem, do seu pensamento 
elevado, do ideal. 

E ser jovem significa lutar 
sem medo, caminhar 
seguramente, ter uma fe 
inabalavel, possuir lim 
corayaaradioso, nao se deixar 
abalar enquanto organiza os 
passos necessarios para se 
levaf a vida estrada afora. 

E e assim que o jovem 
pode triunfar na vida, se 
souber olhar para a frente. O 
caminho e longo, mas nem 
jKir isso se deve parar no meio 

da estrada. So estacione 
quando alcan^ar a sua meta. 

Se voce, jovem, aprender a 
julgar as coisas a partir de uma 
perspectiva global, 
consequentemente sabera 
conhecer as suas limitagbes e 
potencialidades. Isso e 
necessario, porque 
pensamentos negalivos andam 
por todos os lados, palavras 
inadequadas estao em quase 
todos os lugares. E voce nao 
deve deixar que essas coisas 
figurem na sua mente porque 
podem desfigura-la. A mente 
deve estar sadia e aberta para 
as coisas maravilhosas. 

Vejo, quase sempre, jovens 
desanimados, pela falta de uma 
mao amiga que ajude a 
encoraja-los. 

Querendo on nao, os jovens 
sao a maior potencia do 
universo. Tern tudo para dar 
de si; trabalho, inteligencia e 
tecnologia. 

Juventude amiga, seja 
otimista, que tudo florescera. 
Todas as pedras 
ultrapassadas. 

por Carlos Brito 
♦ 

T-abriccxt* o motor de Komem 

tvem um ser jo ^ob>rleou 

com pureza e per|el^ao 

e rvem podero deservvolve-lo; 

mesmo pue com |e e oro^oo. 

(Serebro — corrervte eletrlco 

compl icodoy 

ikwervtpao impossivel de se irvve^+ar, 

crici<poo impossivel de se mvervtor/ 

por ser cercodo de mis+erios 

poro se desvervdar. .. 

/sJasce rvo Sul do C\o\c\S; 

orvde Ko beUssimas p^ios e 

onimois: 

rip ueza s mo r\ume rv+o i s. 

Desemboco rvo mor. 

BanKa Inumercis cidodes 

o 

Depois de rvos olKos j'oltor o Iu2 

rvlrvpuem podero ilummo-los 

rvem |oeer voltor 

o possodo o.v o preserv+e 

e rvo esc la ro voi j^icor. 

tvporejos/ . 

tern multos rlpuezos pro nos 

-jer+or/ 

muitos peix^s pro nos oil mentor. 

O rioTocontins e como umo pedro 

de owroy 

um gronde tesouro 

que mate*' a joine da populaqao. 

Csse quek-veii^o nao pode sev* 

espi'ezado, 

esquecldo nem massacncido/ 

banido da KistcVia e devas+ado. 
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TV Capital 

Canal S 

rede Record 

Programa^ao de hoje para as TVs VHS/UHF 

TV Mlrante 

1MPERATR12 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

TV DiSusora 

Canal 7 

SBT 

Canal 10 

GLOBO 

TV Natlva 

Canal 13 

MANCHETE 

0(5:00 0 Uesperlar da l*e 
Ob: IS Bum Dia Cidade 
07:06 Reporter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:40 Note e Anote 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:15 Reporter Record 
13.18 O Radio naTV 
14:15 Nanny 
14:45,0 Agente G 
16;00 Campeonato Paulista 
17:00 O Mundo de 

Beakman 
17:30 Zorro 
18:00 Oragao das Seis 
18:05 Cidade Alerta 
19:00 Esporte Capital 
19:15 Jornal da Record 
20:00 25* Hora 
21:30 Super Tela (A 

Programar) 
22:30 Os Novos Intocaveis 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da Fe 

EOUIPE 

PHOENIX, SOM 

E LUZ, MAIS UM 

EMPREEM- 

DIMEMTO DO 

SISTEMA 

TUCAMU'S DE 

COMUMICA^AO 

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

da Ofelia 
10:30 Meu Pe de Laranja 

Lima 
11:25 Vamos Falar com 

Deus 
11:30 Estayao Crianya 
12:00 Memoria Band 
12:30 Figura 
13:00 Estayao Crianya U 
13:15 D)cal 
15:15 Cine Trash (A 

Programar) 
17:00 Supermarket (com 

Ricardo Corte Real) 
17:30 Programa Silvia 

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

Lima 
20:00 O Campeao 
20:30 Horario Politico 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Campeonato Paulista 

de Futebol 
23:45 Jornal da Noite 
00:15 Circulando 
00:25 Flash 
01:25 Vamos Falar com 

Deus 
02:00 Informercial 

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

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

Malandro 
11:30 Moreira Serra 

Especial 
12:00 Carrossel das 

Americas 
12:30 Aqui Agora Maranhao 
13:30 Cinema em Casa 
15:30 Festival de Filraes 
17:00 Passa ou Repassa 
17:30 Aqui Agora 
18:30 Colegio Brasil 
19:20 TJ Brasil 
20:00 Antonio Alves, Taxista 
20:30 Rede Nacional (PT) 
20:50 Programa Livre 
21:50 Razao de Viver 
22:45 SBT Reporter 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jo Soares Onze e 

Meia 
01:15 Jornal do SBT 
01:45 Programa Joyce 

Pascowitch 
01:50 Perfil 
02:50 Telesisan 

06:10 Programa Ecumenicq 
06:15 Telecurso 2000 - 

Curso 
Profissionalizante 

06:30 Telecurso 2000 - 2° 
Grau 

06:45 Telecurso 2000 - lg 

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

I8 Ediyao 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Video Show 
14:10 Valea Pena Ver de 

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:40 Sessao daTarde (A 
Magia do Amor) 

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

28 Ediyao 
19:10 Vira Lata 
20:00 Jornal Nacional 
20:30 Horario Politico - PEL 
20:50 0 Rei do Gado 
21:50 Voce Decide 
22:50 Intercine (ARainha 

do At - Unidos Para 
Sempre - Muito Mais 
Que urn Crime) 

00:50 Jornal da Globo 
01:20 Campeoes de 

Bilheteria (A Marca 
da Pantera) 

07:00 Telemanha 
07:30 Patrine 
08:00 Sailqr Moon 
08:30 Sara + Escola Biblica 

da Fe 
09:00 Home Shopping 
09:15 Dudalegria 
10:30 Samurai Warriors 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olimpico 
12:30 Ediyao daTarde 
13:00 TV Alternativa 
14:45 Os Medicos 
15:45 Home Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessao Animada 
17:45 Sailor Moon 
18:15 Samurai Warriors 
19:00 Shurato 
19:15 Super Human 

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

28 Ediyao 
20:30 Horario Eleitoral 

Gratuito 
20:50 Jornal da Manchete 
21:55 Tocaia Grande 
22:55 Business 
23:55 Verdade 
00:18 Boletim Olimpico 
00:20 Momcnto 

Economico 
00:35 Home Shopping 
00:50 Boletim do Tenis 
01:20 Clip Gospyl 
02:20 Espayo Renascer 

TV CNT 

Canal 23 

cnt/gazeta 

nAo forneceu PROGRAMA?AO 

TV, 

t 

A 4^6- 

'A 



cailandia/Social 

05 
wmm 

tmperzi triz, 27 de junho de 'f 996 

. t 1 

♦ 

Expressao 

por SORAYA LUIZA 
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Ps Itderes Raimundo Pimehtel (cundidato a prefeito) e sun vice, Luzinete Botelho 
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A vereadora Arlete Cur dm, Candida tn a 3- reeJeigao 

O secretano de governo Joao Alberto e Deusdete Sampaio: abra^os e cumprimeotos 
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O puhlico aplaude entusia s ti cam en te os candidatos que se apresentaram 

Da esquerda, o medico Douglas Gomes, Joao Alberto. Deusdete Sampaio e Gilson San tana 

Clima 

de festa 

Acontcccu no ultimo 

domingo, dia 23, a 

homologa^ao dos 

nomcs do dcputado 

estadual Deusdete 

Sampaio para prefeito, 

e o medico Gilson 

Santana para vice- 

prefeito. Alias, o 

evento foi bastantc 

prestigiado c 

mo vi mcntad issi mo 

durante o dia inteiro 

no Gigantao, por 

, personalidadcs 

politicas de toda 

regiao, sendo 

registrado tambemy 

diversas classes. E por 

falar em classe, uma 

bastante destacada foi a 

dos medicos, que 

protificou em peso, 

levando o sen aval na 

escolha dos 

representantes da 

coliga^ao A Forca do 

Pro^resso c 

aplaudirem 

cntusiasticamcnte os 

sens colcgas Gilson 

Santana c Deusdete 

Sampaio. 0 expressive) 

niimefo de pessoas 

prescntes se 

emocionou c 

extravasou toda alegria 

e contentamento ao 

som do trio clctrico 

Axe Bahia. Confira 

alguns momejitos 

registrado pelo 

fotografo Samuel 

Lima. O iider dos ferrovidths, Siniger Oliveira, representa a classe 
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Bonzoy Import 

A mais transada loja da cidade, com: artigos 

importados e preQos irresi^tlvels em: lougas, eristais, 

perfumes e presentes para anlversarios e casamentos 

Rua Duque de Caxias; 850, Agailandia-Maranhao 

LA FEMME 
Edna Botelho 

(esteticista) 

Tratamento facial: limpeza de peie com aparelhos especializados, tratamento 
de icne, hidrata<;ao. Tratamento corporal; massagens (drenagem linfatica), 

jssagem eletronica/mecanica, termoterapia, critoterapia. 

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

Cabeleireira - Fone: 721-4821 - Imperatriz-MA 
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por FREDERICO LUIZ 

Chapa 
do Madeira 

A chapa proporcional de 
Sebastiao Madeira promote 
nas eleivdes de 03 de 
outubro. De acordo com a 
ciipula da coliRacarr Reage 
Imperatriz. todos os 
candidatos obterao mais de 
SOO votos em 03 de outubro 
deste ano. Carl mhos 
Amorim, Ademar de Freitas, 
Josue Moura, Simplicio Zuza. 
Trajano, Anacleta e Roberto 
da Gelobom sao os 
puxadores de voto. Madeira 
pretende eleger umabancada 
com pelo menos sete 
vereadores. 

Depois da governadora 
Roseana Sarney, o presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
decidiu que nao sobe em 
palanque na elei^ao desse ano. 
Ja imaginaram! Meio mundo 
de votos perdidos para aquele 
que for abra^ado por FHC. A 
taca come^a em Sao Paulo, 
onde a petisla LuLza Erundina, 
coligada com a oposiyao de 
esquerda esta 10 pontos 
percentuais na frente do 
tucano Jose Serra. Em Sao 
Luis, so da Jackson l>ago da 
Frente Etica. 

Frio de 
FHC 

Chapa 
do lldon Marques 

Quern tambem nao fica 
atras e a chapa do ex- 
interventdr lldon Marques. 
Candidatos com qualidade e 
votos, a coligaeao Imjieratriz 
Somos Nds apresenta: Andre 
Paulino, professora Sofia, 
Joel Costa, Delegado 
Oliveira, professora Angelica 
e Toinho da Boca da Mata 
como puxadores de votos. 
Vamos ver quem elege mais 
vereadores. 

.v.. 

- fes 

Neto 
Teixeira 

Dessa vez, o melhor 
presidente da Republica, fora 
do Brasil, encontrou 
obslaculos. Um frio de dois 
graus negatives e muito 
folclore (repugnante para o 
classico FHC), marcaram sua 
presenca na Argentina, 
durante a reuniao do 
Mercosul. 

Em Cidelahdia, nomo 
municipio que tern sua 
primeira eleiyao este ano. 
Neto Teixeira desponta como 
favorite. Em Sumaiima, deve 
veneer Nilde Eucena. Quem 
tern trabalho junto as 
comunidades recem- 
emancipadas vencem as 
eleiydes. Os candidatos para- 
quedas devem sofrer duros 
reves. 

Eta Brasil 
Caboclo 

Agora 
vai 

Agora vai esse menino. 

F>u nao me encosto assim 
num toco, eta Brasil caboclo 
de mae prela e pai joao. Os 
dois seguran^as de PC Farias 
escutaram toda a fofoca que 
acontecia no quarto do 
empresario, quando ele 
discutia com sua amante, 
Suzana Marcolino. Mas foram 
incapaz de ouvir dois disparos 
de revolver Rossi, calibre 38. 
Carangueijos me abrayem, 
porque esse negocio de 
macacos me mordam e coisa 
do passado. 

IMPERADOR 

TOCANTINS 

Para quem quiver 

guardar, ai vai a musica 

Impcrador Tocatitins, do 

qucrido Carlinhos Veloz: 

Do lado daqucla 

Cidadc 

ExUlc um Pio dc 

Etcrnidadc 

timorcs c barcaga^ c 

Barrancaft c capita 

Tucunarc, Piau, c o 

matagal que c scm igual 

Piacho do Cacau a 

desaguar no TocanUns 

Toca c^a agua, toca 

c^sa niagoa 

Toca c dc^agua 

Tocantiiift 

C quando c noite 

enluarada . 

A agua toda prateada 

Atrai a mcninada para 

o Tocantins 

C tudo entao sc faz 

cangao 

As coida's dc um violao 

Nas iiiaos dc um pocta 

la do Tocanlins 

Toca cssa agua, toca 

cssa magua 

loca c desagua 

Tocanlins 

E os nobrcs (illios da 

Princcsa 

Fmtos da mac Natiueza 

Chcios dc bclcza vao 

pio Tocanlins 

A tardc cai c o sol se 

vai 

Oh! Deus do ecu 

abengoai 

O Impcrador da 

Imperatriz 

O Tocanlins 

Ondas Curtas 

[ | Agora esta decidido: Tudo nos confonnes, anotem ai: 

[—| Imperatriz Somos Nos - Ddon/I.uis Carlos - PMDB-PRP-PSL-PCdoB 

[—| Tudo por Imperatriz - Fiquene/Carlos Lima - PFL-FIB-PSD 

Q Bem-Aventurada Imperatriz - \entura/Elza - PSGFLdoB 

[—| Frente Etica de Imperatriz - Jomar/Aroaldo - PT-PV-PDI 

[—| Reage Imperatriz - Madeira/Conceifao - PSDB-PPS-PSB 

| \ Advinha qual ^ o linico partido ainda indeciso no processo eleitoral? 

| || Alias, sao dois partidos: o PRN e o PL de C hico do Radio. 

Q Ale domingo eles decidem qual coligayao devem integrar. 

Q o PRN deve formar com Sebastiao Madeira na convenyao do proximo sabado. 

Q Jii o PL de Chico do Radio pode formar fileira com o ex-interventor lldon Marques. 

[ | Compre o Bingao. Compre o Bingao. Compe o Bingao. 

[ \ Esta em fase final de retoques, o livro Imperatriz Capital, assinado pelo colunista ... 

| \ ... e pelo medico Andre Paulino D Albuquerque. 

Qj Primeiro de julho, o dia nacional da baixaria. Comeya em todo Brasil a camapanha eleitoral. 

[ \ O Horario Gratuito no radio e na televisao esta marcado para dois de agosto. 

□ Vale quase tudo no novo horario de TV. Grava^oes externas e declaragoes de apoio. 

□ Somente nao vale infidelidade j lartidaria. Quem piscar fora do caco sera punido pela justiga 

□ Raimundo Cabeludo prefeito de Joiio Lisboa. entrou ontem em Rede Nacional. 

Q Ele apareceu no Telejornal matinal da rede Manchete, apresentado por Alvaro Pereira. 

□ Pontoparao chefe do executivo da vizinhacidade, que mostraser muito bom de marketing politico 

PC Farias morreu 

assassinado por 

ua amante 

Realmente Ze! PC 

amava as verdinhas 

A •: 
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IMORATORIO CLESIO FOMSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos pgr cdnvenid. Fdne: 72 1-5 
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AmvtrsananVi (ACII) 

I * Jaime Gel Gil (Auto Pe^ao Arrjazonas). 

Aniveroaria hoje e recebe 05 parabens e votos de 

j continuado sucesso do Restaurante Feito a Mao (Av. 

I Getulio Vargas, esquina c\ Rua Alagoas) com 

j atendimento self service, churr^sco no c^uilo e ac^uela 

I feijoada aos sabados. (721-3565). 

Termim prazo para 

qujtacao da terceira 

parcela do 1 de Kenda 

Para voce que optou pelo pa^amento do 

Impo^to de Re^da/9.6 (ano-basa), via 

parcalamanto: tarmina amanha, o praza 

para quita^ao da tarceira a ultima parcala. 

O0 contab-ilistas ja a^tao ancaminhando a 

saus cliantas (passoas ffeicas), as guias 

do PARF (Pocumanto da Arrecada^ao da 

Pacaita Faderal), para providancias quanta 

ao pa^amento da tarcaira parcala, sam 

corra^ao, atar amanha, 28. 

Multas e juros 

Os contribuintes (passpa ffeica) ^ua nao 

c^uitarem ata amanha a terceira parcala do 

IP, astarao sujaitos ao pa^amanto da 

multas ajuros, qua comapam a base da 10% 

mais 1% ao mas a vao sa multiplicands a 

cada mas vencido. 

Quern nao pa^ou tanto a primajra como 

a sa^unda parcala, dava tomar cuidado 

porqua ai a coisa fica mais seria. 

Assessors contdhil 

Os contabilistas Pibamar Parbosa a 5ilva 

a Vara Lucia Estolano Parbarino, do 

Escritorio Amazonia Contabilidada (721- 

2844), asclaracam qua o melhor caminho 

para quern asta inadimplente junto ao 

Paao" do Imposts da Panda, a procurar sa 

antandar o mais- rapido possival com a 

Pacaita Federal. 

Urn dos procadimantos, asta ha busca 

da uma assassoria contabil compatante. 

Com isso, o contribuinta atualiza sua 

situapao tanto em ralapao ao Imposto da 

Panda como a outros tributos, dantro dos 

tramitas laqais, sem maioras problamas. 

Poupanca 

Floje ..1,55% 

. Ontem , 1,22% 

Fonte: PC/Gazata Mercantil. 

Poupanca van mudar 

0 Ooverno promate para hoja,o anuncio 

da novas ra^ras para o randimento da 

cadernata de poupanpa pessoa ffsica. Ou 

saja, o indica da randimanto dava malhorar 

para o poupador, com a altera^ao do calculo 

da TP (Taxa Pefarancial). 0 alarta a da ravista VEJA dasta 

samana distribuidas para todas as 

bancas da ra<giao paia Dimapi. 
M utmrios perdem 

Com a altara^ao do indica da calculo da TP, 

os poupadoras ganham urn pouco mais. 

Mas, em contrapartida, os mutuarios do 

Pistama Financairo de Habita^ao (5FH), vao 

tar qua dasambolsar mais dinhairo para a 

quita^ao da casa propria. 

E qua, toda vaz qua aumanta o indica da sociedadaaaptoa anfrantarosdasafios 

calculo da TP, as prasta^oas da casa propria da avolu^ao ciantffica a tacnolo^ica, fara 
j . i 

Simposio CPMV 

"0 Consalho Federal da Madicina 

Vatarinaria, considarando a importancia 

da forma^ao da urn profissional 

compromatido com os intarassas da 

racabam corre^ao. 

Owro 

0 .grama na abartura ontam da PM&F: 

P$ ; 12,54 

Progresso e Artistas 

Comamora-sa hoja (27), o-Qia do Prograsso 

a tambam o Dia dos Artistas Liricos. 

Vale o regsitro com os nossos cumprimantos. 

Viagdo em parafuso 

A saguran^a, aaraa am parafuso. 

0 risco parmananta no pouso a dacolagam a 

a marca do trafago aarao brasilairo, qua 

crascau 51% nos dois ultimos anos, mas 

ancontrou aaroportos mal aquipados, a frota 

sucateada a a falta-da manutan^ao dos 

aparalhos. 
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Solidariedade 
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O colunista registra hoje a sua solidariedade ao 
empresario Jose Sergio Batalba e a sua familia, por conta 

da lameatayel ocorrencia (assalto a sua empresa, a Itii 
Com ereio e Re pre sen tafdes Ltda., distrihuidora dos 
produtos Scbincariol na regiao) que deixou a todos 

traumatizadgs. Principalmente, que nao leva ram em conta 
sequer, a presenya de um dos filhos do casal na cena do 
crime. Fica a nossa solidaiiedadt / nosso repudio pelo 
registro de mais essa agressao p. a, ra contra um dos 

membros da sociedade produdva de r. Imperatriz 
esta entregue aos banc. u.. . 

raalizar (hoje), atraves da sau programa' 

da Educa^ao Continuada o debate do 

tama '0 Ensino da Madicina Vatarinaria 

no Prasil — Diagnostico, Avalia^ao a 

Parspactivas', sob a rasponsabilidada da 

Comissao Nacional da Ensino da 

Madicina Vatarinaria do CFMVT 

Hoje via Bmbratel 

A mansagam quaantacada astatopico 

a do Consalho Federal da Madicina 

Vatarinaria sobra o "IV Simposio CFMV" 

qua sera raalizado hoja via TV Exacutiva 

(Embratal), dirato da Prasilia no horario 

das 14hOQ as 18h00. 

No Maranhao, o simposio sara 

transmitido para 5ao Luis a Imperatriz. 

"Colegas devem 

comparecer" 

0 vice-prasidanta do Consalho Pagional 

da Madicina Vatarinaria do Maranhao 

(CPMV) a dalegado do orgao am 

Imperatriz, Josa Lopas da Fonsaca Filho 

(laia-sa Sarvat), destaca qua "nossos 

colagas vatarinarios davam comparecer 

ao simposio do CFMV, por $a tratar de 

mais oportunidada da catagoria obtar 

novas a intarassantas informagoes sobra 

a Madicina Vatarinaria". 

Dolar 

* Paralalo P$ 1,05 

* Turismo   P$ 1,05 

* Comarcial P$ 1,00 

Cota^oas de ontam (maio-dia). 

ufir 

Oamestral ata 50 da junho: 

P$ 0,8287. 
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andamento do programa do Ministerio da Administracao para corta/^de5pesas d^pessoal 
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porSOCORRO CARNEIRO 

Credito agricola 
0 governo vai aumentar os 

recursos do Programa 
Nacional de Agricultura 
Familiar 0Jronal) e diversificar 
o acesso as linhas de credito. 
Essas mcdidas fazem parte do 
pacote agricola para a safra 
96/97 que sera ammciado pelo 
presidente Fernando 
Henrique na amanha. 

Os bancos estaduais e 
regionais e nao apenas o 
Banco do Brasil poderao 
liberar os recursos do Pronaf 
para projetos agropecuarios. 
Com isso, o governo espera 
diminuir a burocracia e 
facilitar o acesso ao Pronaf que 
faz parte da jiolitica social. 

Telefonia 
0 ministro d^s 

Comunicaeoes, Sergio Motta, 
conseguiu convencer os 
senadores a apressar a vota^ao 
do projeto de lei que 
regulamenta a telefonia 
celular. Ele tern feito um 
trabalho discreto junto ao 
relator da proposta, senador 
Ney Suassuna (PMDB-PB), 
aos lideres e ao presidente do 
Senado, Jos/ Sarney (I'MDB- 
AP), para defender a 
aprovagao da materia ainda em 
julho. Sua alegacao e a de que 
o Pais nao pode mais aguardar 
pelos investimentos no setor 
de telecom umca<,-des. 

Cartoes de credito 
As vendas com cartoes de 

credito tiveram crescimento 
de 16,10% em maio, em 
compara^ao com o mes 
anterior. Foram realizadas 
35.941.073 operaydes em maio 
contra 30.956.475 em abril, 
segundo dados da Associayao 
Brasileira das Empresas de 
Cartoes de Cn dito e Serviyos. 
A entidade atribuiu o 
crescimento as 
comemorayoes do Dia das 
Maes, considerado a melhor 
temporada ])ara o cornercio 
dejKiis do Natal. 

Congresso do MP 
0 ponto alto dos trabalhos 

do 4° Congresso Estadual do 
Ministerio Piiblico do Rio 
Grande do Sul sera a 
apresentayao de projeto do 
Programa de Qualidade Total 
no ambito do MP. Assim como 
tern ocorrido em diversas 
areas da atividade empresarial, 
a preocupayao com uma 
prestayao de serviyo de alto 
nfvel, como forma de cumprir 
seu papel constitucional, 
tambem chegou a 
Corporayao. Varios 

promoteres e procuradores 
de justiya estarao 
participando do congresso. 
que iniciou ontem e vai ale o 
dia 30 deste mes, em Canela- 
RS. 

Fundos 157 
Em meados de julho, 

podera ficar mais facil 
local izar e resgatar as cotas 
dos antigos Fundos 157. Ate 
7 de julho, a Comissao de 
Valores Mobiliarios (CVM) 
pretende concluir a lista com 
o nome de cerca de 3 milhoes 
de cotistas que deixjsitaram 
em 212 fundos, entre 1967 e 
1982. Esses fundos foram 
incorporados por 37 bancos e 
convcrtidos em fundos de 
ay5es, em 1989. A CVM e os 
responsaveis pelo Diario 
Oficial da Uniao vao definir se 
a lista sera publicada de uma 
so vez ou em partes. Os 
bancos receberao a lista apds 
sua publicayao no DOU. 

Banco Itau 
Ainda no segundos 

semestre deste ano, os 
correntistas do Banco de 
Boston e do Itaii poderao usar 
o cartao magnetico que e 
utilizado para movimentayao 
da conta corrente para efetuar 
saques no Exterior. 
Atualmente, apenas os 
clientes do Citibank contara 
com essa facilidade, mas o 
Banco Central (BC) autorizou 
todas as instituiyoes 
financeiras a oferecer o 
serviyo. Basla que os bancos 
instalados no Brasil firme 
acordoscom administradoras 
internacionais de terminais 
eletrdnicos para que seus 
clientes tambem possam 
utiliza-los. 

Negociando 
O Banco Itaii esta em 

negociayoes com a rede 
Cirrus e com a rede Maestro. 
Na priraeira, os correntistas 
do Itaii poderao sacar 
dinheiro em mais de 250 mil 
terminais e. na segunda, usar 
o cartao para pagar despesas 
nos mais de 10 milhoes de 
estabelecimentos comerciais 
filiados. 

Pis 
A correyao das cotas do 

PIS (Programa de Inlegrayao 
Social) no dia 30 de junho 
deve ficar einTorno de 13,08%, 
mais juros de 6%, totalizando 
19,86%. No saque anual de 
rendiraentos, no entanto, o 
trabalhador tera direito 
apenas aos juros de 6%. 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agenda Estado 

A determinayao do 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso de conter 
os gastos com funcionalismo 
piiblico esbarra num 
problema: as sentenyas 
judiciais e os processes 
administrativos inchando 
salaries e mandando pagar 
indenizayoes a servidores. Em 
1995, a Uniao teve de dispor 
de R$ 1.160 bilhoes para 
cumprir sentenyas da Justiya 
em favor de servidores 
piiblicos. 

Atualmente, existem 8.700 
sentenyas judiciais que 
dificultam o programa em 
execuyao no Ministerio da 
Administrayao para tapar os 
buracos que consomem 
dinheiro piiblico. O sistema 
que cenlraliza as despesas de 
pessoal na administrayao 
piiblica registrou, so no ano 
passado, R$ 686,1 milhoes 
gastos no pagamento de 
indenizayoes (ou passives) — 
as chamadas despesas 

Auditoria 

e divulgada 

por Jatene 

por Andrea Braga 
Da Ag§ncia Estado 

O ministro da Saiide, Adib 
Jatene, divulgou no ultimo dia 
24, no Rio, os primeiros 
resultados de auditoria feita 

. por tecnicos do Ministerio nos 
492 centres de hemodialise do 
Pais. Com base no trabalho, 
Jatene anunciou mudanyas na 
portaria que normatiza os 
serviyos de atendimento a 
doentes renais no Pais. A 
principal novidade sera a 
fixayao de limites para 
reutilizayao de materiais. As 
entidades que representam os 
pacientes querem transformar 
a portaria em lei. 

"A auditoria foi cercada de 
sigilo, mas pelo que sei os 
resultados sao bem ruins", 
revela a presidente da 
Associayao Paulista dos 
Doentes Renais e membro do 
Conselho Nacional de Saiide, 
Neide Barrigueli. Segundo ela, 
antes mesmo de sair o 
resultado, os donos dos centros 
de hemodialise vein atacartdo 
a auditoria. "Na reaHdade, o 
que eles tentam e evitar a nova 
portaria, que vai enrijecer a 
vigilancia nos serviyos", 
declarou. 

O secretario-geral da 
Federayao de Medicos, Jorge 
Darze, desse que 98% dos 
doe ntes renais do Pais 
dependem das clinicas privadas 
conveniadas ao SI IS. Trata-se, 
segundo Darze, de "um dos 
negocios mais rentaveis no 
setor de saiide", uma vez que 
cada paciente de hemodialise 
custa ao SUS R$ 700 por mes. 

ahteriores. 0 Governo, no 
entanto, trabalha para fechar 
ainda mais o cofre. Na lista de 
procedimentos que estao 
sendo tornados pelo Ministerio 
da Administrayao, as 
sentenyas da Justiya e os 
processes juridicos dapropria 
administrayao piiblica vem 
recebendo um tratamento 
rigido. 

Uma portaria do ministro 
Luiz Carlos Bresser Pereira, 
de abril, centralizou em sua 
pasta todas as "despesas de 
exercicios anteriores" 
previstas na folha de 
pagamento. Ou seja, tudo o 
que for passivo, era de passar 
pelos olhos dos t^cnicos da 
Administrayao. As sentenyas 
em favor dos servidores 
tambem passam por um funil. 
Por regra, o Ministerio 
suspende o pagamento das 
sentenyas para analise, 
enquanto recorre em 
instancias superiores da 
decisao judicial. 

"O Estado nao ^ como uma 
empresa onde o empresdrio 
concede ou veta benefi'cios e 
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Ministro da Administrayao, Luiz Carlos Bresser Pereira 

yantagens; o dono do dinheiro Administrayao, Nelson 
piiblico muitas .vczes acaba Marconi, avaliando o volume 
sendo a viiiva", resumiu o de demandas que se tornam 
diretor de Carreira e uma roda viva onerandb o 
Remunerayao do Ministerio da Tesouro.   _   

PARA COMPRAR SEU 

COMPUTADOR 

COM O MELHOR PLANO 

DO MERCADO, 

SO E PRECISO ESTA TECLA. 

laifiriTi 

mm 

■ ■ 

A Li Hani agora e representante da empresa que e a primeira palavra em 
informdtica no mundo inteiro: IBM. 

Toda a linha de computadores e impn ssoras IBM, vocejd pode comprar com 

os melhores preyos, prazos, garantia e assistencia tecnica. 

Se voce quer entrar para o mundo da informdtica, entre primeiro na Liliani. 
BEM-VINDO AO FUTURO. 

R$ 3.895yoo 
a vista ou 
1+12 de 1-14 Ut 4 A ^ 

R$446,oo 

mensais 
Total a Prazo: 

R$ 5.798,00 

IBM APTIVAK45 
Pentium 100 Mhz 

Disco Rigido: 1.2. GB, 
'8 MB RAM, Modem de 28.8 Kbps, Kit 

Multimedia 4X, Teclado 102 Funfdes, Mouse, 
Mais de 30 Softwares p! sua educagdo, produtividade e 

entretenimento. 

Impressora Execjet 4076-IIc. 

Qualidade Superior por um preyo 

inacreditavel. 

*Jato de lint a 
*21 Kb 
*3 p.p.m (P&B) 
*600X300 dpi 
*Preto & Branca 
*Color 
*12 Fonles 
Reside ntes 
*Garantia 

R$ ^55, 00 a vista ou 1+12 de 

r$76,oo mensais 

Total a Prazo: R$ 988,00 

Ofertas vdlidas enquanto durar o estoque. Juros 7.5% a.m 
i U^0" 

Grafica Jardim 

O MELHOR SERVING EM OFF SET DA REGIAO, TRABALHAMOS COM COMFUTACAO GRAFICA OUE RESULT A 

OS MELHORES IMRRESSOS. Rua Luis Domingues, n9 1206 fone 721-1077 



^5 

0 ugre a vis e 

Esporte 
■TK 

I Impemtr/z, 27 de junho de 1996 
-*—r—n ; ' 

az apfonto 

ndo o jogo contra Muller em Rondon, que acontece amanha 

Bate 

Bola 

por FRANCISCO DO VALE 

Decisao I 
0 Maranhao Atletico Clube 

tera um difi'cil compromisso 
contra o Aiycricano, logo nais 
no Estadio Municipal 
Nhozinho Santos. O time 
atleticano, se veneer, sera o 
campeao do primeiro turno do 
Campeonato Maranhense da 
temporada de 9B. O time esta 
bem armado pelo tecnico 
Arnaldo lira, quejaconfirmou 
a imprensa que so ficara na 
equipe ate o final do primeiro 
turno. Lira pretende 
comandarum dube que esteja 
disputando competiyao a nivel 
de CBE A diretoria do clube 
nao ficou surpresa, pois o 
treinador, ao assinar contrato 
com o clube, teria feito a 
colocayao de que queria ficar 
no comando do time so ate o 
termino do primeiro turno. O 
Maranhao Atldtico Clube e 
Hder da competiyao, com 2:5 
poritos ganhos, e vem de um 
empate diante do Moto Clube 
em 2 a 2. Maranhao x 
Americano esta previsto para 
as 20:30 horas em Sao Luis. 

Decisao II 
Guarani x Muller. Esta 

partida sera decisiva para as 
cores do Guarani pela Copa 
Regional. A primeira partida, 
que sera realizada em Rondon 
do Para, sera uma prova de 
fogo para o representante 
imperatrizense. Na partida de 
domingo o Bugre podera nao 
contar com o mesmo elenco 
que aluou contra o Estreito 
no ultimo domingo. Xaxado 
devera desfalcar a equipe 
novamente, umavez que joga 
no final de semana em 
Ayailandia.. O meia Vava 
tambem ja afirmou a diretoria 
do, Bugre que nao ira 
acompanhar a delegayao ate 
Rondon do Para, se bem que 
o meia Biro-Biro e o atacante 
Neirisvan. de Joao Lisboa, 
tiveram boa atuayao e poderao 
ser confirmados nas posiyoes. 

Marwel • 
O Marwel recebeu 

correspondencia de Taxinha. 
O jogador, pelo que escreveu, 
esta numa boa. Boa sorte 
garoto. 

Enio Gomes 
O treinador Enio Gomes 

nao anda satisfeito ■com sen 
clube (Jandui). Segundo o 
treinador, estao acontecendo 
foryas estrarihas dentro da 
Escolinha. O treinador 
afirmou ainda que esta traquilo 
e nao vai deixar se abalar com 
esse tipx) de problema. 

O treinador esta 
trabalhando firme para 
colocar em campo um grande 
time. Ale agora mais de 20 
jogadores ja foram 
convocados e estao sendo 
observados pela comissao 
tecnica. Sao eles: 

Ricardo, Beg, Francisco. 
Andre, Paulo Henrique, 
Gildaf, Paulo Pereira, Hisguiti. 
Francisco Wilson, Camom. 
Roberto, Rubens, Gilcelio. 
Gustavo, Mazinho, JardeL 
Rony, Luciano, Ouro Verde. 
Warlley, Wallisou e Luciano. 

- Gentefina - 
0 atacante Luciano, do 

Jandui, e uma parada; Em 
recente conversa com o 
atacante ele nos passava a 
confianya na conquista do 
Campeonato Infantil. I ai ciano 
gai-anliu que a garra sera a 
mesma que disputou a 
competiyao anterior. "Olha, a 
estrela nao sou eu. A estrela 
somos todos nos", frizou o 
atleta. 

Impossivel 
Caso o Vasco consiga o 

que parece ser impossivel, 
provocar, a decisao do titulb 
estadual continuara numa 
posiyao desfavoravel. 0 
Flamengo. por ja nao poder 
ser mais alcanyado no total de 
pontos ganhos, entrara na 
fase final com um ponto de 
bonificayao. O regulamento 
diz que o clube que primeiro 
total izar cinco jxintos sera o 
campeao, num minimo de 
dois e no maximo de Ires 
jogos. 

Campeonato 
de Joao Lisboa 

O Campeonato de Joao 
Lisboa esta previsto para 
comeyar no proximo dia 07 de 
julho. Segundo informou ps 
presidenles de clubes, foi 
criado um impasse en Ire os 
presidenles de clubes 
suspenses, Raimundo 
Cabeludo v Ozias Panfilq. 0 
diretor nao abre mao do 
retorno dos clubes, e o 
prefeito nao desiste da ideia 
dos clubes voltarem a disj mtar 
a C()mpetiyao. Ale agora 10 
equipes estao confirmadas, 
sendo dividido em duas 
chaves: chave "A" (sede) e 
chave "B" (interior). O atual 
vice-campeao. Botafogo, esta 
montando um grande time 
para as disputas da 
competiyao. O campeonato 
marca tambem a volta do 
Gremio Futebol Clube, que 
eslava de licenya ha dois anos. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

0 Guarani faz apronto 
amanha visando o Muller no 
domingo pela primeira partida 
da Copa Regional. O 
representante imperatrizense, 
apos conseguir desenvolver 
uma excelente campanha na 
competiyao na primeira fase, 
garantiu a passagem para a 
final, ao derrotar o Estreito por 
3 a 1, no Estadio Frei Epifanio 
D'Abadia. Nesta fase o 
Guarani jogava por por dois 
empates, e na primeira partida 
realizada na cidade de 
Estreito, o Guarani conseguiu 
um excelente resultado ao 
empatar em 0 a 0. Na outra 
chave o Muller de Rondon 
garantiu a classificayao, 
mesmo com a derrota de 1 a 0 
para o Grajaii, em Grajaii. Na 
primeira partida realizada em 
Rondon do Para, o Grajau 
perdeu de 3 a 1. 

Arbitragem 
Nesta fase final da 

competiyao a arbitragem sera 
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Arbitros de Imperatrizpodem Gear de fora da arbitragem de domingo em Rondon-PA 

jogo entre Guarani e Grajau, arbitragem de Carlos Magno. 
em Grajau, onde houve A comissao ainda nao defiuiu 
invasao de campo pelos os nomes de quern apita 
torcedores e uma pessima 

de outras prayas esportivas. A 
decisao foi toraada pela 
diretoria da.competiyao devido 
os problemas acontecidos no 

os nomes 
domingo em Rondon. 
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O classico de hoje enti e Mac e Ameticano em Sao Luis podera decidir o prirmeiro turno 

por Francisco do Vale Bacabal, o MAC aumentou pelo titulo de campeao do 
de quatro para cinco pontos - primeiro turno do 

Com um jogo a mais em a sua vantagem para o Campeonato Maranhense. O 
relayao ao Americano de segundo colocado na briga time atleticano s*') empalou 

em 2 a 2 com o Moto, ganhou 
um ponto. mas acabou sendo 
beneficiado pela derrota do 
Americno para o Coroata por 
2 a 1 na ultima rodada. O 
Maranhao passou a somar 23 
pontos, enquanto que o 
Americano tem apenas 18, e 
agora ganhou a companhia 
do Coroata, que subiu para 18 
pontos, com um jogo a mais. 

O mais importante para o 
Maranhao e para o primeiro 
turno e o fato do jogo de hoje 
ser justamente contra o 
Americano na capital do 
Estado. 

0 tecnico Lira ganhou seis 
jogos consecutivos e 
empalou o ultimo. Vai exigir 
do time muita seriedade 
nessa partida, por considera- 
la uma autentica decisao. Se 
o Maranhao ganhar. 
praticamente fatura o 
primeiro turno do 
campeonato, ganha um ponto 
extra e se classifica para 
decidir a competiyao com o 
vencedor do segundo turno 

Ouro Verde estreia contra J andui 

A Copa Dente de Leite Infantil podera comeyar domingo 

to: ■to 

-W.:: 

por Francisco do Vale 

  

Tecnico do Ouro Verde 
conGa numa boa campanha 

A Copa Dente de Leite 
podera comeyar domingo com 
o jogo Jandui x Ouro Verde. A 
decisao da realizayao da 
abertura da competiyao ainda 
depende de uma reuniao (mire 
os dirigenles de clubes. () 
campeonato sera regido pela 
Liga Imperatrizense de 
Desporto e a Escolinha Redes 
Jandui e sera denominada 

Copa Cafe Viana de Futebol 
Infantil. A competiyao contara 
com a participayao de 10 
equipes dividida em duas 
chaves: "A" e "B". O Ouro 
Verde, que e dirigido pelo 
tecnico Mariano Neto, 
participa pela primeira da 
categoria. "O Ouro Verde 
Esporte Clube esta traquilo.. 0 
elenco,-apesar de nao ter 
experiencia, esta confiante em 
uma boa campanha", disse 

Mariano Neto. Para o 
campeonato, o Ouro Verde 
contrataou varios jogadores, do 
mesmo bairro. Na competiyao, 
o time nao ira contar com o 
atacante Ouro Verde, que 
assinou contrato com o Jandui 
ate 19 de agosto. Outro time 
que tambem esta formando 
um grande elenco, e o 
America, vice-campeao da 
Copa Cafe Viana de Futebol 
Dente de Incite. 

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

comondQ de segundo o sexto-feiro, o progroma Cidade 

^ Alerta, dos 13h00 os 15h30, pelo TV Chdade. 

  . . .... ... ^ 

A verdade nua e doa a quem doer. 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

Aniversdrio I 

Daniel Sant'Anna reuniu em eua residencia, eeus ami^os e famillaree 

no Ultimo d\a 19 de junho, em comemoragao ao eeu aniversdrio. Foi 

uma comemora^ao fntima e ale^re, onde aconteceram varias 

brincadeiras e discursos emocionantes. Parabens, Daniel! 
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O aniversariante Daniel Sant'Anna posa ~ao lado de amigas 
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O amversanante Daniel Sant'Anna e a wmaDonny Sant'Anna Daniel ganha uni parabens brincalhao da mae, ,4na Bueno 

Aniversdrio II 

Quem tambem comemorou ontem o seu aniversdrio, foi o colunista e 

apresentador Helio de Oliveira. Em uma reuniao so de arnicas, ele 

soprou mais uma velinha. Feliz aniversdrio Flelio! 

Curse de modelo 

Quem esta na city e o produtor Olfmpio Neto, para ministrar um 

curso de modelo e mane^uim para homens, mulheres e crian^as. 0 

curso tera penodo de 15 dias e sera realizado no Hotel Andpolis. 

Informa^oes no local ou pelo fone; 723-1335. 

Viajando 

lldon Marques 

encontra-se em 5ao 

Luis, na companhia de 

seu ami^o e candidato 

a vice-prefeito, Luiz 

Carlos Noleto, 

tratando de sua 

campanha polftica. E 

isso a\ lldon, Imperatriz 

conta com voce. 
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Daniel sem clima de paixao ao lado da esposa Rosalia 

m 
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Apagando velinha 

Quem esta fazendo 1 aninho 

hoje, e o gatinho Said 

Miranda. Ele e neto do 

compadre Paulo, da Radio 

Capital AM e recebe os 

parabens de todos que 

compoem o Sistema Tucanu's 

v de Comunica^ao 

m 

Wi 

O produtor Olimpio Neto com a amiga Valeria Cristo 
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Pratique Karate 
Preservar a integridade fisica. 

mental e sensorial de sens pralicantes. 
Treinado karate, voce adquire: 

habilidade, disciplina, eqnlibrio, forga 
e auto-confianca. 

Horarios: 
Karate — segunda, quarla e sexta 
das 06:00 as 07:00; das 11:00 as 

12:00; das 17:30 as 18:30; das 19:00 as 
20:00 e das 20:00 as 21:00. 

Aerolocalizada — terfa, quinta e 
sabado — das 17:30 as 18:30 e das 
18:30 as 19:30. 

Matriculas abertas. 
Rua Piaui, 612, Nova Imperalriz. 

ncQdemiQ 

ProCorpo 

Ginastica localizada, muscula9ao e 
aerobica. 

Vende-se 
lima molo DT 200 semi nova, 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 93\P4 1.6 a gasolina-ap - 7.800 
— cor azul melalica 
Gol CL 1.6 a alcool - R$ 8.000 — cor 
cinza melalica 
Caminhap 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 

Fazendo com que 
voce tenha uma 
raelhor harmonia 
com o seu corpo. 
Nao pense duas 
vezes. 
Rua Piaui, 

880 

Centre 

Veude-se 
Uma casaconstruida (esquina) e outra 
comep^da, com ponto comercial. A 
Rua Furna, nu 08-A, Parque Santa 
Lucia. 
Valor; 3.000,00 (ACE1TA PROPQSTA) 
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 — prego 
a combinar; Uno ELX completo, cor 
vinho, R$'9.500,00 
Av. Getiilio Vargas, 1973, em frente ao 
Bamerindus. Fone: 721-0562, falar 
com Ze Vais. 

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

Maira Estacionamento 
Vende: 

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

Ademar Mariano Consult 
Imobiliaria 

Vende: 
*Uma casa residencial localizada a Av. 
Bernardo Sayao, BairroTres Poderes 
— com 04 quartos, 01 suite, garagem. 
piscina, copa/cozinha. Prepo de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a 
RuaSergipe, Bairro Jupara — com 02 
quartos, 01 suite, garagem, area de 
servipo, copa/cozinha. Prepo de. 
ocasiao. 
*Um apartamento residencial 
localizado a Rua Sao Pedro, Bairro 
Nova Imperatriz, Edificio Meridien — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Pre90 de ocasiao. 
*Um apartamento residencial 
localizado a Rua Gioas, Setor 
Maranhao Novo, Edificio Laville — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Prego de ocasiao. 
*llma casa residencial localizada a 
Rua Frei Manoel Procopio, Bairro 
Cenlro — 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 
(conslru^ao nova). Prcjo de ocasiao. 
Contatos: Fone 721-5424 

Imobiliaria Karajas' Ltda 
Rua Coriolano Milhomcm, 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, Cenlro. com 03 
paviraentos 
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 Ju^ara 
R$ 25.000.00 
* Na Av. Getiilio 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% 

feila 
Valor por alqueire, R$ 1.300,00  

Soldo Porofso 
Metodo raoderno de corte e 
massagem, com produtos 
da mais alia confianya e por pre^os 
camaradas. 
Rua Luis Domingues, 2018- Fone: 721- 
5087 - Centro 

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

Precisa-se 
De umacozinheira com experiencia e 
referencia, para trabalhar em uma 
residencia. Paga-se bem. Inlerssadas 
devem dirigir-se a Di Paula Calvados; 
Av. Getiilio Vragas 682, Cal§adao 

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

Imperauto Vende: 
Saveirij 93 1.8 - R$ 7.800 — cor 
dourado;1 

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

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

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

Jola Motel 

_ ^ Apartamentos com 
frigobar, telefone, 

^ T televisao, ar condicionado, 
ttMgm video e um completo 

servifo de quarto. 
BR-010, Km 01, nv 85. Fone: 721-1438. 
Visite-nos. 

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

Alex Arouche Imoveis 
Sua Garantia Imobiiaria 

Creci J-173 20® Regiao 
Rua Cel. Manoel Bandeira, 1961, 
Centro- Imperalriz-MA. 
"Vende- uma excelente casa siluada a 
rua Maranhao. proximo ao Golegio 
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 raetalica em otirnu 
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 j near a. 

Vende-se 
Um Fiat Ogi 83 a alcool - R$ L /00 
cor verde. ' 
Tratar na rua Rio Grande do Norte n 
905 - Mercadinho, ou pelo fone 721- 
7361   

Oferta de emprogo 
A Exticendio Comefcio e 
Representacoes LTDA esta 
contratando vendedores com ou sem 
experiencia. Os interessados devem 
procurar dona Sulamita. 
Av. Dorgival P. de Sousa n" 1427, em 
frente ao Imperatriz Shoping   

Passa-se 

Um ponto comercial no Shopping 
Shalon. 
Maiores informafdes 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   

Vendb 
Um treiler novo e completo. Prego de 
ocasiao (1.200.00). Os interessados 
devem falar conviRemy, a Rua Rio 
Grande do Norte. 176. entre as ruas 
Gon^alves Dias e 13 de Maio   

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

AC Corretora Vende; 
Moto Titan OK - R$ 3.200; 
Moto Drean OK - R$ 2.500 
Moto Todav 89 - R$ 1.600; 
Pick-Up Fiat 94 R$ 6.200 — cor 
vermelha; 
Pick-Up 1000. ano 94 - R$ 6.500.00 
Pick-Up 1500 92/93 - R$ 5.500.00 
Santana CLl, ar condicionado, 
CD sg total, ano 95 - R$ 18.000.00 
Moto Titan OK-R$ 3.200.00 
Molo Titan OK - 3.300,00 
C-100 Drin OK - R$ 2.500.00 
CG Todav 93/94 - RS 2.300,00 
CG. ano 89 - RS 1.600,00 
CG, ano 86 - R$ 1.500,00 
Pampa 89 - 5.200 cor vermelha; 
Santana 95 - R$ 18.000 
Av. Dorgival P. de Sousa, 991 - fone:723- 
2481 

Vende-se 
Uma casa residencial no Conjunto 
Alameda Quinta de Ouro.com 1 suite, 
1 quarto, sala arapla, cozinha, garagem 
para 2 carros e quintal. Os 
interessados, falar^om 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. 

Flor 

de 

Ofertas de emprego/Sine- MA 
10 Soldadores de arma^ao 
08 Operadores de vibrador de 
concrete 
05 operadores de trator agricola 
04 armadores de guindastes 
20 armadores 
70 carpi nteiros 
Obs.; as vagas disponiveis acima sao 
para Construtora Mendes Junior, em 
Minas Sul, Goias. 
01 Carpinteiro 
01 Barman 
02 cozinheiros ' 
02 operadoVes de patrol de 
acabamento 
02 tecnico em seguranca do trabalho, 
02 soldadores raio x 
01 churrasqueiro 
01 Vaqueiro 
02 Borracheiros 
02 Lanterneiros 
02 Serralheiros 
05 Empregadas doraesticas 
02 encarrcgados de Departamento 
Pessoal v 
Os interessados deverao dirigir-se ao 
niicleo do orgao, a rua 15 de 
Novembro, s/n, anligo Ciretran. 

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

Vende-se 
01 estante de ago nova; 01 cadeira de 
ferro nova com tres acentos; 01 
liqiiidificador Wallita; 01 mesa de ferro 
nova para escritorio; 01 cadeira nova 
para escritorio estilo executive; 01 
espremedor de frutas Mallori; 01 biro 
de ago usado para escritorio. 
Tratar com Gerson. Fones 721-5858 ou 
977-1723. Prego a combinar.  

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

Weler Resende, fone 977-1122  
Vende-se 

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

Vende-se 

Uma casa no Jardim Cristo Rei, com 
02 suites. R$; 20.000,00. Aceita-se gado 
no negocio. 
Uma casa residencial. otima 
localizagao, apropriada para clinica e 
laboratorio. Prego de ocasiao. 
Uma casa residencial, a Rua D. Pedro 
11, Bairro Uniao, com 05 quartos, 02 
suites, dependencia de empregada. 
area de servigo e campo de futebol. 
Aceita-se gado no negocio. 1 ratar com 
o Sr. Assis Dias, pelos fones: 721-6945/ 
977-2569 

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

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

Via^ao Nordeste 
Diariamente 

Pousos: 14:05 Decolagens; 14:40 

i Imneratfit, 27 de junho de 1996 

Para anunciar 

e $6 ligar 

723-2034 

Tucanu's Video 

/\s novidades da sctima 

arle no conforto do sgu lap 

Pua Kio G7 pandc dp 

Mode, 605 Centro 

Fone; 731-7510 

mpepalnz 

Auto Mecanica ZequinHa 

Mecanica em geral, solda 

eletrica, chassis em geral e 

lanternagem. De volta a 

ativa, agora a BR-010,68A, 

Maranhao Novo. 

Fone: (098) 721-41 71 

A tradugao exala de ludo que as 
jnulheres de bom goslo esperam de 
um lingerie noite. Flor de Seda. E usar 
e seduzir. 

Av. Getulio Vargas, 17<)-B. 
Fone:721-5105 Imperalriz-MA 

VENDE-SE 

Uma casa residencial com 

UMA SALA, UM QUARTO, COZINHA 

E BANHEIRO. LOCALIZADA NO 

Jardim Sao Luis. 

Interessados devem entrar 

em contato com o Sr. Antonio 

PELO FONE: 72 1 "O 1 92 

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

Horario do trem 
Companhia Vale do Rio Doce 
Saidas as tergas. quinlas e sabados as 
10:30 

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

Vende-se 
Um 1: nche completo, prego de 
ocasiao, com ctlma localizagao (no 
setor hosj-A"' Tr? ar com Remy. 
RuaRioGra ^ e 176, Centro 

A GLORIA PIRES INVENTA MODA 

E VOCE FICA COM OS APALUSOS 
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Marketing Imp era friz, 27 de junho de 1996 

PQ 
mf^TTemou 
oil. HPS 2080 

mu 

A 

L L 

Na Lilian! Super Ofertas, Facil de Pagar! 

COMPRANDO QUALQUER 

PRODUTO DA 

Consuls 

VOCE GANHA UMA 

CX. DE CERVEJA (MUaid.) 

..4^- 

- 'm 

lil 

Celadeira CONSUL 
275 Us, Mod. RC28E 

*s469,00a vista ou no comet 

R$N*N*,00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 7 05,00 

NA COMPRA 

DE UM FOCAO 

HI 

Bom nao tem que ser caro 

1Z 
i 

umn§€MTDm MMnmmwEruTOS 

fogdo 5EMER NEXT PLUS 
6 BOCAS, Mod SFS 76 NVK 

PS 336,OOa vista ou no carnet 

39 por mes 

ou S cheques de R$ 75,00 

bi 11 ptti i 

Condicionador de Ar CONSUL 
10.000 BtusMod CF 10M 

PS 679,oo vista ou no carnet 

79 R$ M ,00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 752,00 

Condicionador de Ar CONSUL 
7.500 Btus, Mod AF 07M 

PS498,oo vista ou no carnet 

RS 58 00 por mis 

ou 5 cheques de R$ 172,00 

PLANO CHEQUE 

mmm 

' r-: I /. \ 

Entrada + 4 Cheques 

PLANO CARNer 

Entrada +15 parcelas 

Lavadora 
LAVY 

MAK PLUS 
ELETRONIC 

PS /99,00 
vista ou no carnet 

R$ 

iou no carnet 

R O,00 

por mes 
ou 5 cheques deR$ 32,00 

ARNO 

Lavadora 
ARNO 
LAVETE 
Mod LAVL 

PS f6S,oo 
vista ou no carnet 

R$ 

! ou nwarnet 

19,00 

- ■ 

■ - .-.viir-. 

por mes 
ou 5 cheques deR$ 37,00 

Esfante de Aco 
PANDIN 
C/6 PRATELEIRAS 
Mod EDP LISA 

PS 36,90 
vista ou no carnet la ou / 

4 R$ ,30 por mes 

ou 5 cheques 

de R$ 8,30 

!   

     

_ 

T - |HH| I | | | 

Ofertas vdlidas ate 29/06/96 on enquanto durar o estoque. Piano Carnet Juros 10% a.m. Piano Cheque, juros 6% a.m. 

CIN=RAL 

OFERTA 

INCRIVEL 

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

PS28S,OOa vista ou no carnet 

33 r$ n9r9,oo por mes 

ou 4 cheques de R$ 75,00 

TV CINERAL 

TV TOSHIBA 
14", em Cores, 
C/Controle Remoto e timer 
Mod 1480E 
PS349, oo vista ou no carnet 

R$ 40 ,00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 78,00 

CHZHZJ 

Bicicleta MO NARK TROPICAL 
FREIO INGLES, Mod FM-26 

PS J33,OOa vista ou no carnet 

18 R$ m %0,oo por mes 

ou 4 cheques de R$ 35,00 

ps 37S,oo vista ou no carnet 

aa R$ ■ U,00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 84,00 

' _• \ 

1 

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

us iSXoo vista ou no carnet 

22 r$ m m,oo por mes 

ou 5 cheques deR$ 42,00 

TV C.C.E. 
14", em Cores, 
C/Controle Remoto 
Mod HPS 1480 

m 

ps339,oih ta ou no carnet 

39 R$ *0^,00 por mes 

ou 5 cheqdes de R$ 76,00 T 

Telefone C.C.E. 
Mod TL- 550 

ps3Iroo 
a vista 
ou no carnet 

R$ sm,so por mes 

ou 5 cheques deR$ 4,70 

Ventilader CCE 
3 Velocidades 

30 cm, Mod. V 50 

rs29,oo 
d vista ou no came 

3 

I IK&gSn 

w * 

Vr 

,30 por mes 

ou 5 cheques 

de R$6,50 

Wi 

t 

CMP/Nilson 
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avaua processos 

ciados no Piam 

por Paulo Oliveira 
Da Editoria de Regional 

A Sccretaria da Justiya e da 
Gidadania, atrav^s do 
Conselho Penitenciario do 
Estado do Piaui. ja apreciou 
177 processes*de presos 
sentepciados e cumprindo 
pepa no sistema penitenciario 
do Piaui, nos 18 primeiros 
meses do govern© Mao Santa. 
Esse niimero correspond© a 
32 por cento da popula^to 
carcerariado Estado, hojecpm 
550 internqs no sistema. 

A meta da Secretaria da 
Justi^a e da Gidadania e rever 
a situapao de tqdos os detentos 
ate o final da atual 
administra^ao, segundo o 
secretario Francisco 
Damasceno. Os principals 
beneficios solicitados pelos 
detentos sao relatives a 
liyramento condicional, 
indulto, comutayao de pena, 
indulto especial e condicional. 

Dos 177 processos 
apreciados, 138 foram 
deferidos, 13 indeferidos, 21 
distribuidos e cinco 
prejudicados. O levantamento 
feito pplo Conselho 
Penitenciario do Estado 
demonstra que o objetivo da 
Secretaria de reavaliar os 

processos de todos os 
sentenciados do Estado devera 
ser alcancado ate dezembro de 
98, quando o governador 
Francisco Moraes Souza 
deixara o governo. 

A seguir, os dados do 
relatdrio do CPEPI sobre os 
bene/icios ja concedidos aos 
internes do sistema 
penitenciario do Estado; 

Conselho Penitenciario do 
Estado do Piaui 

1995/1996 
01 - 0 Conselho 

Penitenciario do Estado do 
Piaui e compost© pelos 
seguintes membros, com a 
indicacao das respeclivas 
origens profissionais e das 
comuriidades: 

Presidente: Dra. Celia Leite 
Martins ^iagalhaes — 
advogada; 

Diretor: Dr. Elias Araiijo 
dos M. Moura Fe — advogado; 

Membros: Dr. Macario 
Galdino de Oliveira — 
professor UFPI; 

Dra. Therezinha Cordeiro 
de Arruda—professora UFPI; 

Dr. Aristides Silva Pinheiro 
— promoter de Justiqa; 

Dra. Yolete Loureiro Serra 
e Silva — psicologa; 

Dr. Raimundo de Barros 
Araiijo Jr. — medico/ 

comunidade; 
Dra. Maria Ad ilia A.* 

Cavalcante — advogada/ 
comunidade; 

Julio Cesar Silva Holanda 
— comunidade; 

Ana Karina Moura Fe — 
comunidade; 

02 - Dados sobre o Sistema 
prisional do Estado do Piaui: 

A. Quantidade de 
estabelecimentos prisionais; 
006 (sels) 

A - 1. Colonia Agricola 
Major Cesar Oliveira 

A - 2. Penitenciaria Misla de 
Parnaiba 

A- 3. Penitenciaria Gon^alo 
de Castro Lima — Vereda 
Grande 

A - 4. Penitenciaria Jnao de 
Deus Barros — Regional de 
Picos 

A 5. Penitenciaria 
Feminina de Teresina 

A - 6 - Casa de Custodia de 
Teresina 

B. Niimero de vagas 
existentes: 724 (setecentos e 
vinte e quatro) 

03 - Pareceres em pedidos 
de Livramento Condicional —' 
1995/1996: 

A. Total: 062 (sessenta e 
dois) 

B. Deferidos: 047 (quarenta 
e sete) 

C. Indeferidos: 008 (oito) 
D. Diligencias: 005 (cinco) 
E. Prejudicado: 002 (dois) 
04 - Pareceres em pedidos 

de Indulto (Dec. nQ 645/95) — 
1995/1996: 

A. Total: 026 (vinte e seis) 
B. Deferidos: 021 (vinte e 

um) 
C. Indeferidos: 003 (Ires) 
D. Diligencias: 002 (dois) 
E. Prejudicado: 000 (zero) 
05 - Pareceres sobre 

Comutaqao de Pena (Dec. n0 

1645/95) — 1995/96: 
A. Total: 062 (sessenta e 

dois) 
B. Deferidos: 055 

(cinquenta e cinco) 
C. Indeferidos: 001 (um) 
D. Diligencias: 003 (tres) 
E. Prejudicado; 003 (tres) 
06 - Pareceres em pedidos 

de Indulto Especial e 
Condicional — Dec. n0 1.860/ 
96: 

A. Total: 027,(vinte e sete) 
B. Deferidos; 015 (quinze) 
C. Indeferidos: 001 (um) 
D. Distribuidos: 011 (onze) 
E. Prejudicado: 000 (zero) 
07 - Processos 

encaminhados ao Conselho 
Penitenciario do Estado do 
Piaui durante os anos de 1995 
e 1996, para apreciayao de 
pedidos de beneficios de 
Livramento Condicional, 
Indulto e Comuta^ao de Pena 
(Dec. n0 1.645/95) , e Indulto 
Especial e Condicional (Dec. 
n0 1.860/96), em favor dos 
detentos existentes nos 
Estabelecimentos Prisionais 
do Estado, de conformidade 
com o Artigo 70, da lei nQ 

7.210, de 11 de junho de 1994 
— Lei das Execuydes Penais: 

A. Total: 177 (cento e 
setenta e sete) 

B. Deferidos: 138 (cento e 
trinta e oito) 

C. Indeferidos: 013 (treze) 
D. Distribuidos: 021 (vinte 

e um) 
E. Prejudicados: 005 

(cinco) 
Teresina, 10 de junho de 

1996. 
Dr. Elias Araiijo dos 

Martirios Moura Fe 
Diretor do Conselho 

Penitenciario do Estado 

Tecnieos ministram 

curso sobre uso do 

plastico nd agricultura 

A r 
a 

por Alice Moreira 
Da Editoria de Regional 

A Federayao das 
Associayoes de 
Engenheiros Agronomos do 
Brasil, com apoio das 
Associaydes de 
Engenheiros Agronomos do 
Estado de Sao Paulo e do 
Piaui, realiza em Teresina, 
desde ontem (26). um curse 
sobre o uso do " plastic© na 
agricultura. 

0 curso se realiza no 
auditdrio do Centre de 
Pesquisas Agropecuaria do 
Meio Norte (CPAMN), no 
bairro Buenos Aires, e vai 
debater temas como: 
manejo e estufa; escolha e 
manejo de cullivares'em 
ambiente protegido; manejo 
do solo e da agua; adubayao 
em ambiente protegido; 
produyao de mudas de 
hortaliyas em ambiente 
protegido; cultivo de 

tomates em estufas; cultivo 
de pepino e pimentao em 
estufas; comercializayao e 
embalagens de produtos^ 
horticolas produzidos em' 
estufas, alem dos tipos, 
propriedades . e 
especificayoes; arquitetura 
de estufas e produyao de 
flores em estufas. 

Funcionam como 
ministrantes do curso os 
tecnicos do Ministerio da 
Agricultura Marcio Jampari, 
Marcos Wollmer e Renata 
Iride Longo, que falam 
sobre as vantagens da 
utilizayao do plastico na 
agricultura. Para os 
t^cilicos, dois fatores 
acentuam essa importancia; 
a busca de produtos de 
melhor qualidade pelos 
consumidores e o alto custo 
da terra, o que leva o 
agricultor a aumentar o 
valor da produyao por 
unidade de area. 

RADIO CAPITA! 

orqulhosamente 

De segundo 

Cl 

das 08:00 os 

apresenta: o programa n^shoros. 

Sintonize 950 KHz 
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Acailandia/Esporte 

Galletti precka de 2 

Lance 

Livre 

m 

. 

por RENILSON SCJUSA 

Repercussao 
Ainda esta rcpercutindo 

muito o caso que aconteceu 
no jogo do San Thiego pelo 
Campconato de Ayailandia, 
quando um jogador depois de 
driblar varios jogadores, 
dangar a danga da garrafa, se 
agachou e fez o gol de 
bumbum, fato qup deixou o 
arbitro "tiririca" da vida, por 
entender que o ato era de 
desrespeilo aos seus 
adversarios e que por este 
motive puniu o jogador. 

Estreou 
Quem fez a sUa estreia 

com o pe direito no domingo 
proximo passado pelo time 
do Galletti, foi o ex-jogador 
Geraldo Maquezinni, agora 
treinador do time do Galletti, 

Quando veneeu o Guarani 
pelo placar de 3x0. Geraldo, 
quando jogador, passou por 
varios times, inclusive 
comegando nas divisdes de 
base do Cruzeiro e depois 
passou tambem pelo futebol 
maranhense, mais 
precisamente o time do Mac. 

RodadaI 
A rodada do proximo final 

de semana sera degisiva para 
os times que estao brigando 
para couseguir uma vaga no 
quadrangular final do 
Campeonato de Agailandia. 
Flamengo, Guarani e 
Magnolia, estao com 7 
pontos, enquanto que o San 
g^biego, que tambem busca 
Plna vaga. esta com 10. 
Entao, todos jogarao em 
busca de 3 pontos. 

Rodada II 
Confira a proxima rodada 

do Campeonato de 
Agailandia edigao de 1996, 
que sera decisiva: 

Flamengo x Magnolia — 
sabado 

San Thiego x Galletti — 
domingo 

Jacare x Bom Jardim — 

domingo 
Realce x Guarani — 

domingo 

Hoje tem Brasil 
Os torcedores de todo 

BrasjJ ficaram de olhos 
abertos e ligados na telinha 
a partir das 21:00 boras e 30 
minutos, para conferir o 
pemiltimo jogo do Brasil 
antes de viajar para os 
Estados Unidos, onde ira 
disputar as Olimpfadas de 
Atlanta. As atengdes 
estiveram mais voltadas para 
a dupla de ataque que foi 
composta por Bebeto e 
Ronaldinho, jogadores 
considerados tilulares pelo 
tecnico Zagalo. 

Domingo 
Ira acontgcer domingo, 

um jogo que para os 
torcedores nao sera muito 
importante, mas para os dois 
times sera importantissimo, 
porque se enfrentam jacare 
x Bom Jardim, os dois piores 
times do campeonato, nesta 
segunda fase. 0 primeiro 
tem 4 pontos e esta sem 
chances de classificagao. Ja 
o segundo, que esta ha varios 
jogos na lanterna, ainda nao 
veneeu ninguem nesta 
segunda fase, sendo que ja 
passaram-se 5 rodadas. 0 
duelo vai ser pra valer e 
depois saberemos quem e 
quem. 

Zagalo 
0 tecnico da Selegao 

Brasileira, Zagalo, esteve 
durante todo o jogo, muito 
apreensivo; Ele definiu a 
onzena exatamente assim: 
Dida, Ze Mariar Ronaldo, 
Aldair e Roberto Carlos; 
Flavio Conceigao, Rivaldo e 
Juninho; Bebeto e 
Ronaldinho. Savio, um dos 
principals jogadores do 
futebol brasileiro, ficou na 
reserva juntamente com 
Luizao, do Falraeiras. 

Um abra9o do 

tima9o para: 

Socorinha 

Regis e Valter Silva 

Ivonete 

Rosa Celis 

Joao Rodrlgues 

— Bairro Ju^ara 

— R. Capital AM 

— Agailandia 

— Lagoa Verde 

— Mirante AM 

MECANICA VITORIA 

GOMES & MELO LTDA. 

Equipamentos p/ lantemagem e pinturas em geral. 
Mecanica p/ automoveis, balanceamentoealinhamento. 

Pedro Capixaba 

Av. Bernardo Sayao, 1458 - Agailandia-MA 
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SSI: 

Galletti lidera campeonato e tenta classificagao para as quartas-de-finais 

porRenilson Sousa 
Da Editoria de Esporte 

O time do Galletti esta a uin 
passo das quartas-de-finais do 

Campeonato de Agailandia. 0 
time lidera ao lado do Rpalce, 
com 11 pontos e precisa de 2 
para chegar ao lugar que esta 
buscando nesta reta final da 

competigao. 0 Galletti tem um 
jogo dificil neste domingo, 
quando ira enfrentar o San 
Thiego, mas em contrapartida 
tera um jogo facil na ultima 

rodada, que sera o time do 
lacar^. A nossa reportagem 
falou tejga-feira com o 
presidente do time, Joselio, e 
ele disse que todos ja estao 
contando com a classificagao, 
mas que irao encarar todos os 
jogos com a mesma dedicagao, 
responsabilidade e vontade de 
veneer que tem o.time. O 
Galletti conta com o treinador 
Geraldo Maquezzini, que 
assumiu o time com vitoria e 
podera ficar de vez no 
comando tecnico, embora 
existam comentfirios de que 
ele dirige interinamente o 
time. . 

Campanha do Galletti, que 
. esta com. 11 ppntos ganhos. 

2x1 —Magnolia 
4x0 —Bom Jardim 
0x1 — Flamengo 
2x2 — Realce 
3x0 — Guarani 
Jogos que restam nesta 

fase: , „ 
Domingo, 30/06/96 

Galletti x San Thiego . 
Domingo, 07/07/96 

Galletti x Jacare 

Arbitro se destaca no GMA 

Anchieta esta sempre fume nas suas decisoes 

por Renilson Sousa 

Apesar de alguns arbitros e 
bandeiras de Agailandia nao 
estarem muito bem em suas 
atuagoes, existem outros que se 
destacam na competigao, 
bandeirando, ou mesmocomo juiz 
central. Este e o caso de 'Manoel 
Felix Ribeiro, que dirigiu o jogo 
Guarani !lxl Estreito no ultimo 
domingo no Estadio Municipal 
Frei Epifanio D'Abadia, pelaGopa 
Regional. MaiuxJ teve uma boa 
atuagao juntamente com os seus 
auxiliares. Mais elogiado por 
muitos depois que puniu 6 
jogador que dangou na boquinha 
da garrafa e fez' o gol com o 
bumbum, o arbitro Jose de 
Anchieta Barbosa, 35 anos de 
idade, vem sendo sempre 
elogiado pelas boas atuagoes no 
campeonatp e jk-lo jeito que 
comando os jogos. Anchieta 
comegou a sua carreira na 
arbitragem em 1983, i jarticq ando 
do Intermunicipal por varias 
vezes, CamiKxmalo Maranhaodo 
Sul, inclusive apitando jogos em 
Joao Lisboa e Itinga. O jovem 
arbitro, para cht'gar aonde esta. 

realizou 3 cursos de 
aprendizagem, um com o 
instrutor Nacor Arouche e outro 
com o ex-asi tirante a Fifa, Jackson 
tlaSlveira 

Anchieta foi jiergutado jK'la 
nossa rejiorlagem de como ele 
ver o crescimento r^pido do 
futebol e da arbitragem local, e o 
mesmorespondeu que "o (utebol 
de Agailandia, apesar de. ser 
amador, as pessoas que 
comandam encaram de maneira 
seria e com muila 
responsabilidade, e isto fez com 
que a arbitragem local tambem 
olhasse o seu quadro da mesma 
maneira, Com isto, segundo ele, 
fez com que hoje a cidade seja 
reconhecida com um futebol e 
uma arbitragem a altura". Sobre 
algumas falhas de arbitros na 
competigao, Anchieta disse que 
"o ser humano e passivo de 
erros, mas que semi)re apos cada 
rodada os arbitros se reunem 
para a lavagem de roupa e quese 
alguns erram e coisa que 
acontece e ate com arbftros do 
Sul do Pals, mas a intengao da 
arbitragem de Agailandia e fazer 
de acordo com a regra". 
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Jose de Anchieta, a direita, esta fir me no apito 

Campeonato Agailandense esta 

chegando em sua fase decisiva 

Galletti e Realce lideram a competigao, com 11 pontos cada 

porRenilson Sbusa 

Apds a quinta rodada do 
Campeonato de Agailandia varios 
times buscam a classificagao, 
mas embolou ainda mais, ixirque 
para 4 vagas existem 6 tunes 
com chances de classificagao e a 

proxima rodada sera decisiva. 
Confira os resultados da 

quinta rodada: 
Flamengo 3x3 Jacare 
Realce 4x2 Magnolia 
Galletti 3x0 Guarani 
San Thiego 2x1 Bom Jardim 
Classificagao geral: 

1° — Galletti, 11 pontos 
— Realce, 11 pontos 

3° — San Thiego, 10 pontos 
6° — Flamengo, 7 pontos 

— Guarani, 7 pontos 
— Magnolia, 7 pontos 

7°—Jacare, 4 pontos 
8Q — Bom Jardim, 0 ponto 

Proximos jogos: 29/06 — 
Flamengo x Magnolia, 16 boras 

30/06 — San Thiego X 
Galletti, 19 boras 

30/06 — Jacar^ x Bom 
Jardim, 14 hora§ 

30/06 — Realce x Guarani, 
16 boras 

Sacolao Goiano 

Comunica a sua clientela que recebeu 

verduras, frutas e legumes do Sul do 

Pai's e estd vendendo pelo menor 

preco. Confira ao lado: 

Rug Duque de Caxias - Centra - Agailandia 

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

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

A vista o menor prego ou cheque para 
20 dias e recebe todos os tikets 
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por FRANCISCO DO VALE 

Furto - 
Maria Delvina Nascinifnto 

Alves, brasilcira, carioca. 
casada, 30 anos de idade. 
residente na rua Aniazosas, 
n'' 718, Nova Impefatriz, 
jfrocurou o plantao dc i>oli'cia 
para cotnunicar que no ultimo 
dia 22 de junho, por volta das 
OOhOO, flagrou o sen 
funcionario Jos^ Alves 
Cordeiro, furtando uma certa 
quanlia. Segundo a 
comunicante, apos o 
flagrante, o demento evadiu- 
se do local, e reglstra jjara o 
conhecimento das 
autoridades. 
Perda de documentos 

Francisco Fabio Rodrigues 
Medeiros, raaranhcnse, filho 
de Francisco Alves Mnleiros. 
residente na rua Salvador, n0 

15, Par que Alvorada II, 
estudante do colegio Ceril 
Objetivo, perdeu uma porta 
cedula contendo todos os 
sens documentos pessoais. O 
caso foi levado ao 
conhecimento das 
autoridades. 
Perda de documentos 

Jos^ Raimundo Araiijo 
Rezerra, maranhense, taxista, 
perdeu todos os ; seus 
documentos pessoais. Quern 
encontrou on vier a encontrar, 
favor entregar no ponto de 
taxi da Pra^a de Fat i ma. 
Perda de documentos 

Antonio Carneiro de 
Oliveira, maranhense, 
residente na Duque de 
Caxias, 431, Vila Lobao, 
comunicou que perdeu todos 
os seus documentos pessoais, 
incluindo Carteira Nacional 
de Habilitagao e Carteira de 
Identidade. 

Desaparecimento 
Jose Ribamar Garcia, 

residente na av. Perimetral 
Castelo Branco, n0 01. Par que 
do Huriti, esteve na Delegacia 
do Primeiro Distrito para 
comunicar que seu pai o 
senhor Raimundo Garcia, 
saiu terya-feira, por volta das 
17:00 horas e ainda nao 
retornou. 

Policia Civil 
A Policia Civil de 

Imperatriz recebeu 30 paics 
de algemas e 30 revolveres. 
A entrega das novas armas e 
algemas foi feita na manha de 
ontem pelo secrelario de 
Seguranya Piiblica do Estado, 
cel. Jair Xex£o. Para o 
subsecretario de Seguranya 

Piiblica da Regiao Tocantina, 
e de granse valia as novas 
aquisicdes. 

Show 
■ 0 show com a dupla 
sertaneja Leandro e I jeonardo 
foi suspense pela 
Subsecretaria de -Vguran^a 
de Imperatriz (Delegacia 
Regional). A suspensao foi 
devido os promotores do 
evento, segundo a policia, nao 
ter pago o adiantamento do 
show baseado no contrato. (J 
Dr. Luciano Abri'u convocou 
a promotora do evento, 
conhecida por Lucia, e pediu 
que a mesma devolvesse o 
dinheiro ja arrecado com as 
vendas dos ingressos. • 

Quadrilhas 
Durante as feslas juninas 

e grande o mimero de 
redamaydes e ocorrencias 
registrars nas delegacias de 
Imperatriz. O subsecretario 
de Seguranya ira baixar 
Portaria impedindo que fiestas 
que reiina grande mimero de 
pessoas seja realizada sem o 
conhecimento da Secretaria. 
Os resi>onsaveis pelas festas 
juninas serao convocados 
para conversar com o 
delegado. O mesmo ira 
solicitar dos responsaveis 
pelas quadrilhas uma licenya 
para o jjeriodo das festas. 
Perda de documentos 

Mario de Oliveira Filho, 
maranhense, solteiro, 22 
anos, lavador'de carros, 
residente na rua Piaui, 
comunicou que perdeu uma 
bolsa contendo varios 
documentos pessoais. 
incluindo uma Carteira de 
Identidade, Titulo Eleitoral e 
outros. 

Arrombamento 
Joselia do Nascimento da 

Silva, maranhense, casada, 36 
anos tie idade, filha de JosF 
Pereira da .Silva e dona Maria 
do Carmo Silva. resident^ na 
rua Souza Lima, comunicou 
que elementos desconhecidos 
arrombaram sua residencia e 
levaram varios objetos, sendo 
(ima teve a cores, radio .AM/ 
FM, varias fitas de video e uma 
bicicleta Montain Bike, cor 
azul, ano 95. O fato, segundo 
a comunicante, aconleceu na 
quarla-feira pof vdta das 21:(X) 
horas. DiSse ainda que os 
elementos entraram pelos 
fundos da casa e com uma 
chave de fenda quebrou a 
fechadqra da jjorla. 

por Joberth Aleixo 
Da Editoria de Policia 

O subsecretario de 
Seguranya Piiblica da Regiao 
Tocantina, Dr. Luciano Abreu, 
recebeu ontem da Secretaria 
de Seguranya Piiblica do 
Estad<», varios pares de 
algemas e 30 revolveres. O 
delegado regional fez a 
splicitayao dias atras, quando 
o secrelario de Seguranya 
Piiblica do Estado, coronel Jair 
Xexeo. esteve em Imperatriz 
por motlvo da invasao de 
terras ein Buriticupu. 0 
secrelario de Seguranya 
Piiblica veio pessoalmenle 
entregar o material solicitado 
pela regional. "Estas novas 
aquisiydes de armas e 
algemas. veio em boa hora", 
disse Dr. Luciano Abreu. 

Suspensao de show 
Dm show que estava sendo 

programado, por uma mulher 
de prenome "lAicia", foi velado 
pelo secrelario de Seguranya. 
Segundo Dr. Luciano Abreu, o 
show foi suspense devido o 
nao pagamento do 
adiantamento do show, que 
deveria ter sido pago no ultimo 
dia 24 de junho. As 

■ 

PohcLi Vhil de jmpemtm gniki .trmns e revvM-rvs di Sec. Je Segunmca Puhlica do Estado 

intormaydes obi idas dao conta 
de que Liicia reside em Sao 
Miguel do Tocantins e estaria 
em Imperatriz lentando dar 
umgolpe. As demincias foram 
feitas via lelefone direto para 
o subsecretario. que resolveu 

velar o show e fazer com que 
Liicia devolva o dinheiro dos 
ingressos jii vendidos. 

O delegado ira baixa uma 
Portaria impedindo que festas 
em geral (que reiina grande 
mimero de pessoas), seja 

realizada sem o conhecimento 
da Delegacia Regional. Com 
relayao as festas juninas, I 'r. 
Luciano Abreu ini solicitar a 
presenyade lottos os que eStao 
promovendo, para que lire os 
seus alvaras dc licenya. 

Delegado solicita 

preventiva de assaltantes 

Arlindo Assuncao enviou ontem 

a Justiya peya que apurou assalto ao BEM de Estreito 

por Leo Costa 
Da Agencia Pingo no i 

Ja foi encaminhado a 
Comarca Judiciaria de 
Estreito-MA o inquerilo 
policial que foi inslaurado ejn 
virtude do assalto qometidp 
por 4 elementos fortemente 
armados contra a agencia do 
BEM (Banco do Estado do 
Maranhao) daquela cidade. 

A peya investigativa foi 
presidida pelo- delegado 
Arlindo Assunyao da Silva, 
titular da DRF (Delegacia de 
Roubos e Furtos) de 

Imperatriz, e subsecretario 
adjunto da pasta tie Seguranya 
Piiblica na Regiao Tocantina. 

Na cidade de .Estreito, 
segundo informou o delegado, 
a equipe da DRF conseguiu 
localizar Luis Valdo Soares 
Gutierres, alem de apreender 
dois veiculos e quatro armas 
de grosso calibre, que teriam 
sido usados no assalto. Os 
veiculos ja foram entregues 
aos Seus legitimos 
proprietarios. 

"Logo ' que tomamos 
conhecimento do assalto, 
dirigimo-nos para a cidade de 

Estreito. onde conseguimos a 
apreensao de varias armas". 
comentou Arlindo Assunyao. 
As armas utilizadas foram 
uma melralhadora, duas 
escopetas — sendo uma de 
menor porte — e um revdver 
de sete tiros. Todas as armas 
de fogo apreendidas pela 
policia estavam carregadas. 

Luis Valdo Soares, acusado 
da jiralica de roubo a mao 
armada com uso de violencia, 
foi recambiado jiara a cidade 
de Pinheiro-MA, onde foi 
comet ido o crime tie 
latrocinio. 0 juiz Reginaldo 

Moreira Serra, daquela 
Comarca. havia decretado 
sua prisao preventiva. 

O inquerilo poiicial foi 
enviado ontem a C omarea tie 
Estreito. e o delegado 
Arlindo Assunyao ja solicitou 
a prisao preventiva 
demais in teg rant es a 
quadrilha. "Phi espero que 
seja , decretada a prisao 
preventiva desses elementos. 
no sent ido de que estes sejani 
lirados dc circulayao, e a fim 
de que eles prestem conta de 
setiS atos criminosos na 
JuStiya". disse. 

"Michael Jackson" e indiciado 

Inquerilo que apurou delito foi enviado ontem a Justiya 

por Jaldene Nunes 
Da Agencia Pingo no i 

0 delegadtkjose Israel R. 
Correa, do Pfimeiro Distrito, 
enviou ontem a Justiya o 
inquerilo policial, inslaurado 
mediante auto de prisao ^m 
flagrante delito no dia 19 de 
junho ultimo, no qual figura 

como indiciado Antonio Alves 
de Lima, conhecido pela 
alcunha de "Michael Jackson", 
e como vitima Marcilio 
Ferreira de Sousa. 

0 fato se deu na tarde do 
dia 18 passado. na rua' 
Coriolano Milhomem, bairro 
Bacuri, proximo a jjonte, onde 
o indiciado armado com uma 

foice atacou sua vitima 
produzindo-lhe na ocasiao 
profundo golpe h allura do 
torax, o suficienle jiara ser 
levado ao Hospital Santa 
Monica, Onde ficou durante 
alguns dias. 

A vitima afirmou, na 
ocasiao, que Michael Jackson 
estava acompanhado de um 

irraao seu. de nome Adriano, e 
de um oulro, nao idenlificado 
pela policia. Diligencias foram 
feitas, mas os dois outros 
acusados nao foram localizados 
pela Policia Civil de Imjx'ratriz 
Michael Jackson continua 
recolhido a um dos xadrezes da 
CCPJ (Central de Custddia de 
Presos de Justiya). 

;A saude em peimeieo 

Dr. Haroldo Cha s. Fone: 723-1955 


