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o Tem 

O Instituto Nacional de 
Meteorologia informa que o tempo 
em Imperatriz hoje j»era 
ensolarado a moderado com e 
visibilidade boa. 
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hoje 

A 5° ABF Franchising Show 96, no 
SP Market Center (SP). Franquias nos 
setores de alimenta^ao, Calvados e 
acessorios. informatica e outros. 

Junho 1996 Ar»o ii Fundador' Conor Farias 

Jose Glebis e indicado vice de Fiquene 

e quer PMDB apoiando candidate do PFL 
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chapa sua OAS, para 
erda) convocov Jose ene (esqu Ex-governador 

O numero 

04 

E o numero de dias que 
faltam para a 
comemora^ao do Dia de 
Sao Joao, prdxima 
segunda-feira, 24. 

Ofato 

A regiao dos 
c e r r a d o s 
piauenses, no 
Sul do Estado, 

que recebeu no ultimo dia 
7 a visita do ministro da 
Agricultura, Arlindo Porto, 
tem condiydes de tornar-se 
um polo de produyao 
agricola, com 
produtividade igual ou 
superior a das regioes 
produtoras de graos do 
Pais. 

A pessoa 

Jaime 
R<xlrigues Costa, 
ator. Iniciou a 
carreira como 
baritono na 
opereta Brutalidade, no 
antigo Teatro Sao Paulo. No 
teatro desde desde 1923, 
estrelou, entre outras peyas, 
() Mdrtirdo Calvdrio vMinha 
Querida Indy, ao lado de Bibi 
Ferreira no Teatro Carlos 
Gomes. De 1924 a 1957, teve 
companhiaprdpria. Em 1927, 
lanyou, pela primeira vez no 
Brasil, Anna Chistie, de 
O'Neill, eAssim ese Iheparece, 
de Pirandello. 

Ribamar Fiqti p res ideate Jose (Jlshis 

O advogado Jose C lebis, 
presidente da subseyao da 
OAB de Imperatriz; confirmou 
que aceitou o convite para ser 
o candidate a vice-prefeito na 
chapa do ex-governador Jose 
de Ribamar Fiquene. 

Em depoimento exclusive 
concedido ontem a noitc ao 
Jornal Capital, Josd Clebis 
tambem confirmou que ele e 
o ex-governador Fiquene tem 
esperanyas que o PMDB 
participe da coligayao 
encabeyada pelos peefelistas. 

Jose Clebis disse que em 
Imperatriz, os tres maiores 
partidos do Pais podem 
marchar juntos nas 
municipals deste ano. I rb, 
PMDB e PPB sao os partidos 
que possuem o maior tempo 
no horario eleitoral gratuito do 
radio e televisao. 

0 secretario geral do 
PMDB, Silvio Macedo, disse 
que o partido esta conyencido 
que o melhor candidate da 
sigla ^ o ex-interventor Udon 
Marques. 

Macedo garante que a 
proposta do PFL devera ser 
rejeitada pela ampla maioriado 
diretorio municipal do PMU^ 
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Gobmnga de taxa para expedigao 

da identidade fica suspensa 

Ultimns /Cidade 

0 governador do Piaui, 
Francisco Moraes de Souza, 
assinou decreto suspendendo 
jMir um periodo.de 120 dias a 
cobranya da taxa de expediyao 
da Cedula de Identidade. 

No N documento, o 
governador considera o 
crescimento da exigencia, em 

hxlos os mementos do exercicio 
da cidadania e especialmente no 
proximo pleito eleitoral, de 
apresentayao da conhecida 
carteira de identidade. 

0 Decreto n0 9512, que 
passou a vigorar no dia 12 de 
junho, assegura a grande parte 
da populayao, que nao pode 

arcar com o onus 
correspondente ao pagamento 
da taxa de expediyao da Cedula 
de Identidade, requerer o 
documento. Diz ainda o 
Decreto que a Secretaria de 
Seguranya Piiblica diligenciara 
no sentido do fiel cumprimento 
da medida. Pagina 2A 

"Ganta Imperatriz 

hoje no Ferreira Gullar 

Guarani disputa final da 

Copa Regional de Futebol 

0 Teatro Ferreira Gullar 
volta a ser pake esta noite de 
importante evento cultural. 
Trata-se do Show "Canta 
Imperatriz", com as presenyas 
de um pesado time de cantores 
e compositores da musica 
regional tocantina 

0 evento acontecera as 21:30 
horas com Zeca Tocantins, 
Nenen Braganya. Henrique 
Guimaraes, Glauber Martins, 

Lena Garcia, Jaqueline, Dumar 
Borsa e Luis Carlos Dias. O 
preyo do ingresso e cinco rears. 

Ontem. as 19:00 membrosda 
Comissao Organizadora 
estiveram na redayao do Joi nal 
Capital, ocasiao em que 
afirmaram que todos os 
detalhes ja foram ultimados no 
sentido de que o show possa 
surpreender as expectativas do 
publico presente. 

() Guarani Futebol Clube 
desponta-se como um dos 
favorites para conquistar o titulo 
de campeao do Campeonato 
Regional de Futebol 

Neste domingo, dia 23, 
disputa uma vaga na final do 

certame diante Estreito, sendo 
que na primeira partida venceu 
pelo placar de zero a zero, 
jogando naquela cidade 
tocantina. 

Sob o comando de Isnard 
Antonio, o Guarani nao 

descansa e realiza treinamentos 
todos os dias. 0 arbitro que 
comandara a partida vira de 
outra cidade, a fim de que o 
espetaculo transcorra dentro da 
maior transparencia possivel. 
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Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

Frederico Luiz desnuda os 
principals fates 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 
Praya, personagem criado jiara 
a coluna. Pagina 1C 

USS Comercial Compra 
R$ 0,9940 

1)5$ Comercial Venda 

1^$ 0,9950 

US$ Paralelo Compra 

RS 1.00 {V leira) 

US$ Paralelo Venda 

m L01 (^Mra) | 

US$ Tonsmo Compra 

0,9980 

US$ Turismo Venda 

R$ 0,9990 

Ouio (grama) 

RS 12,450 (quintadeira) 

l^oupanga 

1,0690% (16.05.96) 

UF1R 

1,0696 (16.05.96) 

Jussara Cerqueira comenfa 
a sociedade imperatrizense, 

e Soraya Luiza, a 
ayailandense 
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Pedindo agad 
Estamos pedindo que a 

Coinpanhia Energetica do 
Maranhao mande 
autorizar a colocayao das 
luminarias danificadas em 
nosso bairro. Em face da 
escuridao predominante 
por aqui, a agao de ladrdes 
e viciados deixa-nos em 
polvorosa.. ' 

A qualquer momento 
(sendb noite ou dia) a 
gente corre o risco de ser 
assaltada. O quadro e 
mesmo de abandono por 
parte da gerencia regional 
da empresa. 

Monica Freitas 
Santa Rita 

Boca no mundo 
Os pre^os de muitos 

produtos vendidos nos 
supermercados de 
Imperatriz estao custando 
os olhos da cara. Ate a 
recente jx'squisa realizada 
pelo Departamento de 
Defesa do Consumidor dp 
Municipio, conseguiu 
comprovar que os 
comerciantes estao 
transgredindo o que 
determina o Governo 
Federal. 

Ja passa da bora de se 
barrar o problema, tendo 
em vista que o quadro 
consegue distanciar a 
camada de menor poder 
aquisitivo de muitos 
produtos considerados 
importantes integrantes 
da cesta basica. 

Marcia An tunes 
Centro 

Sr. Editor: 
Com vistas a 

valorizapao da cultura 
popular, as tradi^oes 
folcloricas nacionais e 
regionais, a Unidade 
Integrada de 1° Grau 
Urbano Rocha estara 
promovendo no proximo 
dia 22, as 22:00 boras, sua 
festa junina. 

Para maior 
brilbantismo e sucesso de 
tal evento, solicitamos de 
V.Sa., que fa^a a 
divulgapao. Acredite, sera 
de suma importancia para 
nos e nossos alunos. 

A ten ciosam en te, 
Nilza C. Lago Cunha 

Diretora Geral 

Bronca geral 
O problema ja foi 

denunciado. So que nao 
adianta. Os animais ainda 
circulam livremente pelas 
ruas de Imperatriz. Ate 
mesmo no centro 
comercial, eles sao vistos 
todos os dias. Enquanto 
isso ocorre, aumentam os 
acidentes, 

Miguel Fortes 
Nova Imperatriz 

Desviando leite 
As demincias dando 

conta do desvio de leite 
oriundo do programa 
criado pelo Governo do 
Estado estao cbegando 
todos os dias na rcdapao 
do Jornai Capital. 

Vilani Silva 
Bacuri 

Gepisa inicia construpao 

de linha para o litoral 

por Erondina Falcilo 
Da Editoria de Regional 

Comeca a obra que vai 
mudar os deslinbs do Norle 
do Estadp. A S'PIC e a 
empresa contratada pel a 
Cepisa para construir a linba 
de transmissao de 138 KV — 
P i r i p i r i - T a b u 1 e i r o s 
Litoraneos, com 147 km de 
extensao, enyolvendb 
recursos do Bird e do 
Governo do Estado da 
ordem de R$ 20 milhdes. 

A obra, que foi iniciada 
neste mes de junbo, logo 
apos a assinatura da ordem 
de service, no Palacio de 
Kernack, pelo govcrnador 
Francisco Moraes Souza e o 
presidente da Cepisa, Jbao 
Lobo, devera eslar 
concluida no pen'odo de 12 
meses. 

A constrpao desta linba 
de 138 KV e vital para o 
sistema de energia do Norle 
do Estado, que opera boje 
em con diodes de pre- 
colapso. () presidente da 

Cepisa, Joao Lobo, diz que 
essa obra representa, alem 
dagarantia de fornecimento 
de energia de boa qualidade, 
condipao essencial para 
viabilizapao dos projetos de 
irrigapao "Tabuleiros 
Litoraneos", em Parnaiba, e 
Sao Bernardo, no 
Maranbao, permitindo o 
desenvolvimento 
agroindustrial do Norte do 
Piavu. 

0 Estado tera, enfim, 
assegurada a condiyao 
basica para o crescimento da 
ituluslria do turismo. A linba 
acabara com o sufoco que a 
Cepisa enfrenta a cada anos 
nos penodos de alta estapao, 
quando milhares de turistas 
cbegam ao litoral do Piaui, 
aumentando a demanda de 
energia. 

As populaydes das 
cidades de Piripiri, 
Piracuruca, Parnaiba, Luis 
Corrcia, Luzilandia, Barras, 
Esperanlina, Buriti dos 
Lopes e Bom Prindpio vao 
deixar finalmente de 

conviver com constantes 
oscila^oes de tensao da 
energia que recebem. 

AlCm dessa linha de 
transmissao, a Cepisa vai 
construir duas subesta^oes 
— uma em Parnaiba, com 
120 MVA de potencia, e 
outra em Piracuruca, com 
10-12,5 MVA. Mais de duas 
mil toneladas de material ja 
cbegaram ao almoxarifado 
da Cepisa, com dois 
transformadores de 60 MVA 
que serao instalados na 
subestayao de Parnaiba. 

O presidente da Cepisa 
chama a atencao para o fato 
inovador que e a constryao 
da primeira linha de 
transmissao de 138 KV, pela 
Cepisa, em toda a sua 
bistdria. Alualmente, a 
Cepisa so opera em 69 KV, 
disse, acrescentando que 
essa e a obra mais 
importante do Governo Mao 
Santa na area de energia e a 
maior que a Cepisa ja 
realizou nos ullimos 15 
anos. 

Uespi avalia atividades 

por Ana Celia 
Da Editoria de Regional 

O Conselbo Diretor da 
Funda^ao Universidade 
Estadual do Piaui (Fuespi) 
realizou ontem, 19, as 10 
boras, a primeira reuniao 
para deliberar sobre o 
relatdrio das atividades 
administrativas e financeiras 
da Universidade Estadual do 
Piaui (Uespi), referente ao 
ano de 1995 e ao primeiro 
trimestre de 1996. Na pauta, 
esteve a aprovayao da 
programagao oryamentiria 

para o exercicio de 1996 e 
avaliaeao dos convenios ja 
firmados entre a Uespi e a 
Universidade Nacional de 
Brasilia (UNB), U niversidade 
de Sao Paulo (USP) e State 
University of New York 

Hoje, 2o, sera a vez do 
Consejho Universilario da 
Uespi se reunir no auditorio 
central da instituiyao. A 
reuniao acontecera as 15 
boras, com a presenya de 
todos os conselbos, 
oportunidade em que irao 
deliberar sobre as normas 
para consulta a comunidade 

• • 

universitaria sobre a escolba 
de diretores de Centro Uespi. 

De acordo com o Decreto 
nQ 9.506 de 14/05/96, 
assinado pelo governador 
Francisco Moraes Souza e 
publicado no Diario Oflcial, ny 

92, fica estabelecido que os 
atuais onze reduzidos a 
quatro diretores de Centros, 
a saber: Centro de Cipncias 
Exatas e Tecnoldgicas; 
Centro de Ciencias da 
Educayao; Centro de Ciencias 
Humanas e l>e(ras e Centro 
de Ciencias Bioldgicas e da 
Saude. 

Jornada de Direito tem exito 

por Ana C6lia 

A Primeira Jornada 
Juridica Parnaibana foi 
realizada com sucesso, no 
auditorio do Sesc em 
Parnaiba. A solenidade de 
abertura do evento aconteceu 
as 10 boras, do dia 13, quinta- 
feira passada, seguida de uma 
palestra do presidente da 
OAB/PI, Nelson Nery Costa, 
que falou sobre a OAB e a 
democracia no Brasil. 

O evento, que tern como 
objetivo estabelecer um 
debate amplo e permanente 
na sociedade parnaibana 
sobre o Direito, a Jusliya e a 
Cidadania, e promovido pela 
Universidade Estadual do 
Piaui — Uespi, em parceria 
com a OAB/Subseyao de 
Parnaiba, com o apoio do 
Governo do Estado. 

De acordo com a 
programayao. o procurador da 
Repiiblica no Piaui, Fernando 

SisCcmu TticaiuiS dc Commiica^ao 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

Jose Filho 
Di irQtr,r r.r.r 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 
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Linha 

Direta 

A 

por JOSE FILHO 

Negreiros, proferiu palestra 
sobre o Ministerio Piiblico e 
os Direitos do Cidadao. A 
bistdria dos cursos de Direito 
no Piaui foi abordada pelo 
vice-presidente do Colegio 
Brasileiro de Faculdades de 
Direito, professor/doulor 
Joaquim Bezerra. A palestra, 
que teve como teraa O Direito 
e a Justiya no Brasil, foi 
proferida pelo ministro do 

, Superior Tribunal de Justiya, 
Claudio Santos 

Zebra 
De acordo com 

informaydes, Gesse Simao, 
presidente do PMN, tem 
duplicidade de filiayao. Se 
isso for verdade todos os 
atos dele como presidente 
do partido sao nulos de 
pleno direito, inclusive a 
convenyao que o elegeu 
presidente. 

Carreata 
Pelo menos 50 

automdveis, tres caminhoes 
e quatro dnibos 
participaram na larde de 
ontem da carreata 
organizada por Agostinbo 
Noleto para recepcionar o 
ex-interventor Ildon 
Marques, no aeroporto, 
quanlo ele chegava de uma 
viagem pela Europa e 
Estados Unidos. 

Campanha 
Sendo bem aeeito pela 

sociedade a candidatura do 
medico Andre Paulino para 
vereador. Ele tem 
relevanles serviydes 
prestados a comunidade 
como cidadao e como 
medico. 

Di sputa 
Continua a disputa 

judicial entre o advogado 
Jose lamarck e o deputadq 
federal Davi Alves Silva pelo 
controle do PPB. Alguns 
si to mas, indicam que 
|)ossivelmente baja um 
acordop entre eles. visto 
que Lamarck dispoes de 
mecanismos legais que 
acabariam com a disputa e 
ele sequer faz menyao de 
usa-los. 

Prorrogagao 
0 mndato de Jose 

Umarek como presidente 
da exeeutiva municipal do 
PPB foi prorrogado pela 
exeeutiva estadual por mais 
180 dias. A resoluyao foi 
encaminhada ao TRE no dia 
13 de maio passado e esla 
sendo pratieamente 
ignorado por Lamarck 

Intervengao 
Para acabar com a 

disputa judicial, o diretorio 
estadual pode intervir no 
diretorio, inclusive 
mantendo Lamarck como 
presidente do PPB local. E 

isso tarabem esta sendo 
feito. 

Jogo 
| A disputa pelo PPB, se e 

que ela realmente existe em 
aspeclos marais, isto e, uma 
verdadeira intenyao, pode 
resultar em dois caminbos 
distintos: Lamarck coliga 
com Sebastiao Madeira; se 
perder a disputa judicial o 
PPB se coliga com Jose de 
Ribamar Fiquene. 

Especulagao 
De acordo com os 

especuladores, Lamarck 
estaria fazendo o jogo dp 
deputado federal Davi Alves 
Silva para implicitamenle 
apoiar Fiquene e ao mesmo 
tempo manter a imagem de 
adversario de Davi. Alem 
disso, se perder o controle 
do PPB, Lamarck ainda 
ficaria com a opyao de 
eonlinuar ap«'inndo 
Sebastiao Madeira como o 
fez ate agora. 

Impugnagao 
Seja qual for o resultado, 

o ponto comum e que tanto 
Lmarck, era nome de 
Madeira, quanto Ribamar 
Fiquene, estao preparados 
para impugnar, se for 
preciso, a candidatura do 
empresario Ildon Marques 
de Souza, considerando ate 
entao como o adversario 
comum tanto de Madeira 
quanto de Fiquene. 

Reuniao 
Aconiece logo mais a 

partir das 29 boras, no salao 
de convenydes do Hotel 
Psseidon, mais uma reuniao 
do Capftulo 205 da ADONEP 
Associayao dos Homens de 
Negocio do Evangelbo 
Pleno. A entrada e franca e 
toda a classe empresarial e 
convidada. 

Chavao 
Nunca foi tao aplicado um 

chavao em Imperatriz como 
agora, de autoria do senador 
Jose Sarney: "E polftica tudo 
e permitido, menos perder. 

Para meditagao 
"Ora, o fim de todas as 

causas esta proximo; sede, 
por tanto, criteriosos e 
sdbrios e bem das vossas 
oraydes."(l PC 4-7) 

I 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

20/06/96 

osp/ta/ Pequeno Principe 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

20/06/96 

Hospital Santa Matia 
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Jose Glebis confirma que e vice de Fiquene 

Candidato afirma ter esperangas que PMDB apoie ex-govemador 

Partidos realizam convengoes nos proximo domingo 
   ............w.w.v%%VSV.V.V-V.WW%V.WA:.:.V.X^ nftf P TA 

PARTIDO SOC1AUSTA BRAS1LEIRO - PSB 

EDITAL DE CONVOCA^AO 

A Comissao Exccutiva do Partido Socialista Brasileiro - 
PSB, do Munidpio de Imperatriz do Estado do Maranhao, 
vem, nos termqs do paragrafo 2° do Art. 19 e do Art. 52, 
ambos do Estatuto Partidario, pelo presente edital convocar 
todos os filiados RECADASTRADOS e em dia com suas 
obrigagoes partidarias, a participar do Congresso Municipal 
Extraordinario, que sera realizado no dia 29 de junho de 1.996 
na rua 13 de Maio s/n (Colegio Graga Aranha), com imcio 
previsto para as 09 boras, com a seguinte Ordem do Dia: 

1 - Deliberar sobre coligagao; 

2 - Escolha dos candidatos do PSB as eleigoes municipais 
de Imperatriz, Sao Pedro D'Agua Branca, Cidel&ndia, Vila 
Nova dos Martirios, Governador Edson Lobao 
(Ribeiraozinho); 

3 - Assuntos gerais. 

Imperatriz (MA), 19 de junho de 1.996. 

^     v - v 

sidentc Municipal do PSB 

CDNVITE 

"Nos d\ae> 21 e 22 de junho do 
/ 

corrente ano, na Area de Lazer da 

Vila Militar doe subtenentes e 

sargentos realizar-se-a grange 

festa junina. 0 evento contara 

com concurso de quadrilha; 

comercio de comidas e bebidas; 

leiloes e prendas; fogueiras; 

brincadeiras e jogos. 

Horario: TD'.OOW (Infcio) 

Voce & tiosso convidao! 

A Diretoria 

u. 

GASTROCUNICA 

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

Rua Sergipe, 601 - Centre - Fone: (098) 721-3746 
Fax (098) 721-7248 - Imperatrlz-MA 
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Jose Clchis quer tres grandes com Fiquene: PFL, PMDB e PPB 

por Frederico Luiz 
Da Direga'o de Jornalismo 

0 advogado Jose Cl^bis, 
presidente da subsegao de 
Imperatriz da Ordem dos 
Advogados do Brasil, OAB, 
confirmou ontem a noite que 
foi convidado e aceitou ser o 
candidato a vice-prefeito na 
chapa do ex-governador Jose 
de Ribamar Fiquene que 
concorre pelo PFL. < 

Jos^ Clebis, filiado ao PFL, 
declarou que nao queria 
concorrer nas eleigoes 
municipais deste ano, por^m 
foi convocada pela coligagao 
que sustenta a candidatura do 
ex-governador. 

Segundo Jos^ Clebis, sua 
atuagao na defesa do grupo 
Davisista, que reconquistou o 
controle do PPB foi decisivo 
para que sua indicagao como 
nome de consenso. Ele 
tamb^m destaca sua 
administragao a frente da 

OAB de Imperatriz. "A 
construgao da Casa do 
Advogado,- mostra que a 
sociedade deposita confianga 
em seu nome", disse o 
advogado. 

No dia 23 de junho, no 
proximo domingo, acontece a 
convengao do PFL que 
homologara a chapa Fiquene/ 
Clebis, o PPB e o PSD ja 
fecharam queslao para apoiar 
a chapa peefelista. 

No mesmo dia da 
homologagao da chapa do 
PFL acontece a convengao do 
PMDB e o advogado Jos6 
Clebis disse que "tern 
esperangas que os 
peemedebistas optem por 
apoiar o ex-governador Jose 
de Ribamar Fiquene". Ele 
confirmou que existe uma 
articulagao no sentido de 
apoiar a candidatura de 
Fiquene nos tres maiores 
partidos polfticos do pais; 
PFL. PMDB e PPB. 

O canto da sereia 

por Frederico Luiz 

O ex-governador Jos^ de 
Ribamar Fiquene faz questao de 
dizer que faz politica sem o 
sentimento de vinganga. 

Mais do que isso, o candidato 
do PFL a prefeito de Imperatriz 
usa e abusa de adjetivos para ter 
perante o eleitorario, a imagem 
de conciliador. 

No entanto, as atitudes do ex- 
governador no process© 
sucessorio de Imperatriz 
indicam exatamenle o contrario. 
Trocando em miudos, Fiquene 
pretende ter o PMDB do ex- 
inter ventor Ddon Marques o 
apoiando. Por um capricho 
pessoal e pelo tempo que a sigla 
dispoe no horario gratuito 
eleitoral. 

Imperatriz, o Maranhao e 
quiga o Brasil sabem que o ex- 
governador Jos6 Fiquene e o ex- 
interventor Ildon Marques 
possuem diferengas 
intranspom'veis no campo das 
ideias. 

Politico profissional, o ex- 
governador jamais foi afeito a 
iniciativa privada. Ao contrario, 

Ddon Marques prima pelo bom 
desempenho de suas lojas de 
departamentos. 

Defensor ardoroso de obras 
fisicas, mesmo quando 
inacabadas, Fiquene faz 
contraponto a Ddon que prefere 
valorizar o homem com apoio 
aos setores fundamentais como 
salario, saude e educagao. 

As diferengas nao i)aram por 
ai. 0 ex-governador faz politica 
baseada em promessas de 
loteamento dos cargos publicos. 
O ex-interventor sequer admite 
qualquer familiar participando 
de sua administragao, mesmo 
que gratuitamente. 

Enumerar as diferengas entre 
Fiquene e Ddon levariam uma 
enciclo{)e<lia. As semelhangas no 
campo das ideias nao 
preencheriam uma linha de um 
cordel. 

Sabe<lor dessas diferengas, o 
ex-governador ensaia para o 
proximo domingo, uma decisao 
que no minimo, deixaria a cidade 
estupefata. Ele pretende que o 
PMDB homologue seu nome na 
convengao da sigla, afastando 
Ildon Marques do processo 

Ex-governador Jose Fiqu 

eleitoral deste ano. 
Os convencionais do PMDB 

terao a oportunidade unica de 
langarem uma candidatura com 
reais chances de ocupar o 
Palack) Branco. Para tanto, terao 
que trabalhar de forma 
incessante com o objetivo de 

ene quer apoio do PMDB 

levar o nome de su candidato a 
todos os rincdes do munidpio. 
No entanto, se preferir, o PMDB 
pode cair no sereno canto da 
sereia. Bonito e fatal. E uma 
questao de opgao. No proximo 
domingo a cidade vai saber o que 
quer o PMDB. 

Ghico do Radio ou Ventura 

por Frederico Luiz 

O presidente do PMDB de 
Imperatriz, empresario Joao 
Matiolli sonhava em ser vice- 
prefeito de Imperatriz. 

Para conseguir seu objetivo, 
tratou de se posicionar como 
pessoa ampla, com livre 
transit© entre os candidatos a 
prefeito de Imperatriz. 

Ildon Marques, Sebastian 
Madeira e Jose de Ribamar 
Fiquene, os tres "peso- 
pesados" da politica local foram 
tratados como cavalheiros pelo 

atual presidente do PMDB. 
Em seguida, como que num 

v6o cego, quase que um 
kamikase, Matiolli comegou a 
colecionar adversaries 
polfticos. 

As bases do PMDB, os 
candidatos a vereador da sigla 
se afastaram de Matiolli pois 
querem Ildon Marques como 
candidato a prefeito de 
Imperatriz. 

O tucano Sebastian 
Madeira, quando percebeu 
que MatioUi jogava em mais de 
um time, ate com seu arqui- 

inimigo politico, o ex- 
governador Jose de Ribamar 
Fiquene, tratou de convidar 
Carlinhos Amorim para sua 
chapa. Uma solugao domestica 
e sem traumas. 

Mas por ironia do destino, 
foi o ex-governador Jos^ de 
Ribamar Fiquene, que efetuou 
o disparo de misericordia nos 
objetivos de Matiolli. O 
candidato do PFL, no apagar 
das luzes, convidou o 
advogado Jose Clebis para ser 
su companheiro de chapa, 
deixando o presidente do 

PMDB a ver navios e o carinho 
que contava nas hostes 
peemedebistas. 

Resta agora, apenas duas 
alternativas para o bem- 
sucedido empresario Joao 
Matiolli; propor no proximo 
domingo, que o PMDB se 
coligue com o PSC do Coronel 
Ventura, ou o PL de Ghico do 
Radio. E talvez, nem as duas 
alternativas que restam, 
queiram o peemedebista como 
seu vice. Nao apenas 
Poliquarpo Quaresma teve um 
trisle fim. 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas rela95es entre empregados e empregadores. 

Presente no Impost© de Renda. O nosso Departamento de Vendas esta a disposi9ao dos senhores empresarios que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. 
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Gleide se define pela 

For§a do Progresso 

A 

por Marinaldo Gongalves 
Da Sucursal de Agailandia 

A radialista e presidente 
do Partido da Mobilizagao 
Nacional (PMN), Gleide 
Santos, vai conceder uma 
entrevista a imprensa, 
durante todo o dia de hoje, 
para anunciar, formalmente, 
sen apoio a coligagao 
partidaria A Forga do 
Progresso, liderada pelo 
deputado estadual 
Deusdedith Sampaio 
(PMDB). 0 anuncio encerra 
agrande pressao que Gleide 
v-inha recebendo, nao so dos 

partidarios do parlamentar 
peemedebista, como dos 
partidarios do prefeilo 
Ildemar Gongalves, que 
tambem vinha pretendendo 
o apoio do grupo poitico do 
PMN, especialmente depois 
que foi eliminada a 
possibilidade de formagao 
da Frente Etica, em 
Agailandia. 

Como e do conhecimento 
piiblico, a presidente do 
PMN foi uma das primeiras 
a se langar na corrida 
sicessdria e logo seu nome 
ganhou as ruas, 
comprovando seu grande 

respaldo popular. A partir de 
entao, mesmo nao dispondo 
de recursos financeiros para 
Custear uma campanha de 
alto nivel, Gleide Santos 
procurou articular a 
formagao de uma coligagao 
entre os pequenos partidos, 
de cujos entidimentos 
havidos entre PC do B, PT e 
o prdprio PMN, surgiu a 
possibilidade de griagao da 
Frente Etica local, que teria 
como candidata majoritaria a 
propria Gleide Santos. 
Noyamente a questao 
financeira, aliada . a 
divergencias de carater 
ideoldgico, fez com que a 
pretensa coligagao se 
desfizesse. Sem dinheiro 
para bancar, isoladamente, 
sua campanha, nao Ihe 
restou oulra alternativa que 
nao fosse a composigao 
politica. 

Assedio e definigao 
Desfeita a possibilidade de 

ser editada a Frente Etica, o 
PMN passou a ser objetivo de 
cobiga do grupo liderado pelo 
prefeito Ildemar Gongalves, 
que vao formalizar a 
coligagao PFL/PTB, e 
tambem pelo grupo politico 
que forma a coligagao A 
Forga do Progresso, que tern 
como principal lider o 

deputado estadual 
Deusdedith Sampaio. Foram 
cerca de 10 dias de absoluta 
pressao, com representantes 
dos dois grupos se revezando 
entre visitas e telefonemas 
para a residencia de Gleide 
Santos. Cautelosa, ela 
primeiramente se reuniu com 
os candidatos a vereador do 
seu partido, tendo os 
mesmos Ihe feito outirga de 
carta branca para agir. 

Referendada pelos 
integrantes de seu grupo, 
Gleide deu inicio a etapa de 
negociagoes com os dois 
principals agrupamentos 
politicos do Municipio e 
criando um clima tie 
verdadeira expectativa na 
cidade que, apesar de nao 
estar inteirada das mimicias 
dos atendimentos, 
acompanhava atentamente 
todo o desenrolar dos 
acontecimentos. Finalmente, 
na noite de ontem, tudo ficou 
acertado entre o PMN e a 
coligagao A Forga do 
Progresso. A partir da 
convengao do partido, que se 
realizagao no proximo dia 23, 
o partido passara a ser mais 
um integrante daquela 
coligagao, que abrira em seu 
bojo nada menos que nove 
agremiagoes politicas. 

Quadro sucessorio de 

Agailandia esta definodo 

por Marinaldo Gongalves 

Finalmente definiu-se o 
quadro sucessorio municipal 
em Agailandia, o qua] 
apresentara tres candidatos 
majoritarios, com seus 
respectivos vices, alem de 
consideravel mimero de 
candidatos a vereadores, de 
acordo com o mais recente 
entendimento da Ltd Eleitoral 
em vigor, que permite a 
coligagao de partidos apenas 
para as eleigoes 
proporcionais. Duas 
coligagoes, uma da situacao 
— integrada por PEL e PTB 
— e outra integrada por nove 
partidos A Forga do 
Progresso, e o Partido dos 
Trabalhadores, apresentarao 

candidatos majoritarios. 
Na coligagao a ser 

formalizada entre o PFL e o 
PTB, os candidatos serao 
Leonardo de Queiroz 
(prefeito) e o vereador Elson 
Batista dos Santos (vice- 
prefeito), enquanto que A 
Forga do Progresso, 
apresentara o medico e 
deputado estadual Deudedith 
Sampaio (prefeito) e o 
tambem medico Gilson 
Santana (vice-prefeito). Por 
seu turno, o Partido dos 
Trabalhadores langara o 
jornalista Domingos C6sar 
(prefeito) e o escrevente 
Alberto Sampaio (vice- 
prefeito). Alem destes, 
teremos cerca de 70 
candidatos a vereadores. 

Apesar de ainda restar 
aincerteza sobre a inclusao ou 
nao do distrito de Itinga, fica 
bem claro que a disputa sera 
muito renhida, tendo en vista 
que tanto a coligagao da 
situagao quanlo a A Forga do 
Progresso, apresentam 
chances de vitoria. Sao 
chances teoricas que poderao 
se concretizar a proporgao 
que a campanha eleitoral for 
se intensificando e a 
preferencia popular for se 
inclinando para algum dos 
bandos em disputa. Qualquer 
previsao, no momento atual, 
seria um futurologismo 
inconseqiiente e descabido, 
tendo em vista que nem 
mesmo a campanha eleitoral 
foi iniciada. 

Documentos Perdidos 

O Sr. Joqo fllves de Santana, perdeu uma carte Ira contendo todos os seus 

documentos, e pede a quern encontrou ou encontrar, favor devolcer a Rua Simpliclo 

Moreira, 658, Centro, ou entrar em contato pelos fones: 722-1718 (residencia), 

723-2034 (TV Capital), ou ainda na Grafica Brasil, fone: 721-8909. 
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por MARINALDO GONQALVES 

Por seu turno. o Partido 
dos Trabalhadores (PT) entra 
na disputa para confiramar 
sua tradigao de partido que 
nunca deixou de apresentar o 
candidate majoritario, embora 
reconhega que tern poucas 
chances de vitoria, em fungao 
de sua pouca penetragao nas 
camadas mais populares do 
Municipio. Entretanto, os 
petistas alimentam 
esperangas de que elegerao 
um ou dois representantes 
para a Camara Municipal, 
atingindo seu peincipal 
objetivo nas presentes 
eleigoes municipais. Sao 
premissas que, a rigor, 
somente poderao ser levadas 
em consideragao com o 
desenrolar da campanha. 

Adesao 
Finalmente, encerrou-se 

o grande suspense que se 
havia criado em torno da 
definigao politica da 
radialista Gleide Santos e do 
seu grupo politico. Depois 
de sofrer violenta (no bom 
sentido) pressao dos 
partidarios politicos Ildemar 
Gongalves e de Deusdedith 
Sampaio, a radialista 
resolveu optar pela coligagao 
A Forga do Progresso, 
carregando para la todos os 
seus candidatos a vereador, 
bem como um grande 
mimero de lideres 
comunitarios que, por certo, 
muito pesarao 
eleitoralmente no proximo 
dia 03 de outubro. Entre seus 
correligionarios, houve 
comemoragbes. 

Adesao II 
Para justificar seu 

posicionamento, a radialista 
Gleide Santos devera fazer, 
por todo o dia de hoje, um 
pronunciamento na televisao 
local, quando devera 
formalizar publicamente sua 
decisao de aderir a coligagao 
A Forga do Progresso. Na 
ocasiao ela devera fazer um 
detalhamento do seu 
posicionamento junto a 
sucessao municipal e 
repassar para os 
telespectadores as razoes 
que a forgaram a desistir de 
sua candidalura majoritaria. 
Por uma questao etica, ela 
deixara de mencionar as 
pressoes recebidas e os 
entraves colocados contra 
sua candidatura. Por outro 
lado, mostrara seu 
reconhecimento piiblico ao 
grupo de partidarios que a 
vein acompanhando ao longo 
da presente campanha 
eleitoral. 

No Itinga 
Diante da possibilidade 

de nao haver eleigao em 
separado, para o futuro 
municipio de Itinga, quern 
passou a sofrer o assedio dos 
dois grandes grupos 
politicos locais foi o ex- 
prefeito Raimundo Pimentel, 
que detem consideravel 
parcela da preferencia do 
eleitorado daquele distrito. 
Segundo seus amigos mais 
chegados, ele tern sido 
constantemente procurado 
pelo grupo do prefeito 
Ildemar Gongalves, com o 
qual ja teria mantido algum 
entendimento. Entretanto, 
seus amigos mais proximos 
afirmam que ele devera 
fechar acordo com a 
coligagao A Forga do 
Progresso, liderada pelo 
deputado estadual 
Deusdedith Sampaio 
(PMDB). 

Dilema 
A vereadora Luzivete 

Botelho esta vivendo um 
drama de foro intimo muito 
peculiar. De ha muito, ela 
vem anunciando que nao 
devera se candidatar ao 
Legislativo Municipal de 
Agailandia, preferindo sair 
candidata pelo futuro 
municipio de Itinga. 
Entetanto, a ocorrencia de 
eleigao no Itinga ainda esta 
muito nebulosa, sem 
nenhuma confirmagao pelo* 
menos ate o momento em 
que escrevo esta coluna. 
Diante desse dilema a 
vereadora vive o drama de 
nao registrar sua 
candidatura pelo municipio 
de Agailandia e tambem nao 
ter a que concorrer em 
Itinga. E como se diz: "Se 
correr o bicho pega; se ficar 
o bicho come". 

Problemas 
Alta fonte da coligagao A 

Forga do Progresso me 
confidenciou — mas nao 
pediu reservas — que o 
grupo vai recorrer i 
judicial mente contra a If 
inclusao do nome do 
vereador Elson Batista dos 
Santos na chapa majoritaria 
do grupo politico liderado 
pelo prefeito Ildemar 
Gongalves. Eles alegam que, 
juridicamente, nao ha como 
o PFL indicar o nome do 
vereador, uma vez que, por 
Lei, ele esta incurso na 
duplicidade de filiagao. Pelo 
visto, vamos ter parios para 
mangas. 

OUmpico 
Com a aproximagao dos 

Jogos Olimpicos, uma 
tradigao grega herdada 
pelos tempos modernos, 
teqtamos fazer uma analogia 
dos mesmos a sucessao 
municipal e chegamos a 
evidencia de que o unico 
partido politico que esta 
imbuidodo espirito olimpico 
e o Partido dos 
Trabalhadores (PT). Para 
eles, diante do que estao 
pretendendo, "O importante 
nao e veneer, mas competir". 
Bem diferente da premissa 
partidaria, que e a de chegar 
ao poder. 

Tranqulidade 
Com a definigao da 

radialista Gleide Santos, que 
ja manifestou sei apoio ao 
deputado Deusdedith 
Sampaio, alem da possivel 
tomada de posigao por parte 
do ex-prefeito Raimundo 
Pimentel, nada mais ha que 
fazer, a nao ser iniciar a 
campanha politica 
propriamente dita. Duante 
disto, e de se prever a 
realizagao de convengoes 
mais tranqiiilas, no proximo 
domingo. E cada grupo vai 
tentar fazer mais festa que o 
outro. E que tudo termine 
em paz. 

O 
Tucanu's Producoes 

A mais completa produtora de audio e video do meio norte brasileiro 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 • Imperatriz 1' fax (098) 723 2034 
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por MARCOS ANTUNES 

Contrato 
no ar 

O estilista Clodovil 
Hernandes acaba dc fechar 
contrato com a Central 
National de Televisao, CNT. 
Elc vai fazer dois programas 
na emissora, depois de ficar 
algum tempo brigado com 
|iua direvao geral. Clodovil e 
nim bom apresentador e tern 
tudo para reconquistar o seu 
publico quando retomar suas 
atividades natelinha da CNT. 

No 
esporte 

Francisco do Vale continua 
gente fina no comando da 
editoria de esportes do Jornai 
Capital. Faz divulgar todos os 
acontecimentos relacionados 
ao mundo desportivo da 

segunda maior cidade do 
Estado. Nao obslante, procura 
auxiliar sens colegas de 
trabalho naquilo que estiver ao 
seu alcance. 

Conquistando 
pontos 

O e stud ante de 
Comunica^ao da Universidade 
federal do Maranhao, Clovis 
Junior, conhecido nos meios 
jornah'sticos como Cabalau, foi 
um dos premiados do 19° 
Guarnice de Cine Video com a 
materia Arte pela Arte, 
Escultura Viva com o Uimar 
Junior, veiculada no programa 
"Ayao Encena". 

Note 
A note 

O programa apresentado 

m 

Wilson Zara, com an da as noites do Caneleiros Bar 

por Ana Maria Braga ^ 
mesmo lider de audiencia da 
Rede Record. Passa. com 
competencia informacbes 
sobre culinaria. Em 
Imperatriz, voce podera 
assisti-lo sintonizando a TV 
Capital, Canal 5. 

Seminarlo 
em agio 

O Niicleo de Estudos de 
Comunicavao e Jornalismo — 
NCJ — da Universidade 
Federal do Maranhao, 
pretende promover 
seminario, cursos e eoloquios 
com o objetivo de apoiar 
alunos e professores e 
profissionais da area de 
comunica^ao no perfodo de 1° 
a 6 de julho proximo. A 
primeira atividade 6 o curso 
sobre Etica e Comunicavao a 
ser ministrado pelo professor 
Clovis Barros filho, 
pesquisador e professor do 
Curso Intensive de 
Jornalismo Aplicado de O 
Estado de Sao Paulo. 

M. . 
Neto 

O Jornai Capital tern novo 

colunista. Trata-se do 
jornalista Machado Neto. 
que estr&a hoje a Coluiia 
"Informes Especiais . 
Veteranoe velho conhecido 
do. empresariado local, o 
confrade vem com forya 
total. E tern ousado projeto 
na bagagem que a curto 
espa90 de tempo colocara- 
em pratica. 

Radio 
Capital 

Sua Radio Capital AM 
manda firme com uma 
pesada programa^ao. T udo 
comega com o "Rancho do 
Compadre Paulo" e, 
depois, Conor Farias solta 
o verno no "Cidade Agora". 
Aos sab ad os e domingos, 
com certeza. a coisa nao 
para. Confira e comprove. 

Boi 
na onda 

0 Boi do Dr. Valter 
Maxwell, como sempre 
acontece, este ano tambbm 
percorre os bairros de 
A^ailandia mostra o 
Bumba-Meu-Boi, a verdade 
arte maranhense. 

Programa^ao oe hoje para as TVs VHS/UHF - 

TV Capital 

Canal 5 

rede Record 

0(i:()() O Desjx'rtar da Fe 
06:15 Bom L)ia Cidade 
07:00 Reporter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:40 Note e Anote 
12:00 Imperatriz 24 Moras 
13:15 Reporter Record 
13:18 0 Radio naTV 
14:15 Nanny 
14:45 O Agente G 
16:00 Campeonato Paulista 
17:00 0 Mundo de 

Beak man 
17:30 Zorro 
18:00 Ora^ao das Seis 
18:05 Cidade Alerta 
19:00 Esix)rte Capital 
19:15 Jornai da Record 
20:00 25' Mora 
21:30 Super Tela 
22:30 Os Novos Intocaveis 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da Fe 

Tuccinu's 

Produ^ocs, 

q produtora 

de audio e 

video mois 

completo 

do regioo 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

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

da Ofelia 
10:30 Mcu Pe de Laranja 

Lima 
11:25 Vamos Falar com 

Deus 
11:30 Estayao Crianya 
12:00 Memoria Band 
12:30 Figura 
13:00 Estayao Crianya II 
13:15 Local 
15:15 Cine Trash (A 

Programar) 
17:00 Su[)ermarket (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 Jornai Bandeirantes 
21:30 Campeonato Paulista 

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

Deus 
02:00 Informercial 

TV DiSusora 

Canal ^ 

SBT 

05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Serlaneja 
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 Filmes 
17:00 Passa ou Repassa 
17:30 Aqui Agora 
18:30 Colbgio 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 Jornai do SBT 
00:00 Jo Soares Onze e 

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

Pascowitch 
01:50 Perfil 
02:50 Telesisan 

TV MIrante 

Canal 10 

GLOBO 

(Hi: 10 Programa Ecumenico 
06:15 Telecurso 2000- 

Curso 
Profissionalizante 

06:30 Telecurso 2000 - 2° 
Grau 

06:45 Telecurso 2000 - 1° 
Grau 

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

1" Ediyao 
13:15 Jornai Hoje 
13:40 Video Show 
14:10 Vale a Pena Ver de 

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:40 Sessao daTarde (Os 
Reis da Praia) 

17:30 Malhayao 
18:00 Quern ^ Voce 
18:55 Jornai do Maranhao 

2s Ediyao 
19:10 Vira Lata 
20:00 Jornai Nacional 
20:30 Horario Politico - PT 
20:50 O Rei do Gado 
21:50 Plantao Medico 
22:50 Intercine (Parceiros 

do Crime - Divida 
Mortal - Jogo dc 
Defesa) 

00:50 Jornai da Globo 
01:20 Campebes de 

Bilheteria (A Dificil 
Arte de Amar) 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

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

da F6 
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 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
19:55 Home Shopping 
20:15 Manchete Esportiva 

2* Ediyao 
20:30 Mundo dos Esportes 
20:50 Jornai da Manchete 
21:55 Tocaia Grande 
23:55 Business 
23:50 Boletim Olimpico 
23:55 Moment© Economico 
00:10 Home Shopping 
00:25 Jornai da Manchete 2a 

Ediyao 
00:55 Clip Gospel 
01:55 Espayo Renascer 

 — 

TV CNT 

Canal 23 

cnt/gazeta 

NAO FORNECEU PROGRAMAyAO 

TV, 

c 

6 /U*6' 

* 
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Sociedade em 

Expressdo 

por SORAYA LU1ZA 

il 

I 

.-.w 

Decisao 

Heeta o deputado Deuedete Sampaio apontou e apoetou. Na certeza 

da vitSria. A novela da adesao da ex-candidata a prefeita pelo PMN, 

OeWde Santos, quo vinha ^irando em torno de muito suspense e ^ 

expectativa, acabou no dia de ontem, com a confirma^ao de que ira 

inte^rar-se a coli^a^ao "For^a do Pro^re^so . Gleide devera ainda hoje 

conceder entrevistas para justificar a retirada da sua candidatura e o 

entao apoio ao ^rupo liderado por Deusdete Sampaio. . 

Beleza 

Pelo que esta programado, a noite de sabado, 

dia 23, promote ser movimentadissima no Aijai 

Clube, com o concurso de beleza mais badalado 

do ano, o Garoto e Garota Gincana Estudantil 

96, com uma sele^ao que promote tremor os 

alicerces da passarela, com um time de muito 

charme e beleza, revelando ^randes beldades. 

Fazendo festa 

0 Armazem Parafba de A^ailandia, que tern a 

frente o competentissimo Juvenal, vem a cada dia 

conquistando um expressive numero de clientes, 

atraves de suas campanhas publicitarias que tern 

emocionado toda essa gente. Na ultima segunda- 

feira a renomada empresa mostrou que presti^io 

e o que nao falta e fez jus a sua festa de 

aniversario, com uma carreata invejavel pelo bom 

Lugui Palhnres ao Lido de Wanderlei, Fiquene e Zenira 

Dinheiro alemao 

0 qoverno alemao, em parceria com o Sebrae e Senai, estarao 

investindo na Cidade do Ferro, no mercado madeireiro. No ultimo 

dia 17, no SMFi, representantes do Sebrae-MA, Senai e da GTZ 

— A^encia de Coopera^ao do Governo Alemao, estiveram 

reunidos com a classe madeireira para apresenta^ao do "Projeto 

Competir", que objetiva a qualidade do produto no mercado, 

abrindo novas expectativas atraves da moderniza^ao, que 

consequentemente abrira novas perspectivas para o mercado 

madeireiro em A^ailandia e re^iao. 

•# 

& 
m m 

m 

H 

wsm mm 
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A familia feliz: Rita, dona Lucy e Marcos Sifveira. em recente evento social 

Elei^ao 

Fla muito tempo uma 

reuniao nao 

despertava tanto 

interesse a classe 

pecuarista, como 

aconteceu na ultima 

se^unda-feira, dia 17, 

no SMFI, na funda^ao 

do Sindicato Rural 

Patronal de 

A^ailandia, que na 

mesma data ele^eu 

sua diretoria, sendo 

o pecuarista Jailton 

Olive ira, presidente e 

como vice o Sr. 

Rubens Marrim 

Parra. A classe 

comemorou a 

funda^ao em clima 

de otimismo, voltado 

para o 

fortalecimento, ja 

que A^ailandia ocupa 

o primeiro lu^ar no 

mercado estadual na 

cria^ao de bovinos. 

Umdoscasaismai*nmv'inllcoiLicity. Sandrae Marco fncena 

Curtas & Soas 

AcontcCc no1^ 21 c 22 do corrcntc, a 

111 Confcrdncia dc Saudc Municipal na 

Camara Municipal dc Agailandia. A^.ailandia 

conta agora com a cmprc*a Lnimcd. 

conddcrada uma da^ mai* confiavci^ cm 

piano dc ^audc c quo vcm lidcfando cm 

todo Pak 

ContJnua cm todo o Pak o ^u^pcn^-c 

do^ (Scm-Tcrra, quo vcm tirando a 

Iranquilidadc dc muito^. Sc a moda 

pcgar, daqui a pouco tcrcmo^ movimcnto 

do^ ^em-tcto, ^cmcarro, ^cm avioc^, c 

por ai adiantc. 

O cmprc^ario Carlos Rrandao rcuniu na 

ultima tcr^a-fcira, grander fcra^ da midia 

local cm torno dc uma mc^a com 

quitutc* da ca^a dc fazcr inveja. O 

objetivo do jantar foi aprc*cntar a^ 

dclicia^ da Pizzaria Zcpcllin, para quo 

fo^^c fcito a mclhor midia qpneorrendo a 

um prcmio especial Valcu, cara! 

Bonzoy Import 

A mais transada loja da cidade, com: artigos 

importados e pregos irresistiveis em: lougas, cristais, 

perfumes e presehtes para aniversarios e casamentos 

Rug Duque de Caxias, 850, Agailandia-Maranhao 

W 

nS>\QCK o camitvlqo do ooRacpao. 

de jupvlqo Idia dos 

7\)amoRados// 

w     -   ............ - .......  ; •  • ••• ^ .-/..v- 

Associacao Comercial e Industrial 

de Acailandia - Fone; 738-1581 
U 
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Jmperatriz, (MA), 20 de Junho de 1996. Kn carte especial do Jornal Capital Con suite o editor para paMcafMo (meamo que pareiaJ) de mat&m doate C0detad\ 

Imperatriz 

x m 

por FREDERICO LUIZ 

Clebis 
e vice 

C) ailvo^ado Josr Clrbis, 
lircsidcntc da Ordcm dos 

► Advo^adosdo Brasil, do vice 
do ex-governador Jose de 
Ribamar Fiquene. A 
dedicavao do grande 
advogado a causa do grii|)o 
davisista que reassumiu o 
controle do PI'H. soniado ao 
bom transilo de Jose Clebis 
nos setores do PFL o 
credenciaram para ser o 
candidato a vice na chapa de 
Fiquene. 

Fiquene 
arma 

Depois de alrair o 1TB 
para o convivio do PFL, 
desfalcando Sebastiao 
Madeira, o ex-governador 
Jose de Ribamar Fiquene alya 
vdo maior. Tentara 
conquistaro PMDB de Ildon 
Marques. A balalha sera 
definida no proximo domingo 
durante a convencao dos 
peemodebistas. 

Wellington 
Costa 

Desafiando o ex- 
interventor lldon Marques, o 
engenheiro Wellington Costa 
disse que esta confiante na 
convenvao do PMDB do 
proximo domingo. 
Wellington afirma que com 
lb minutos na TV e uma boa 
proposta, pode convencer o 
eleitorado de Imperatriz. 
Mas primeiro ele lem que 
convencer o diretdrio da 
agremiayao. 

PMDB de 
lldon 

As bases do PMDB ja 
escolheram sen candidato. 
Trata-se do ex-interventor 
lldon Marques que pode 
levar o Partido a duas 
vitdrias. Nas eleivdes 
majoritaria e proportional. 11 
em cada 10 candidatos a 
vereador exigent "Ildao" 

como candidato do Partido. 

Jose 
Calado 

O ex-secretario da 
administracao da gestao lldon 
Marques. Jose Calado, e 
mesmo homem de baslidores. 
Advogado de primeira linha, 
ele administra a candidatura 
do ex-interventor com a 
descrivao que a tarefa merece. 

Carlinhos 
Am ohm 

Sebastiao Madeira quer 
uma soluyao domestica para 
sen candidato a vice-prefeilo. 
Hie quer o vereador Carlinhos 
Amorim como seu 
companheiro de chapa. De 
quebra, Carlinhos Amorim 
tern como trunfo, o seu prdprio 
pai, o ex-preh'ito e atual 
secretario de Saiide, Carlos 
Amorim. 

Madeira 
urubuservando 

Depois que Rogerio Magri 
invenlou o imexivel, palavra 
que nao exislia. H a 
governadora Roseana 
formulou o governo itinerante 
em Imperatriz. expressao 
imjjossivel de acontecer, vale 
tudo agora. E Madeira fica 
urubuservando os outros 
candidatos. Kspera eventuais 
defeevdes nas siglas depois 
das convencao. Por isso os 
tucanos sao os ullimos a 
efetuarem a convencao. 

Fique 
ligado 

Chico do Radio garante 
surpresa na convencao do PL. 
Outro medio partido da cidade 
pode fazer coligacao com os 
liberais, trata-se do PTB de 
Milton D)pes e Valmir Izidio. 
Fique Ligado, Chico do Radio 
vem ai. 

Aroaldo 
Santos 

Certa vez, Aroaldo Santos 

me convenceu sobre a melhor 
maneira de avaliar acerca do 
empenho de um candidato 
numa eleicao. 0 vke de Jomar 
Fernandes disse que os 
sapatos gastos mqstram a 
dedicacao e o esforyo do 
postulante. Ele mesmo 
confirmou que na sua primeira 
eleicao de Vereador, gastou 
tres pares de sapatos, que 
ficaram imprestaveis depois da 
eleicao. Pelo empenho do vice 
da Frente Etica, ele se 
credencia a encomendar o 
lerno, e o sapato da posse. 

Luis Carlos 
Noleto 

E por falar em vice, os vices 
ate agora confirmados estao 
mostrando show de 
competencia. C) vice de lldon 
Marques, o vereador do PRP, 
Luis Carlos Noleto, mostra 
que alem de bom discurso e 
um articulador daqueles que 
da no em pingo dagua. Ele 
costurou com maestria digna 
de uma velha raposa, a 
cohgacao em torno de "Ildao" 
que inclui o PSL e o PCdoB. 
Ao mesmo tempo, eslimula os 
candidatos a vereador, com o 
objetivo de marcharem unidas, 
as chapas majoritarias e 
proportional. 

Menino dos 
olhos prefos 

Men amigo, esta sera a 
eleicao de Imperatriz mais 
movimentada dos ultimos 
lemi)os. Uma riqueza. Cobra 
engolindo cobra. Como afirma 
Conor Farias, vaca 
desconhecendo bezerro Ja 
imaginaram quando comecar 
o horario graluito no radio e 
na televisao? 

Joao 
Matioili 

O presidente do PMDB 
esta mesmo insustentavel. 
Porem, consegue ser uma 
unanimidade. Dentroe forado 
PMDB lodos o classificam de 
indeciso. P^sla na hora do 
empresario fazer uma reflexao 
acerca de sua vida politica. 

Joao 
Lisboa 

A eleicao em Joao Lisboa 
promele ser das mais 
movimentadas este ano. Meio 
mundo de gente batendo de 
frente contra o prefeito 
Raimundo Cabeludo. Salvio 
Dino do PFL, Ilolandado PTB 
e Batista do Peixe do PSB 
serao as opyoes oiwtsicionistas 
do eleitorado. 

Ondas Curtas 

□ Jose de Ribamar Fiquene. E Jose Clebis. Dois Joses candidatos. 

| Um para prefeito e o outro para vice-prefeilo. Da ale peca de marketing. 

Q Caso os Jose votem nessa chapa, Fiquene lem chances de conter a queda livre. 

Os prefeitos estao escolhendo candidatos a vice, peso-pesado. 

Pjj Os confirmados ale agora sao de arrebentar. Aroaldo, Luis Carlos Noleto e Jose Clebis. 

PI Quern sera o proximo escolhido? Favam suas apostas. As convenybes estao ai. 

[ | O vice de Chico do Radio pode ser o vereador Milton Lopes do PTB. 

| | O companheiro de chapa de Madeira, deve ser Carlinhos Amorim. 

| | Ja o empresario Fernando Antunes pode sair como vice dp Cel. Ventura. 

□ Porem muita agua vai correr debaixo da ponte dos candidataveis. 

□ Compre o Bingao. Compre o Bingao. Compre o Bingao. 

| | I _ I _ F _ A _ _ E. Complete a palavra ao lado. Quer uma dica? leia: 

□ Modalidade de governo prometklo para Imperatriz e nao cumprido pela governadora Roseana 

□ FIIC viajou? Essa visila dele ao Brasil ja esta demorando demais da conta. 

f | Afmal, Marco Maciel nao pode passar lanto tempo no simples cargo de vice-preskiente. 

□ Savio Dino promote vir com tudo nas eleifbes de Joao Lisboa. O tribuno vem ai. 

□ Batista do Peixe quer ganhar na tarrafa de Raimundo Cabeludo. 

I I Viva o Povo Brasileiro, de Joao Ubaldo Filho. Viva o imperatrizense. Sabe |>orque: 

□ O imperatrizense e antes de tudo um forte. Pra suportar a baixaria desta campanha. 

Q Nesse calor danado, o jeito e chupar picole. Muito picolb e sorvete. 

□ 0 mamae b que calor, b mamae b que calor... 

Jose Clebis e 1 IE agora Jose? 

o vice de FiqueneJ [ft testa acabou? 

lASORATOfUO CIESIO FOMSECA 

Atendemqs pdr conveniq. Fone: *72 1-54 1 1 
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■ Mill 

Mem 

: :r- IV 

por MACHADO NETO 

ttwui fuwcmca 

A variwde hoje, inicio um how? projoto editorial, 

apos dez anos pontificando diariamente nao 

patinas de 0 Progresso com a coluna "Gente & 

Negocios". Aproveito inclusive a oportunidade 
para agradecer ais uma v'ez ao Dr. Sergio Godinho 

pela acolhida durante tanto tempo e pelas vezes 

em que , sempre quando necessario, recebi todo 
o seu apoio, como agora em que no processo de 

tranferencia da minha famflia para Teresina, me 

ajudou no que foi possfvel. A minha gratidao a 
ele e a todos os demais companheiros com os 

quais convivi e muito aprendi. 
0 novo projeto refere-se a uma coluna editada 

a partir de Teresina (PI), mesclada com 

informa^oes de Imperatriz, numa conexao diaria 

com nossos amigos da regiao do Sul do 

Maranhao. 

Esse trabaiho come^a hoje, com a coluna 

"Informes Especiais", ainda com materias so de 

Imperatriz e regiao, numa especie de ensaio para 
a nova missao a sen iniciada a partir da capital 

do Piauf, com espa^o dedicado aos informes 

colhidos na imperosa, atraves de pessoa que 
estara assessorando este colunista nesse 

sentido. 
Ao jornalista, advogado e empresario Conor 

Farias, diretor-superintendente do Sistema 

Tucanu's de Comunicagao (Jornal, Padio e TV 
Capital) e ao diretor comercial, o companheiro 
Jose Filho, ficam os meus agradecimentos iniciais 

pela acolhida e por acreditarem em minha 

proposta. 
Aos novos colegas de trabaiho, entre os quais 

destaco inicialmente os companheiros Clelio 
.Silveira (presidente da Airt) e Paimundo Primeiro, 
envio o meu abrago fraterno. ' 

Pos meus leitores e tantos amigos, espero 

contar com a mesma destin$ao, nessa nova 

Jornada que inicio nas paginas do JC, cuja diregao 

procura a cada dia, ampliar o seu raio de a^ao. 

Que esta parceria dure por muito tempo, com 
as bengaos do Grande Arquiteto do Universo: 

Deus. 

Se*PUXSt4, faUOMl rtUVUXl 04, 15 <Ut04, 

0 Centro Espirita Jose Grosso esta 

comemorando a passagem dos 15 anos de bons 

services prestados pela entidade a cominidade 

imperatrizense. Uma vasta programa^ao, 
elaborada para ser desenvolvida entre os dias 

30 de maio e 27 de junho, tern movimentado os 

espfritas de toda a regiao, incluindo entre as 

atividades, um seminario sobre "Poen^as, Cura e 
Saude a Luz do Espiritismo", desenvolvido na sed^ 
da entidade, na Pua Pio Grande do Norte, 1737, 
no horario das 20h00, com participa^ao dos 

seguintes palestrantes pela ordem de data: 
30/05 — Professora Paquel Godoia, falando 

sobre "0 Perispfrito e a Origem das Poeng:as" 

06/06 — Pr. Evilasio Oliveira, discorrendo 

sobre "Poengas do Corpo Espiritual e Material" 

13/06 —Jose 5rito, adotando o tema "0 Pigor 
da Lei de Causa e Efeito e as Poen^as"; 

20/06 — Hoje, a vice-presidente do Centro, 
Pra. Maria Helena Ventura Oliveira, fala sobre "0 

Complexo Mundo dos Pensamentos e Profilaxia". 
A data serve tambem para o fechamento da 

"Oemana Festiva", iniciada no dia 16/06, com um 

encontro fraterno no Parque das Aguas. 
27/06 — Ultima palestra, onde a espfrita 

Cleomar Louza Cruz, 

estara falando sobre 

"Curas Espirituais e 
Padroes de Saude". 

'DocumoHtdfua 

No sabado, na TV 

Capital, dentro do 
programa "Novo Tempo", 

no horario das 09h15 
as lOhOO, os 
apresentadores, 

liderados pela Pra. Maria Helena, estarao 

apresentatido um documentario sobre os 15 anos 

de atividade do Centro Espirita Jose Grosso. 

Hoje 1,29% 
Ontem 1,13% 

Fonte: Panco Central 

Se6na&, depute, fccfuM, 

0 diretor tecnico do 5ebrae-MA, Jose Azoline, 

definiu ontem para o programa "0 Padio na TV", 

do companheiro Clelio 5ilveira, a data de relaizagao 
das tres feiras promovidas pelo orgao na regiao. 

Sera no penodo de 13 a 22. de setembro,- desta 

vez nas dependencias do Ju^ara Clube. 
Serao realizadas a IV Fenerto, a V Madmovel e a 

111 Moda Tocantina. 

queflnod#, 

Os promotores quebram uma tradigao com a 
transfereencia- das feiras das Casas Uberlandia 

para o complexo do Ju^ara Clube. Ficarao mais 

perto do publico. 

Paralelo .... P$ 1,02 

Turismo .... P$ 1,02 
Comercial .... P$ 1,00 

Cota^ao de ontem (meio-dia). 

Od&iufa 

Pestaque tambem hoje para o Centro 

Automotivo 05PAUT0 all na Pua Tamandare, 1055, 

Jardim 5ao Lufs (atras do Hotel Anapolis), sob o 
comando do expert no assunto, Oscar Mourao 
Ferreira. 

Tudo em mecanica, lanternagem, pinturas e 

parte eletrica, em amplas instala^oes, pessoal 
qualificado e equipamentos de primeira, sem 

preconceito de marca. 0 fone e 721-65-93. 

facuve, 

Ja esta novamente retomando suas atividades, 

o nosso jornalista maior e tambem advogado, 

Jurive de Macedo, que esteve em 5ao Paulo, 
tratando de sua ponte de s'afena. 

Na sua ausencia, ficou no batente escrevendo a 

coluna "Comentando os Fatos" (0 Estado do 

Maranhao), o interino oficial, Colo Filho, que a cada 

dia se identifica com o estilo e a competencia do 
titular. Vale o registro. 

"KodivH#,/tUHM, 

A Kadima Telecomunica^oes esta com nova loja 

na Luis Pomingues, (722-2564) sob o comando 

da empresaria Posamunda Luiz, esposa do boa 
praga Jose Vanildes Luiz, responsavel pela 
administragao da matriz na Pio Grande do Norte 

(722-1744) e pela filial de Agailandia (733-1922). 

A filial da Luis Pomingues esta com uma grande 

promo^ao: aparelhos telefonicos com chave de 

bloqueio por apenas P$ 35,00 em varias cores. 

No setor de telefonia celular rural, a Kadima 

entega o sistema totalmente instalado, estando 
no momento com descontos espaciais para grupos. 

Alem da assistencia tecnica que a empresa 

fornece ao mercado. Vale conferir. 

Ufa, 

Oemestral ate 30 de junho: 
P$ 0,3237 

ill 

f 

Jan tar aos con ven cionais 
O ex-inter ventor Udon Marques, Candida to a prefeito 
pela sigla do PMDB, ofereceu ontem um jantar aos 

con vencionais do parti do e suas respectivas esposas, 
nas dependencias do Colegio Sao Francisco, no Jardim 

Tres Poderes, oportunidade em que foi 
cumprimentado e receheu apoio as suas pretenfdes. 
Hoje, Hdon Marques deve participar da previa que o 
partido vais realizar a noite em sua sede, para dednir 
detalhes e nomes para a grande convenfao marcada 

para o proximo domingo (23). Vale o registro. 

* 

1/*) Scrttfi&Uo- 

0 vice-presidente e delegado local do Conselho 

Pegional de Medicina Veterinaria, Pr. Jose Lopes 

da Fonseca Filho, esta conscritando seus colegas 

a participarem do VI Simposio que o Conselho 

Federal de Medicina Veterinaria estara realizando 

no dia 27 deste mes, em transmissao direta^de 
Prasilia via Embratel (TV Executiva), no horario 

das 14h00 aslShOO. 
"0 Ensino da Medicina Veterinaria do Prasil — 

Piagnostico, Avaliagao e Perspectivas", e o tema 

elaborado pelo CFMV em parceria com os 

conselhos regionais. Petalhes depois. 

(^CducU#, SoticAed 

Quern foi rapidamente a llha Capital e esta com 

retorno previsto para hoje, e a nossa amiga 

Claudia Sanches, representante na Imperosa da 

Folha de 5ao Paulo e a nivel estadual da Gazeta 

Mercantil, entre outras publica^oes de prestigio, 

a exemplo da Folha da Tarde (5P) e 0 Popular 
(GO). 

Em 5ao Luis, foi para tratar de assuntos da 

Gazeta Mercantil. 

^eveHdecfan 

Comemora-se hoje (20) o Pia do Revendedor. 

Voce que e revendedor, receba o nosso abrago. 

Ocouj 

0 grama na abertura ontem da PM&F: 

R$ 12,45 

cwtvcdertv 

Nao convidem para a mesma mesa: 

0 deputado federal Pavi Alves 6ilva & o 

advogado e seu compadre, Jose Lamarck, por 

conta da luta que ambos estao travando pelo 

comando da sigla local do PPP. 

/Ifitv&i&viuutted 

* Majal — Madeireira Jatoba Ltda; 

* Aluisio Pedro Heringer (Heringer Taxi Aereo). 

Aniversariam hoje e recebem os cumprimentos 
da ACII e do JC. 



Imp era triz, 20 de junho de 1996, 
If Nacional 

Govemo avalia mudaii9as nas reformas 

Nova estrategia indicada por FHC para viabilizar as reformas 

prioriza versao reduzida da reforma administrativa e lei complementar do 1CMS ^« 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Osasco 
C) Ministerio Publico de 

Sao Paulo instaurou a^ao civil 
piiblica sob re a tragedia no 
Osasco Plaza Shopping, 
ocorrida no dia 11 passado. 
()s promotores ouviram os 
depbimentos das viliriias da 
exj)losao. Foram 
relacionadas pela policia 482 
pessoas quc passaram por 
hospitals apbs o acidente. C) 
objelivo da a^ao d apurar a 
responsabilidade da erapresa 
que planejou a obra, dos 
construtores, proprietarios 
do predio e dos cnvolvidos na 
administra^ao do Plaza 
Shopping: 

i Conflito I 
0 presidente do FP, Josb 

Dirceu, contestou a 
afirmayao do secretario- 
execulivo do Ministerio da 
justiya, Milton Seligman, que 
acusou o partido de estimular 
o conflito ocorrido dia 11 de 
junho no munici'pio de 
Buriticupu. "Nao aceitamos a 
tentativa do secretario em 
alribuir o conflito a motivayao 
politico-parlidaria", disse. A 
declarayao inspira-se na "pior 
tradiyao escravocrata e de 
Republica Velha", 
acrescentou em nota 
divulgada domingo passado. 

Conflito II 
A afirmayao de Seligman 

de que membros do PI 
teriam instigado — durante 
corru'cio eleitoral realizado no 
dia 04, em Buriticupu — 
Irabalhadores rurais a 
invadir a fazenda Cikel foi 
feita na entrevista convocada 
pelo ministro da Reforma 
Agraria, Raul Jungmann, que 
visitou sabado o local do 
conflito agrario. De acordo 
com Dirceu, a assessoria do 
ministro informou, apbs a 
entrevista, que Jungmann 
nao endossava a afirmayao 
de Seligman e preferia 
aguardar a definiyao dos 
responsaveis diretos pelas 
quatro mortes. "O 
(lesmentido do ministro basta 
para nbs", disse Dirceu. 

Cartao de credito 
Ainda continua caro fazer 

emprestimo com cartao de 
credito. E que as taxas de 
juro nao tiveram quedas 
significativas. Em um mes, a 
reduyao foi de apenas 0,10 
ponto percentual, para 
pagamentos em atraso. A 
taxa media caiu de 10,55%, em 
maio, para 10,45%, em junho. 
Apenas o credito rotativo 

apresentou reduyao um 
pouco maior: 0,18% ponto 
percentual. A taxa media em 
maio era 10.,58% e agora esta 
em 10,40%. 

Confffa, abaixo, as taxas 
de juro em alguns cartbes de 
credito i)ara o pagamento em 
atraso e rotativo: Real, 11,80%; 
American Pjxpress, 11,50% 
(no atraso; nao tern rotativo); 
Diners, 10,00%; Credicard, 
10,50%; Ouro-card (Banco do 
Brasil), 8,90%. 0 Bradesco 
cobra taxa de 12% para 
pagamento em atraso e 9,50% 
para o credito rotativo, sem 
cobranya de multa por atraso 
de pagamento. 

IBM 
A IBM quer distinguir-se 

nao so como fabricante de 
cqmputadores. No Americas 
Telecom, evento 
inter nacional promovido pela 
Uniao Internacional das 
Telecom unicayoes, no 
Riocentro, a companhia 
demonstra soluybes 
desenvolvidas para industrias 
de telecomunicaybes, mfdia e 
cabo. A chave para "ter a 
soluyao certa jiara o 
segmenlo certo de mercado" 
sao as parcerias, diz o diretor 
de telecomunicaybes para a 
America Latina, Jorge 
Torrico. No Brasil, o "cartao 
de visitas" no segmenlo b 
acordo com o Centro de 
Pesquisas e 

. Desenvolvimento, da 
Telebras. 

Eleigoes 
() presidente nacional do 

PMDB, deputado Paes de 
Andrade, disse que aprovou 
a candidatura de Juraci 
Magalhaes a prefeito de 
Forlaleza-CE e que o Piano 
Real vai ser afetado pelo 
resultado das eleiybes deste 
ano. "Se nao houver um 
redirecionamento no Piano 
Real, que tern um custo social 
perverso, o Piano pode ser 
ferido de morte", aUrmou. 

Para Paes de Andrade, 
"sem o apoio do PMDB o 
Piano Real nao existiria, mas 
agora o partido quer que o 
governo o redirecione para 
suavizar essa polftica que b 
indiscutivelmente sufocante 
para os Irabalhadores". 0 
deputado disse que o PMDB 
vai repelir os projetos do 
governo "danosos a 
sociedade". Como exemplo; 
citou "as emendas que 
agridem os direitos 
adquiridos e ferem a 
Constituiyao". 

0 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agenda Estado 

O governo acredita que 
podera garantir ate o final do 
ano pelo menos a aprovayao da 
lei complementar do Imposto 
sobre Circulayao de 
Mercadorias (ICMS) e de uma 
versao reduzida da reforma 
administrativa, de acordo com 
a nova estrategia indicada pelo 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso para a 
promoyao das reformas 
estruturais. Mas os ministros 
responsaveis pela articulayao 
dessas proposlas chamam 
atenyao para o fato de que esse 
cenario, que conftfe menor 
importancia a aprovayao de 
emendas constitucionais, 

Itamar busca 

aproximayao 

com o PT 

por Andrea Braga 
Da Agenda Estado 

0 embaixador do Brasil em 
Portugal, Itamar Franco, deu o 
primeiro passo para se 
aproximar do PT, que vem 
planejando articulaybes com o 
PMDB, partido onde esta sen 
futuro politico. Itamar mudou 
a rota de suas inter ferencias na 
sucessao de Juiz de Fqra e esta 
incentivando a coligayao do 
PMDB com o lyI", depois de 
fracassadas as tentativa de 
garantir uma alianya com o 
PSDB. 0 ex-prcsidente agora 
afirma que aplaude 
calorosamente uma uniao do 
PMDB com o PT. 

A composiyao levaria a 
disputa do ex-diretor do DNER, 
Tarcisio Delgado, nome que 
estava defendendo desde o 
infcio de suas articulaybes, e o 
deputado federal pelo PT, Paulo 
Delgado, que nao esconde 
estar aberto a qualquer acordo 
que Ihe de uma chance efetiva 
de disputar a eleiyao a 
Prefeitura. Paulo Delgado ja 
declarou repetidas vezes estar 
cansado das derrotas que Ihe 
foram imposlas pelas 
composiybes restrilas feitas 
por sen partido e chegou a 
dizer que poderia debar o FF. 
se o radicalismo continuasse 
impedindo alianyas mais 
amplas. 

Tarcisio e Paulo Delgado ja 
se enconlfaram para discutir o 
assunto e veem na composiyao 
uma boa forma de garantir a 
vitbria sobre o PSDB. A uniao 
do PT com o PMDB em Juiz 
de Fora tambbm significa 
avanyo impor tante para a uniao 
dos dois partidos nas eleiybes 
de 1998. 

ainda sera avaliado pelos 
partidos aliados no 
Congresso, os governadores e 
o prbprio presidente. 

Na area tributaria, como 
tern insistido o .ministro do 
Planejamento, Antonio Kandir, 
a alter nativa de aprovayao da 
lei complementar sobre o 
ICMS, que cumpriria o 
objetivo de reduzir a carga 
tributaria basicamente sobre 
as exportaybes e bens de 
capital, nao b considerada a 
ideal. A introduyao de 
mudanyas no texto 
constitucional permitiria a 
adoyao de medidas mais 
completas e aprimoradas 
tecnicamente. Mas ja seria 
pelo menos suficiente garantir 
as alteraybes no ICMS nesse 
ano e sua vigencia a partir de 
1997. 

0 ministro da 
Administrayao, Luiz Carlos 
Bresser Pereira, tambbm 
deixou clara a preferencia pela 
aprovayao da emenda 
constitucional da reforma 
administrativa em tramitayao 

no Congresso. Bresser 
'aguarda a ^retoniada das 
negociaybes em lorno da 
emenda a parti^de conversas 
que pretende manter com o 
relator da proposta .a^ 
C • nissao Especial da Camara, 
Moreira Franco O'MDB-RJ) e 
os h'deres dos partidos aliados 
do governo no Congresso. 

A dose de otimismo com 
que Bresser Pereira encara as 
chances de aprovayao da 
emenda da reforma 
administrativa justifica-se pela 
sua convicyao de que a 
proposta tern o apoio da 
maioria da sociedade e dos 
governantes estaduais, que 
estariam empenhados em 
mobilizar suas bancadas 
federais em defesa das 
mudanyas. Ao conlrario da 
reforma da Previdencia que, 
como lembra o prbprio 
ministro, nao foi bem 
assimilada pela populayao e 
gerou con trover si a sobre a 
alterayao de direitos dos 
pensionistas. 

Bresser Pereira argumenta 

ainda que a mudanya da 
Consfvituiyao e a linica via 
poss/ivel i^ira concretizar pelo 
me'nos dois dos tres mais 
imDportantes pontos da 
reforma administrativa, que 
sao (»fim da estabilidade do 
servidor e a fixayao de um teto 
para sua.remunerayao. O 
terceiro — o fim da 
acumulayao de vencimentos 
— bo linico que, 
eventualmente, segundo 
Bresser, ])oderia ser tentado 
j)ela legislayao ordinaria 
tres pontos foram citados pelo 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso como as 
questbes centrais desta 
reforma. 

A proposta de negociayao • 
mais dificil, na area 
administrativa, b o fim da 
estabilidade. Mas o ministro 
Bresser pondera que nao se 
pensa em tornar o servidor 
publico demissivel sem justa 
causa, como ocorre no setor 
privado, em que nao ha 
hipbtese de reintegrayao do 
demitido pela Justiya. 
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IV JEPIs de Imperatriz 

Classificagao por escola 

Bate 

Sola 

por FRANCISCO DO VALE 

Copa Regional 
() Guarani segue fir me 

visando a conquista da 
compeliyao. Depois de 
empatar (mi Estreito com a 
selevao local, o time de Isnard 
Antonio st^guc* firme com os 

!■ treinamentos para mauler a 
boa forma fisica. No domingo 
o Estadio Municipal Frei 
Epifanio D'Abadia devera 
receber urn bom miiiKTo de 
torcedores, uma vez que a 
equipe vein bizendo uma boa 
campanha no Campeonalo 
Regional. Para a comissao 
tecnica, o lime esta preparado 
para conquislar o tflulo 
maximo da competiyao. Para 
esta partida a comissao 
organizadora devera trazer 
arbitros de outra praea 
esportiva jiara comandar o 
espelaculo. Na partida 
realizada em Estreito houve 
uma grande confusao e a 
diretoria quer evitar que isso 
aconteya em Imperatriz. 0 
radialista Marcelo Rinlrigues 
esta mantendo conlatos com 
Sao Luis para acertar o trio 
completo. 

Amador 
Depois de muito disse-me- 

disse, finalmenle parece que 
esta tudo em ordem. A 
prefeitura resolveu incentivar 
a compelivao, atendendo uma 
reivindicavao dos clubes v da 
diretoria da Liga 
Imjieratrizense de Desporlo. 
A competivao prossegue 
normalmente no final de 
semana: 

Sabado 
16h00 - Ribeiraozinho x 

Riengo 
18h()() - Bananal x 

Piradentes 
Domingo 
08h3() - Corinthians x 

Marilia 
Joao L is boa 

() Segundo Torneio de 
Futebol de Salao, organizado 
por Ivaldo Vale e Francisco 
Holanda, devera acontecer 
ainda esle mes. 0 sucesso do 
primeiro camjieonato fez com 
que os organizadores 
voltassem a reunir os 
desportistas para efetuarem 
mais um evento. 

Selegao Brasileira 
A convocayao de Narciso 

(Santos), surjjreendeu ale o 
prdprio jogador. Apds as 
Iiessimas atua^des do jogador 
vestindo a camisa canarinho 

a perda do Campeonalo 
Brasileiro jiara o Botafogo, o 
zagueiro do Santos eslava 
desacreditado. O atacante 
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Marques, do Elamengo, 
recebeii a nblicia da 
convocavao para o amistoso 
com muito enlusiasmo. 
Marques fez uma grande 
partida contra o Fluminense 
no ultimo domingo. Alem da 
boa aluavao Marques ainda 
foi o autor do gol que deixou 
o Elamengo numa situagao 
excelente na classificavao. 

Moto Clube 
O tecnico Paulinho de 

Almeida ja assumiu o 
comando tecnico da equipe 
motense. 0 novo treinador 
pediu a diretoria dez dias 
para analisar o reslante dos 
atletas contratados para as 
dispulas do Campeonalo 
Maranhense. Paulinho 
assumiu o lugar de Rosclin 
Serra, que foi demitido do 
cargo depois de varios 
resullados negativos. Alem 
de Rosclin foram demitidos 
seis atletas. 

Maranhao 
Enquanto uns estao sendo 

demitidos, oulros pedem 
demissao. 0 tecnico Arnaldo 
Lira, do Maranhao, anunciou 
a imprensa que fica no 
comando da equipe so ale o 
final do primeiro turno. 0 
MAC e lider absoluto da 
compeliGio, com 22 pontos. 
A diretoria esta tentando 
junto ao treinador. a sua 
permanencia no Parque 
Valerio Monteiro, o que esta 
muito dificil. Caso Liravenha 
deixar o comando tecnico da 

- equipe do Maranhao, o mais 
indicado para assumir e 
Rosclin Serra, que deixou o 
Moto na ultima semana. 

Marilia 
O Marilia vein fazendo um 

excelente trabalho. Para o 
Campeonalo Amador a 
diretoria armou um time para 
ser cani|)eao. Em uma rapida 
conversa com o diretor do 
clube, Manoel Cecilio, ele 
garantiu que a equipe esta 
bem, e que a perda do 
Torneio Infcio nao abalou os 

jogadores. 
Iluminagao 

Mesmo com uma 
iluminayao pessima, o 
Campeonalo Amador de 
Imjieratriz teve ontem a sua 
primeira rodada. Vamos 
torcer que no final de semana 
esteja tudo ok! 

America 
O America, do bairro 

Juvara. jaesta preparado para 
estrear no Campeonalo 
Infantil de Imperatriz, 
organizado pela LID. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

Karate 
Mirim Feminino- lu Cesfa 
Mirim Masculino- 2" IXlla 
Infantil Masculino-1" Cesfa 
Nata^ao 
Mirim Femino 
P'- Cesfa - 2V Sesi - 3° Rui 

Barbosa 
Mirim Masculino 
1° Sesi - 2° Rui Barbosa - 3° 

Delta 
Infantil Feminino 
1° Delta - 2° Sesi - 3° Rui 

Barbosa 
Infantil Masculino 
1° Santa Teresinha - 2° Sesi - 

3° Rui Barbosa 
Tenis de Mesa 
Mirim Feminino 
1° Sesi - 2° Delta - 3° Santa 

Teresinha 
Mirim Masculino 
1° Sesi-2° Cesfa-3° Imperador 
Infantil Feminino 

T' Delta - 2° Sesi - 3° Santa 
Dizia 

Infantil Masculino 
1° Cesfa- 2° Sesi - 3° Delta 
Ginastica Olimpica 
Mirim Feminino 
1° Rui Barbosa - 2° Santa 

Teresinha 
Infantil Feminino 
1° Rui Barbosa-2° Delta-3° 

Santa Teresinha 
Infantil Masculino 
1° Rui Barbosa 
Atletismo 
Mirim Feminino 
1" Sesi-2° Delta-3° Ceril 
Mirim Masculino 
1° Delta - 2° Sesi - 3° Ceril 
Infantil Feminino 
l" Sesi - 2° Perjietuo Socorro- 

3° Delta/Cesfa 
Infantil Masculino 
1° Sesi - 2° Batista - 3° 

ImiHTador 
Judo 
Mirim Masculino 
1° Santa Teresinha - 2° Peniel 

-3° Delta 
Infantil Feminino 
1° Santa Teresinha !, 
Infantil Masculino 
1° Delta - 2° Peniel - T Cesfa/ 

Sesi 
Xadrez 
Mirim 
1° Cesfa-2° Delta-3" Sesi 
Mirim Masculino 
1° Santa Teresinha- 2° Cesfa- 

3," Delta 
Infantil Feminino 
1° SantaTeresinha - 2° Cesfa - 

3° Imjx'rador 
Infantil Masculino 
1° Santa Teresinha - 2" Cesfa- 

T Sesi 
Handebol 
Mirim Feminino 
1" Santa Teresinha- 2° Cesfa- 

3" Santa Teresinha 
Infantil Masculino 
1° Sesi - 2V Santa Teresinha - 

3" Rui Barbosa 
Basquete 
1° Delta - 2° Santa Teresinha- 

3" Rui Barbosa 
Mirim Masculino 
1° Imperador - 2" Santa 

Teresinha-3° Delta 
Infantil Feminino 
r Rui Barbosa - 2° Imierador 

-3° Delta 
Infantil Masculino 
1" Delta - 2° Santa Teresinha- 

3° Cesfa 
Voleibol 
Mirim Feminino 
T Delta - 2° Rui Barbosa - 3" 

Santa I nzia 
Mirim Masculino 
1° Rui Barbosa - 2" Delhi-3° 

Santa Teresinha 
Infantil Masculino 
1° Santa Dizia- 2° Imierador- 

3° Rui Barbosa 
Futsal 
Mirim Masculino 
1° Santa Dizia- 2° Imiierador- 

3° Santa'Teresinha 
Infantil Masculino 
1° Imperador - 2" Sesi - 3" 

1 )elahe Eiquene 

Galena dos campedes 

por Francisco do Va-le Infantil Feminino Voleibol 
Ceril Mirim Feminino 

Handebol Andrei Oliveira Delta 
Mirim Masculino Maysa Reis Anna Terra 
Rui Barbosa Mayara Alves Darjane Souza 
Rodrigo Luis Raiany Nunes Tassiana Araiijo 
Gustavo Luis Ana Valeria Paula Sabrina 
Osvaldo Milhomem Vanessa Santos Kellen Regina 
Joao Zacarias Fernando Fialho Tamara Fernanda 
Clesio Bandeira Cristhiane Mara Victoria Barbosa 
Roberto Bruno Fernanda Mara Mariana CarntMro 
Jeferson Ferraz Adriana de Moares Amandha Pinto 
Jorge Augusto Hudson Evani Erika Barbara Braga 
Wanderson Costa Infantil - Masculino Mirim Masculino 
Vlademir Costa Sesi Rui Barbosa 
Mirim Feminino Antonio Marcos Almeida Paulo Roberto 
Santa Teresinha Felipe Souza Fackson Reis Denilson Lira 
Daijane Torres Francisco de Jesus Bruno Santiago 
Jainana Veloso Roney Magno Geraldo Ferreira 
Nayara Cortes Tayllor Oliveira Carlos Eduardo Alves 
Michele Teles Andre Almeida Carlos Eduardo Agnes 
Lidianne Kelly Rafael Silva Diogo Martins 
Semira Souza Raquidson Muniz Robyerickson Cutrin 
Allana Souza Kleyton Roberto Dyego Feitdsa 
Kagiane Cristina D'onardo Brasil Flavio Monteiro 

Janesklayton Junior 
Infantil Feminino 
Rui Barbosa 
Danielle Magalhaes 
Brenda Guimaraes 
Janine Matos 
Jullyana Patricia 
Wenicia de Araiijo 
Chanuela Carreiro 
Diraney Goipes 
Diana Nogueira 
Daielle Silva 
Raisheriam Nobrega 
Monica Maria 
Danielle Silva 
Infantil Masculino 
Santa Luzia 
Renato Lima 
Wilquer Barbosa 
Elly Dean 
Jorge Silva 
I.uiz Drego 
Luis Carlos 
Elavio Souza 
Francisco Souza 
Messias de Souza 
Guilherme Dias 

Os campdes do Futsal 

"iLS > 

por Francisco do Vale 

Santa Luzia 
Carlos Alberto Neco Araiijo 

Edmar Benigo Rego- Elemilo 

de Oliveira- Clesio Martins da 
Silva - Endelson Santana Lima 
- Fabrfcio Silva Casagrande - 
Flaviano Araiijo da Silva - 
Magno Nata Lima de Souza - 
Rodrigo Gustavo Souza 
Nonato-Roberto Silva Oliveira 
- Thiago Reis da Silva - Enrico 
Amadeus Gomes Silva 

Tecnico: Ronaldo Souza 
Silva 

Imperador 
Wighson dos Santos 

Franco - Jose Antonio 
Rodrigues Filho - Thiago 
Pereira Barbosa - Nelio de 
Jesus Gusmao Junior - 
Jornelison Pereira Gusmao - 
Tarligon Tiberico da Silva 
Costa - Gilbert Lima Loff - 

Erisvan Viana Araiijo - 
Gimerion de Oliveira 
Nascimento- Antonio Cezar A. 
Silva Junior - Danilo Araiijo 
Martins - Juailton Bonfim de 
Araiijo. 

Tecnico: Manoel Messias 
A. dos Reis 

Basquetebol 
Mirim Feminino 
Delta 
Nayra Moraes - Thalita 

Noronha - Marina Noronha - 
Isabela Clementino - Kelly 
Lopes - Liana Martins - 
Roberta de Souza 

Mirim Masculino 
Imperador 
Francisco Paulo - Carlos 

Agnaldo - Reinaldo Corlez - 

Rafael Nascimento - Paulo 
Ernanes - lleider Santana - 
Valerio Viana - Jiilio Ricardo - 
Pedro Daniel 

Infantil Feminino 
Rui Barbosa 
Lidiana Costa- D)rna Jacob 

- Fernanda Germana - 'Tassia 
Tajla - Patricia Rodrigues - 
Samanta Sheila - Naruna 
Mesquita- Rhecyelle Pereira- 
Ana Priscila 

Infantil Masculino 
Delta 
Rafael Costa - Walfredo 

Frazao - D'onardo (iom.-afves 
- Bernardo Barros - Enrique 
Masueto -.-Rufino de Oliveira - 
Jomar Fernandes - Juscelino 
de Souza - D'onardo Silva. 

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

comondQ de segundo a sexto-feiro, o programa Cldade 

Alerta, dos 13h00 os 15h30, pela TV CSdade. 

A verdade nua e crja doa a quern doer. 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

A cidade de Sitio f^Jovo estara em festa no dia 22, sabado, com a 

super promo<?ao "Noite do Inhame", em homenagem aos produtores 

da regiao, onde acontecera a escolha da Garota Inhame, para delirio 

do publico presente. A festa esta sendo promovida pelo engenheiro 

Humberto Nascimento (Brahma) e sua esposa Carmitinha. 

O Mater Clube de Imperatriz realiza seu baile de debutantes este ano 

em grande estilo, no mes de setembro, no Ju<;ara Clube, com a 

participa<;ao de ator global ainda a ser confirmado. Entre os atores 

requisitados esta o Mocoro, da novela Malha<;ao. As ninfetas que 

preparem-se para a grande noite e fa(;am logo suas inscribes, que 

ia estao abertas. 

Esta colunista, Salvio Dino c o sen a dor Jose Sarney, em even to na Uha 

O deputado federal Davi Alves Silva resolveu dar o ar da grapa. 

Dizem por ai, que apoiando Fiquene, apenas com urn pedido para 

que o vice seja o vereador Homero Garcia. 

mm 
m 

* ... .Mil 

mm mm 

.. * 
i 

i 

S 

i 

O n os so destaque tie hoje para o simpatico casal Sue e Dr. Ah s air 

A diretoria do Ju<;ara Clube ja esta com sua agenda lotada de 

eventos para o mes de julho. E no primeiro domingo acontecera a 

escolha da ''Garota Piscina", com musica ao vivo a beira da piscina. 

D 64*0/1 

O empresario Samir Sabbag, que tern movimentado a noite 

imperatrizense da city, atraves da danceteria Fly Back, ja esta 

preparando grande festa nos dias 03, 04 e 05 de julho, para 

comemorar os 1 7 anos da casa. Aguardem surpresas. 

Para o dia 24 de julho, a inaugura<;ao do mais complete 

empreendimento da city: 'Timbira Shopping Center". 

Dra. Maria Helena, Dr. Evilasio, Jonas Riheiro e o cirurgiao plasdco Fernando Pessoa 

Ma 

\4/h^CA0/l6' 

Dia 1 3 de julho 

a socialyte 

Tereza Collar 

estara 

abrilhantando a 

grandiosa festa 

"A Noite da 

Fantasia", 

assinada pelo 

colunista Jonas 

Ribeiro. 

1 is 

s 

: M:;: 

1 m 
mm m 

O trio Dr. Carlos, Cecilia e Dra. Ana Celia (Clidente) 

DIVEKAR - Distribuidora de Veiculos Karajas LttWF/l/A/T 

Sabe quanto O 
custa pintar seu ^ 
carro na DIVEKAR? 

o 

/ 
/ 

o c 

/ 

Com a melhor cabine de pintura utilizada. 
com a tinta feita espectabnente para seu veiculo 
(qualquer modelo ou marca), e os profissionais 
mais trainados? Quase de GRAQA! 

A X) 

"Qualidade em servigos e atendimento" 721-1800 

Colecao Diva 

Se voce quer entrar na moda, 

use um oculos italiano Diva. 

Exclusividade Maia. 



« : 
4B . Marketing Imperatriz, 20 de junho de 1996 

0 Seu Lider rn 

Para anunciar 

e so tigar 

723-2034 

ncQdemio 

Rskon 

Pratique Karate 
Preservar a integridade fisica, 

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

habilidade, disciplina, equlibrio, forfa 
e autoconfianfa. 

Horarios: 
Karate— segunda, quarta e sexta 

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

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

Matriculas abertas. 
Rua Piaui, 612, Nova Imperatriz. 

nccidemio 

ProCorpo 

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

Rua Piaui, 

880 

 Centro 

Vende-se 
Uma casa construida (esquina) e outra 
comefada, com ponto comercial. A 
Rua Furna, n" 08-A, Parque Santa 
Lucia. 
Valor: 3.000,00 (ACEITA PROPOSTA) 
Tratar com Antdnio 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 — pre9o 
a combinar; Uno E1J( complete, 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 finas 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 - R$ 60.000 — cor preto 
Contatos pelo fone: 721-7780 

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

Vende-se 
Urn 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, 
nB 16, com o sr. Joao Damascena Silva 
Braga (Joaozinho) 

Jola Motel 

S Apartamentos com 
I^Sb|||| frigobar, telefone, 
W&MgM televisao, arcondicionado, 
^lllllpf video e um complete 

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

Vende-se 
Uma pronta entrega 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. Prefo 
de ocasiao. 

Vende-se 
Uma molo DT 200 semi nova, com 
apenas 16.000 km rodados, ano 94 (do 
dia 14 de nove'mbro). 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 
Siureiro 93 a gasolina - R$ 7.000 — cor 
amarela 
Pampa 93\94 1.6 a gasolina-ap - 7.800 
— cor azul metalica 
Gol CL 1.6 a alcool ■ R$ 8.000 — cor 
cinza metalica 
Caminhao Chevrolet D-60 com MUNK 
84 - R$ 10.500 — cor branca 
Fusca 83 1.6 a gasolina - R$ 2.300 — 
cor cinza 
2 tratores Massey Ferguson 265 - R$ 
5.500 cada 
Av. Dorival P. de Sousa, 361. fone: 721- 
6867 

Adeinar Mariano Consult 
Imobiliaria 

Vende: 
*Uma casa residencial localizada a Av. 
Bernardo Sayao, BairroTres Poderes 
— com 04 quartos, 01 suite, garagem, 
piscina, copa/cozinha. Prefo de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a 
RuaSergipe, Bairro Juyara — com 02 
quartos, 01 suite, garagem, area de 
servigo, copa/cozinha. Prego 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. Prego 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. 
*Uma casa residencial localizada a 
Rua Frei Manoel Procopio, Bairro 
Centro — com 02 quartos, banheiro 
social, copa/cozinha. Prego 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 
(construgao nova). Prego de ocasiao. 
Contatos: Fone 721-5424 

Alex Arouche Imdveis 
Sua Garantia imobliaria 

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

Ofertas de emprego/Sine- MA 
10 Soldadores de armagao 
08 Operadores de vibrador de 
concrete 
05 operadores de trator agricola 
04 armadores de guindasles 
20 armadores 
70 carpinteiros 
Obs.: as vagas disponiveis acima sao 
para Construtora Mendes Junior, em 
Minas Sul, Goias. 
01 Carpi nteiro 
01 Barman 
02 cozinheiros 
02 operadores de patrol de 
acabamento 
02 tecnico em seguranga do trabalho 
02 soldadores raio x 
01 churrasqueiro 
01 Vaqueiro 
02 Borracheiros 
02 Lanterneiros 
02 Serralheiros 
05 Empregadas domesticas 
02 encarregados de Departamento 
Pessoal 
Os interessados deverao dirigir-se ao 
niicleo do orgao, a rua 15 de 
Novembro, s/n, antigo Ciretran. 

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

Imobiliaria Karajas Ltda 
Rua Coriolano Milhomem, 1727, fone: 
721-4212 

Vende Casas: 
* Na rua Hermes da fonseca, Centro. 
R$ 20.000,00 
* Rua Santa Tereza, Centro 
R$ 25.000.00 
* Rua 11, Parque do Buriti 
R$ 13.000,00 
* Rua Cecilia Meireles, Bairro 
Aleandra 
R$ 8.000,00 
* Rua Godofredo Viana. Jardim 
Eldorado 
R$ 35.000,00 
* Rua Joao Lisboa, Centro, com 03 
pavimentos 
R$ 130.000,00 
* Uma casa no Alto da Boa Vista 
R$ 36.000,00 

Pontos Comerciais 
* Um ponto na Rua Coriolano 
Milhomem, 1727, Centre 
R$ 36.000,00 
* Na Rua Luis Domingues, Centro 
R$ 45.000,00 
* Na Rua Ceara, Bairro Jugara 
R$ 25.000,00 
* Na Av. Getiilio Vargas, Centro 
R$ 200.000,00 

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

Vende-se 
Um Fiat Ogi 83 a alcool - R$ 1.700 — 
cor verde. 
Tratar na rua Rio Grande do Norle nB 

905 - Mercadinho, ou pelo fone 721- 
7361 

Oferta de eniprego 
Exticendio Comercio e 

LXD 
res cc contratando vendedores com ou sem 

experiencia. Os interessados devem 
procurar dona Sulamita. 
Av. Dorgival P. de Sousa nv 1427, em 
frente ao Imperatriz Shoping 

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

AC Corretora Vende: 
Molo Titan OK-R$ 3.200; 
Moto Drean OK - R$ 2.500 
Moto Today 89-R$ 1.600; 
Pick-Up Fiat 94 R$ 6.200 — cor 
vermelha; 
Pick-Up 1000, ano 94 - R$ 6.500,00 
Pick-Up 1500 92/93 - R$ 5.500.00 
Santana CL1, com ar condicionado, 
CD, sg total, ano 95 - R$ 18.000,00 
Moto Titan OK-R$ 3.200.00 
Moto Titan OK-3.300,00 
C-100 Drin OK-R$ 2.500,00 
CG Today 93/94 - R$ 2.300,00 
CG, ano 89 - R$ 1.600,00 
CG, ano 86 - R$ 1.500.00 
Pampa 89 - 3.200 cor vermelha: 
Santana 95-R$ 18.000 
Av. Dorgival P. de Sousa, 991- fone:723- 
2481 

Vende-se 
01 estante de ago nova; 01 cadeira de 
ferro nova com tres acentos; 01 
liqiiidificador Wallita; 01 mesa de ferro 
nova para escritdrio; 01 cadeira nova 
para escritdrio estilo executive; 01 
espremedor de frutas Mallori; 01 bird 
de ago usado para escritdrio. 
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 negdeio. 
Uma casa residencial, dtima 
localizagao, apropriada para clinica e 
laboratdrio. 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 negdeio. Tratar com 
o Sr. Assis Dias, pelos fones; 721-6945/ 
977-2569 

Soloo Parofso 
Metodo moderno de corte e 
massagem, com produtos 
da mais alta confianga e por pregos 
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 uma cozinheira com experiencia e 
referencia. para trabalhar em uma 
residencia. Paga-se bem. Interssadas 
devem dirigir-se a Di Paula Calgados; 
Av. Getiilio Vragas 682, Calgadao 

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

Passa-se 
Um ponto comercial no Shopping 
Shalon. 
Maiores informagoes pelo telefone 
977-3463   

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

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

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

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

Flor 

de 

Sedo 

A tradugao exata de tudo que as 
mulheres de bom goslo esperam de 
um lingerie noite. Flor deSeda. Eusar 
e seduzir. 

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

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

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

Via9ao Nordeste 
Diariamente 

Pousos: 14:05 Decolagens: 14:40 

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

Horario do trem 
Companhia Vale do Rio Doce 
Saidas as tergas, quintas e sabados as 
10:30 

Vende-se 
Um Pampa ano 84, cor beje. R$ 
3.000,00, aceita-se contra-proposla ou 
troca. Contatos com Rosa, pelo fone: 
721-7510  

Vende-se 
Um lai che completo, prego de 
ocasiao, com < ia h alizagao (no 
setor hospiu .a com Remy. 
Rua Rio Gram do Nor . 76, Centro 

Tucanu's \ 
rlDEO 

As novidades 

da set ima 

art e no 

conforto do 

seu lar 

Rua Rio 

Grande do 

Norte, 605 — 

Centro 

Fone: 721- 

7510 

Imperatriz MA 

PftOaRAMAC&O OA RADIO CAIMTAU AM DESBO. A SAB 

05:00 Rancho do Compadre Paulo 
07:00 Reporter 190 
07:30 JORNAL DA INTEGRACAO 
08:30 Cidade Agora (Conor Farias) 

1 1 ;45 Cidade Cidada (Ulisses Braga) 
1 2:00 JORNAL MEIO DlA DE NOTICIAS 
12:30 Painel de Sucessos (Messias Junior) 
1 4:OO AS PREFERIDAS DO OUVINTE (WALTER SlLVA) 
1 5;30 Tribuna DA Cidade (Aurino Brito) 
1 7:00 A Fazenda do Corro (Clodomir Guimaraes) 
1 9:00 A Voz DO Brasil 
20:00 Capital nos Esportes (Equipe da Galera) 
21 :00 Programa Renilson Sousa(Renilson Sousa) 
22:30 Igreja Universal 

O TEMPO 

PODE FICAR 

VOCE NAO. 

% 

m 
It ,-X<vWv , 

r. 
> • .Ffc 

tie 

vWmsm 

.\qm vore e acmteer. 
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•i: 

TVC.C.E. 
20", em Cores, 

C/Controle Remoto 
Mod. HPS 2080 

V 

•S 

▲ 

COMPRANDO QUALQUER 

^ PRODUTO DA m 

Consuls 

VOCE GANHA UMA 

CAIXA DE CERVEJA 

24 
Unidades 

iM 

■ » 

; ::: 

Condieionador de Ar CONSUL 
10.000 BtusMod. CF 10M 

ns679,00 vista on no carnet 

79 RS M ^ ,00 por mes 

on 5 cheques de R$ 152,00 

Celadeira CONSUL 
275 Us, Mod. RC 28 E 

RS 4S9,00a vista on no carnet 

R$N*M ,00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 7 09,00 

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

rs498roo vista ou no carnet 

R$ 58 00 por mes 

ou 5 cheques de R$ V 12,00 

CIN=RAL 

OFERTA 

INCRIVEL 

rs 37S,oo vista ou no carnet 

R$ 44 00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 84,00 

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

RS 289, O0a vista ou no carnet 

33 

NA COMPRA 

DE UM FOGAO 

Z57 

BOM NAO TEM QUE SER CARO 

UMKITDE MANTIMENTOS 

* ^ 

ARNQ 

Lavadora 
ARNO 
LAVETE 
Mod. LAVL 

rs 16S, 00 
vista ou no carnet 

' "'Wk 

R$ ***0,00 por mes 

ou 4 cheques de R$ 75,00 • 

ptfiw- 0,(4*^ 

TV CINERAL 

^ \/c^e4 iCM*. 

TOSHIBA 

Coni. de Sent 
TOSHIBA 

4X1 C/CD, Mod. 7235 
rs498,00 

vista &uno carnet 

R$ *0 *0,00 por mes 

ou 5 cheques deR$ 111,50 

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

rs 187,oo vista ou no carnet 

R$ 008*8,00 por mes 

ou 5 cheques deR$ 42,00 

Radio Cravador 
CCE 
AM/FM, 
Micro/one Embutido, 
Deck Auto Stop 
Mod. CS2440. 

R$ 

ou no carnet 

19.o 
% :~i 

— 

por mes 
ou 5 cheques deR$ 36,90 

I i i f -* A -4 / ^ '<J 

Entrada + A Cheques 

rs 68,oo vista ou no carnet 

R$ 7,90 por mes 

ou 5 cheques deR$ 15,00 

u 
Entrada +15 parcelas 

ESTFPTffl 

Estante de A^o 
PANDIN 
C/6 PRATELEIRAS 
Mod. EDP LISA 

rs 36,90 
vista ou no carnet 

R$ 

a ou n 

4 30 por mes 

ou 5 cheques 

de R$ 8,30 

•» J -•. " 

  

EWMLTEC 

Fogdo Esmaltec 
CANOA 
4 BOCAS 
Mod. 3840 

RS /I9,oo 
vista ou no carnet 

R$ 14.. 

SUNDOWN ® BIKE 

F £■ R. A V A S K. £■ S 

Biticieta SUNDOWN 
18 Marc has, 
Cambio Shimano, 
Cano reforgado, 

RS 31S,OOa vista 
ou no carnet 

R$ ,00 por mes 

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

por mes 

ou 5 cheques 

deR$ 27,00 

, V 

Telefone C.C.E. 
Mod. TL- 550 
RS 27,90 
a vista 
ou no carnet 

R$ *8,60 por mes 

ou 5 cheques deR$ 4,90 

^ Ventilador CCE 
3 Velocidades 

30 cm, Mod. V 50 
nf 29,oo 

a vista ou no carnet 

R$ 3,30 por mes 

ou 5 cheques 

de R$6,50 

% m % 

tlllPffll 

Ofertas vdiio"* aid 22/06/96 ou enquanto durar o esloque. Piano Carnet, juros 10% a.m. Piano Cheque, juros 6% a.m. 
CMP/Nilson 
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Imperatriz sedia III 

Forum Regional Empresarial 

Evento vai discutir sobre o Corredor 

Multimodal de Transporte Centro-Norte, Bacia Araguaia/Tocantins 

por Valdir Vila Verde 
Da Editoria de Cidade 

Imperatriz sediar^ nos 
dias 20 e 21 de junho, o III 
Forum Regional Empresarial 
do Corredor Multimodal de 
Transporte Centro-Norte da 
Bacia Araguaia-Tocantins. O 
evento £ promovido pelo 
Minist^rio dos Transportes e 
vai discutir temas 

relacionados com o 
desenvolvimento da regiao 
com o corredor. 

Participam do encontro o 
Governo do Estado e o 
Governo Municipal, alem de 
deputados e autoridades 
ligadas a area de transportes 
empresariais. 

0 iaterventor Dorian 
Menezes ressaltou que o 
Forum e de suma 

importincia para a Regiao 
Tocantina, pois dele estarao 
sendo tra^ados assuntos de 
rejev^ncia para o municipio 
de Imperatriz. 

— "Por isso mesmo 4 que 
estamos juntos com o 
Governo do Estado, aliados 
na realiza^ao deste evento, 
por entender que sao eventos 
desta natureza que tornam 
Imperatriz mais conhecida e 

mostram que a nossa 
realidade ^ de 
desenvolvimento e nao um 
lado negative enfatizou. 

Nos dois dias do conclave, 
estarao presentes a 
governadora Roseana 
Sarney, senador Jos^ 
Eduardo Andrade, deputado 
Sarney Filho e o presidente 
da Valec, Luiz Raimundo de 
Azevedo. 

Cancer ginecologico e combatido 

por Valdir Vila Verde 

A saiide da mulher ^ uma 
das preocupa^oes da Secretaria 
de Saude do Municipio, que 
esta reativando o Programa de 
Preven^ao de Cancer 
Ginecologico. E para atingir um 
indice maior de mulheres 
promovera a partir da proxima 
segunda-feira, 24, uma 
Campanha de Preven^ao de 
C&ncer Ginecologico, nos 
postos de saiide: Vila Nova, 
Santa Rita, Nova Imperatriz e 

Vila Lobao. 
0 material sera coletado 

nessas unidades de saiide e 
enviado para um laboratorio 
onde sera examinado pelo 
citopatologista Emilio Borges 
de Resende. E no caso do 
exame que for detectada 
alguma anormalidade, sera 
encaminhado diretamente para 
o ginecologista da Semus, Rui 
Guilherme, para ado^ao das 
providencias cabiveis. 

A meta inicial ^ atender 300 
mulheres jmh- mes na sede do 

municipio e futuramente a 
campanha sera extensiva ao 
interior, para atingir um 
expressivo mimero de 
participantes, porque devido a 
falta de condi96es fmanceiras, 
a maioria delas nao procura 
atendimento na rede 
particular. 

Segundo informa^oes 
prestadas por Dr. Rui 
Guilherme, um dos assessores 
do secretario Carlos Gomes de 
Amorim, ^ de fundamental 
importiincia a execugao de 

programas como essc, que 
visa preservar a saiide da 
mulher e dentro das 
possibilidades serao 
executadas novas a^oes para 
expandir o raio de 
atendimento a essa parcela da 
popula^ao, cuja maioria nao 
tern acesso a medica^ao. 

Todo material que sera 
usado na coleta para exames 
sera descartdvel, o que 
proporciona total seguran^a as 
participantes, ressalta a 
coordenav&o do programa. 

Redafor 

Chefe 

por RAIMUNDO I 

□ 

□ 
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Prazo 
para imposto 

O senador Romeu Tuma 
(PSL-SP) pediu que o 
governo aumente os prazos 
para recolhimento de 
impostos, que foram 
gradativamente reduzidos 
durante a fase de infla^ao 
elevada. 

"Os atuais prazos so se 
justificavam com a inflayao 
elevada, pois era a forma que 
o Estado tinha para proteger 
o valor real de suas receitas", 
afirmou Tuma, observando 
que agora esses prazos 
penalizam as empresas. 

Tuma infirmou que o 
Imposto de Renda recolhido 
das empresas, na fonte, e o 
IOF tern uma apura^ao de 
apenas sete dias. Ja o 
Imposto sobre a Produyao 
Industrial (IPI) e apurado a 
cada dez dias. 

Seresta 
legal 

O Caneleiros Barcontinua 
sendo uma dtima opyao para 
quern quer curtir mementos 

de pura alegria. Aldm da 
tradicional programa^ao, que 
consta da apresenta^ao de 
cantores regionais, agora 
tern seresta ao vivo. 

A animacao fica por conta 
do seresteiro Mascarenhas, 
que comanda a Segunda 
Nostalgica. 

Em ritmo 
acelerado 

Os cartorios eleitorais de 
Imperatriz estao trabalhando 
dobrado. A id&a e fazer a 
entrega dos titulos eleitorais 
em tempo considerado habil. 

No 
altar 

Casaram-se, no dia 31 de 
maio, Lailson Santos e Maria 
Edna. O ato aconteceu as 
18:30 horas, na Igreja Nossa 
Senhora do Perpetuo 
Socorro.em Joao Lisboa. Ele, 
ex-cinegrafista da TV Capital, 
Canal 5, trabalha agora em 
Araguaina, Tocantins. Ela. 
filha da vereadora Aldenora, 
aspirajwsi^ao de destaque no 
campo da educayao. Vai 1 
nos estudos. 

RADIO CARITA! 

oraulhosamente 

; 

o sabodo, 

das 08:00 as 

apresenta: o programa n^shoms. 

Apresentado pelos papas da commiicacao. 

Conor Farias 

& 
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Programa 

Criatura 

dos os sabados das 08:30 

as 09:15 horas 

Com apresentagao do padre Raimundo Pinto 

Pafiticipe escrevendo para o programa — Caixa Postal 026 
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Realce e Galletti tem chance de classificaQao 

Faltam tres rodadas para o quadrangular do Cqmpeonato de Agailandia 

Lance 
r- '"n" 

•~J 

i / 

por RENILSON SOUSA 

Flamengo 
O diretor do Flamengo 

Valter (Difusora) disse a nossa 
reportagcm queo Flamengo 
foi bastante prcjudjcado com 
a ausencia de seus jogadores 
do Estado do Para, quo por 
motivo nao explicado nao 
compareceram nojogo com o 
San 'Fhiego, domingo proximo 
passado. Segundo ainda 
afirmou o diretor, o Flamengo 
de Availandia jogara todas as 
suits for^as nos | )rdximos jogos 
para conseguir ;i classificjicao 
paia Jis quartas-dt^finais e ir em 
buscado titulo. 

Copao Maranhao 
do Sul 

) Campeonato Maranhao 
Sul devera comeyar no 

segundo semeslre com sede 
na cidade de Ayailandia. 0 
presidente licenciado Aluizio 
disse que ja esta mantendo os 
contatos com alguns 
dirigentes para a realizayao do 
evento. Alm'zio afirmou que 
nesta semana tomara todos as 
providencias para a elaborayao 
do regulamento e marcara a 
reuniao com os dirigentes para 
a aprovayao. 

Adao dos Passos 
O tecnico Adao dos Passos 

fez a sua estreia com o p^ 
direito domingo proximo 
passado, vencendo o Bom 

. Jardim pelo placar de :ix(). 
*1 dao dos Passos e 

considerado como urn bom 
treinador e pe quente. sendo 
que o mesmo foi campeao do 
Municipal no ano passado 
dirigindo o Realce. 

() Magnolia joga domingo 
as 09:00 horas contra o time 
do Jacare e sera o segundo 
jogo do tecnico Adao dos 
Passos. O Magnolia tem 7 
JXHllOS. 

Peso de ouro 
O jogador Gullit, do 

Mamengo, e o unico jogador 
do futebol de Ayailandia que 
mora em Belem do Para e e 
hoje pago a peso de ouro, isto 

Incluindb passagem, 
nospedagem e uma eerta 
porcentagem que recebe o 
jogador. 

Gullit ja esleve vestindo a 
camisado Isabelense do Para 
(' sem sombra de diivida e um 
grande jogador e vale o 
investimento que esta sendo 
feito pelo time do Flamengo. 

Futsal 
Comeyou onlem o 

Campeonato de Futebol de 
Siilaode Ayailandia na quadra 
daSedel. A moviinenlayao foi 
muito grande, onde varias 
pessoas compareceram para 
prestigiar. 0 Campeonato 
deste ano conta com bons 
times, destacando a Papelaria 
Mini Tudo e Real Palmeiras, 
que fizeram alguraas 
contrataydes jiar^i a 
temjxirada. 

Mais um treinador 
Mais um treinador cai no 

futebol de Ayailandia, desta 
vez foi o tecnico do San 
Thiego, Edvaldo, que 
segundo ele, nao foi demitido 
e sim o prdprio que pediu 
demissao. 0 San Thiego esta 
com 7 pontos e tem reais 
chances de classificayao. 
Edvaldo disse que pediu para 
sair do time devido nao esta 
bem realizando o trabalho de 
treinador. Edvaldo pediu 
demissao, mas a diretoria nao 
aceitou o pedido. 

Bebeto e Ronaldinho 
Bebeto e Ronaldinho sera 

a duplade ataque do Brasil no 
jogo do proximo dia 26 de 
junho em Vitdria, quando o 
Brasil ira enfrentar a Poldnia. 
() treinador, Zagalo podera 
confirmar os jogadores no 
ataque nas Olimpiadas de 
Atlanta, dependendo da 
aluayao no dia 26. Romario, 
que tinha esperanyas em 
vestir a camisa do Brasil em 
julho, disse que ja esta eerie 
que Zagalo nao o chamara 
Romario foi o maioi 
resixmsavel pela conquisla do 
letra. 

Um abra9o do 

tima90 para: 

Nelsinho 

Toinho 

Getulio e Izaque 

Fatima 

Merica 

— Prefeitura 

— Sec. de Agricultura 

— Vila Bom Jardim 

— Armazem Paraiba 

— Centro 

MECANICA VITORIA 

GOMES & MELO LTDA 

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

Pedro Capixaba 

Av. Bernardo Sayao, 1458 - Agailandia-MA 
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Time do Realce, de Agailandia, tem feito uma boa campanha no Campeonato Acailan dense e cor re em busca da lideranga 

por Renilson Sousa 
Da Editoria de Esporte 

O Campeonato de 
Ayailandia faltam tres 
rodadas para entrar na fase 
classificayao. Com boas 
chances de classificayao 
estao o Galletti e o Realce, 

que lideram com 8 pontos. 
Confira os jogos de 

Galletti e Realce ja realizados 
e ainda por realizar, ou seja, 
a campanha dos dois times 
nesta segunda fase; 

Galletti 2x1 Magnolia 
Galletti 0x1 Flamengo 
Galletti 4x0 Bom Jardim 

Galletti 2x2 Realce 
Proximos jogos: 
Galletti x Guarani 
Galletti x San Thiego 
Galletti x Jacare 
0 Galletti soma 7 pontos 

e foi campeao da chave "B" 
na primeira fase e por isto 
tem um ponto de 

bonificayao. 
Campanha do Realce: 
Realce 1x1 Flamengo 
Realce 9x0 Jacare 
Realce 2x2 Galletti 
Proximos jogos: 
Realce x Magnolia 
Realce x Bom jardim 
Realce x San Thiego 

A9ailandia sedia Copao Maranhao do Sul 

O presidente licenciado, Aluizio, mantem contatos 

por Renilson Sousa 

A cidade de Ayailandia 
devera mesmo sediar o 
Campeonato Maranhao do Sul 
ou Copao Maranhao do Sul. Os 
contatos para a realizayao deste 
Campeonato ja estao sendo 
mantidos pela I jga Esiwrtiva de 
Ayailandia, que tem a frente o 
presidente Marinho e tambem 
pelo presidente licenciado, 
Aluizio, que pretende fazer uma 
organizayao que ficara na 
histdria da competiyao. A cidade 
de Ayailandia, que nas ediydes 
realizadas em 91 e 95 teve 
participayao em 91 com a 
seleyao municipal e em 95 com 
os dois times de maior torcida 
da cidade, Galletti e Realce. Os 
desportistas de Ayailandia de 
maneira geral consideram o 
Copao Maranhao do Sul, como 
o principal evento esportivo da 

Regiao Sul do Estado. Galletti e 
Realce ja estao mais que 
confirmados neste evento, 
inclusive ja pensam em nomes 
para reforyos. 

0 presidente da Liga 
Esportiva, que esta licenciado, 
disse que este ano a cidade de 
Ayailandia pretende ser 
destaque, elogiada por outras 
pela sua organizayao dentro do 
futebol e realizando um trabalho 
com transparencia e seriedade. 
Aluizio, ainda no decorrer desta 
semana ira se reunir com o ex- 
arbitro Jackson da Silveira, onde 
irao trayar os detalhes finals para 
a realizayao desta comixliyao. 

0 Realce, no ano passado, foi 
o vice do Copao Maranhao do 
Sul, e segundo o sen 
presidente, este ano o time ira 
entrar com forya total e fazer 
um grande time e conquistar o 
campeonato. 

iis 

P 
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Jackson da Silveira se reime com Aluizio ainda esta semana 

Joel Santana confia no Flamengo 

por Renilson Sousa 

Cada vez mais perto de 
atingir o sen objetivo, levar o 
Flamengo a conquistar o titulo 
carioca de 96, o tecnico Joel 
Santana era a imagem da 
felicidade no ultimo domingo, 
quando a vitdria do Flamengo 
sobre o Fluminense pelo 
placar de 1x0, com gol de 
Marques. 

Joel Santana comemorou a 

lideranya isolado do Flamengo 
com 20 pontos, em segundo, 
o Vasco da Gama, com 19, 
faltando ainda 3 rodadas para 
completar o campeonato. Joel 
Santana foi a grande aquisiyao 
do«time do Flamengo para esta 
temporada e ja comeyou a 
desenvolver um trabalho 
rumo ao campeonato Taya 
Cidade do Rio de Janeiro e 
bem proximo da Copa do 
Brasil. Na reapresentayao dos 

jogadores no inicio da semana, 
durante a preleyao, Joel 
Santana disse que o trabalho 
esta indo muito bem e espera 
dos seus jogadores mais 
empenho dentro de campo, 
para juntos conseguirem a 
conquista do titulo 
antecipadamente, sem ser 
precise ir para as finais, ou 
seja, conquistar por 
antecipayao. Joel Santana e 
considerado um treinador de 

muito trabalho e tambem de 
varias conquistas. Foi campeao 
pelo Fluminense em cima do 
Flamengo e tem o luxo de 
contar hoje com bons 
jogadores no elenco, 
chegando a ter no banco de 
reservas jogadores como: 
Amoroso, Ivanildo, Djair, 
Marcio Coata, entre outros. O 
Flamengo tem hoje um dos 
melhores elencos do futebol 
brasileiro, so faltam titulos. 

Golano 

Comunica a sua clientela que recebeu 

verduras, frutas e legumes do Sul do 

Pai's e esta vendendo pelo menor 

preco. Confira ao lado: 

Rug Duque de Caxias - Centro - Ayailandia 

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

R$ 0,75 o quilo 
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 preyo ou cheque para 
20 dias e recebe todos os tikets 
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Geraldo: crime de latrocmio 

Telefonemas anonimos acusam dois homens ligados a Civil 

<$> 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Arrombamento 
Angela do Socorro 

Americo, brasileira, 
maranhense, casada, 34 anos 
de idade, residente na rua 
Beta, bairro Bacuri, 
comunicou que elementos 
desconhecidos, na noite da 
ultima ter^a-feira, 
arrombaram a janela lateral 
de sua residencia e levaram 
varios objelos. Entre os 
objetos roubados eslavani 
uma teve a cores 14 
polegadas Phillips, urn radio- 
reldgio e varias pe^as de 
roupa. 

Crimes 
A cidade de Imperatriz 

continua sendo a mais 
violenta do Estado, so 
perdendo para a capital Sao 
Luis. Em Imperatriz os 
assaltos a mao armada estao 
crescendo 
assustadoramente. No ultimo 
dia 07 junho, dois elementos, 
que estao sendo investigados 
pela policia, mataram um 
homem conhecido jxir Joao 
Geraldo com dois tiros a 
queima roupa. A vitima foi 
morta no meio de uma 
estrada e arrastada para 
dentro de um matagal a 10 
metros do local do crime. 

Audacia 
Os elementos estao cada 

vez mais audaciosos. No 
inicio da semana dois 
elementos ocupando uma 
bicicleta mataram a tiros o 
comerciante Lourival, que 
residia em Sitio Novo-MA e 
estava em Imperatriz apenas 
para sacar um dinheiro em 
uma agencia bancaria. Apds 
sacar a grana apareceram 
dois elementos e detonaram 
dois tiros certeiros em 
Lourival. Apds o crime os 
elementos fugiram na 
bicicleta, levando a bolsa da 
vitima, que foi socorrida por 
populares e levada para o 
Hospital Santa Isabel, ondeja 
chegou sem vida. 

Crime do Senharol 
O crime da estrada do 

Senharol podera estar sendo 
desvendado. Apds varias 
liga^des para o programa 
Cidade Agora, apresentado 
na Radio Capital AM de 
08h00 as 12h00, pelo 

jornalista Conor Farias, a 
denuncia anonima dava conta 
de que dois elementos 
ligados a policia poderiam 
estar ligados ao crime e que 
se tratava de Ze Maria, vulgo 
"Mineirinho Preto" e 
Everlon, que estao foragidos. 

Limpeza 
O coronel Xexeo esta 

realizando a opera^ao 
limpeza na Policia Civil. Na 
ultima semana 05 agentes 
foram exonerados por 
envolvimentos em crimes. 
Apenas um dos cinco 
elementos esta preso por 
envolvimento em forma^ao 
de quadrilha. 

Perda de documentos 
Araaro de Jesus Santana, 

brasileiro, maranhense, 
solteiro, pedreiro, residente 
na rua "A", bairro Ouro 
Verde, comunicou que 
perdeu todos os documentos 
pessoais sendo: Carteira 
Nacional de Habilila^ao, 
Carteira de Identidade Civil 
e outros. 

Agressao 
Osvaldo de Souza 

Oliveira, maranhense, 
vaqueiro, residente na 
Fazenda Duas Zebras, 
Belem-Brasilia, em transito 
por Imperatriz, foi agredido 
por dois elementos que se 
diziam investigadores. Como 
o comunicante nao deu 
atenyao os individuos 
resolveram agredi-lo. 

Perda de carteira 
Antonio Sergio Cavalcante, 

brasileiro, carioca, residente 
na rua 13 de Maio, Nova 
Imperatriz, procurou a 
rcdayaodo Jornal Capital para 
comunicar que perdeu sua 
carteira de 1 Vevidencia S< )dal. 

Assalto 
Antonio Amorim de 

Oliveira, maranhense, 26 anos 
de idade, comunicou que foi 
abordado e assaltado jxn dois 
elementos desconhecidos. O 
fato, segundo o queixoso, 
aconteceu na rua Leoncio 
Pires Dourado, i)or volta das 
21:00 horas da ultima terya- 
feira. 0 caso foi levado ao 
conhecimento das 
auloridades. 
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Joao Geraldo pode ter si do vitima de rouho seguido de morte por Ze Maria e Ever ton 

por Joberth Aleixo 
Da Editoria de Policia 

Ontem o programa Cidade 
Agora, levado ao ar das 08h00 
as 12h00, pelo jornalista Conor 
Farias, recebeu duas liga^oes 
anonimas de pessoas que 
dizem ter vislo quando a 
vitima, Joao Geraldo, 

cearense, 33 anos de anos de 
idade, fqra, alvejado por dois 
tiros a queima roupa na 
madrugada no dia 07 de junho, 
nas proximidades da AABB. 
Joao Geraldo, apos ser morto 
no meio da estrada que da 
acesso ao bairro Senharol, foi 
arrastada para dentro do mato, 
onde foi descoberto na manha 

do dia 07 por moradores das 
imediayoes. As pessoas que 
ligaram para o programa nao 
quizeram se idcnficar, 
temendo represalia. Segundo 
informaram ao jornalista 
Conor Farias, Joao Geraldo 
fora visto pilotando uma moto, 
em companhia de mais dois 
elementos, mais tarde 

identificados como Ze Maria, 
vulgo "Mineirinho Preto" e 
Everton. Segundo a pessoa 
que os denuciaram, os dois 
elementos tinha ligayao com 
a policia e eram os chamados 
"Bate Pau", pessoa de recado 
dos policiais, que se passavam 
tambem por policiais. 
Informou ainda que o 
elemento "Everton" era 
sobrinho do delegado Batista, 
no Terceiro Distrito. A 
reportagem do Jornal Capital, 
minutos depois da denuncia, 
entrou em contato com o 
delegado, mas como nao 
conseguimos localiza-lo fomos 
informados pelo agente 
Chumbinho que Everton nao 
era sobrinho do delegado e 
que o mesmo era parente da 
ex-mulher do Dr. Batista. A 
Policia Civil, alraves do 
delegado Arlindo Assuncao, 
ate o fechamento desta 
materia, estava aguardando 
somente o pedido de prisao 
preventiva dos acusados. O 
motivo do crime, segundo a 
pessoa que nao quis se 
identificar, foi que os acusados 
"Mineirinho Preto" e Everton, 
tinham assassinado Geraj^ 
para rouba-lo R$ 700,00. 
dois, segundo informayoes da 
policia, estao desaparecidos. 

Motorista da Seeduc atropela mulher 

Secretario de Educagao recusa-se em custear o seu tratamento 

por Valdir Vila Verde 
Da Editoria de Policia 

11m carro de propriedade da 
Secretaria de Educayao do 
Municipio atropelou na noite 
do ultimo sabado, dia 15, 
Tatiana Gurgel do Nascimento. 

0 addente aconteceu na rua 
Bom Jesus, no bairro Santa 
Rita, quando ela estava 
andando (de carona) numa 
motocicleta. Ela tinha saido de 
sua residencia com a finalidade 
de fazer compras num 
mercadinho localizado nao 
muito distante de sua 
residencia, quando foi pega de 
surpresa pelo automdvel. O 
motorista, Jose Alves Silva 
Bastos, segundo informa^oes 

de testemunjias e dos proprios 
familiares da vitima nao 
demonstrou nenhum interesse 
em prestar-lhe a devida 
assistencia e saiu 
imediatamente do local. 
' Tatiana Gurgel foi socorrida 
pelas pessoas que passavam 
pelo local na hora do acidente 
e levada as pressas para a 
Clinica dos Acidentes, na 
avenida Dorgival Pinheiro de 
Sousa, Centre. 

0 secretario de Educayao 
do Municipio, Agostinho 
Noleto, foi informado sobre o 
caso. Entretanto, afirmou que 
nao pode fazer nada em face da 
sua pasta nao dispor de 
recursos necessaries e, ao 
mesmo tempo, pediu para que 

os familiares da vitima 
procurassem uma outra 
secretaria (no caso de 
Finan^as) e procedesse a 
efetiva^ao do pedido de 
ideniza^ao. 

Luis Ximenes do 
Nascimento, autor da denuncia 
contra o secretario Agostinho 
Noleto e o motorista Jose Alves 
Silva, revoltado, disse que deve 
existir justiga "neste caso e, 
sendo assim, nao abrirei mao 
dessa luta". 

Tatiana Gurgel continua 
internada na Clinica dos 
Acidentados e seu tratamento 
e dispendioso e requer 
expressiva quantidade de 
dinheiro hxlos os dias. 

So com remedios Luis 

Ximenes do Nascimento esta 
desembolsando oitenta reais. 
Isso para comprar duas 
ampolas de Rocefim (uma 
custa quarenla reais). 
"Estamos andando pelas vias 
corretas", acrescenta. 

Luis Ximenes do 
Nascimento destaca que o 
secretario Agostinho NolHo 
mostrava-se irredutivel 
solucionar de forma pacifica o 
assunto ate momentos antes 
dele procurar o Jornal Capital, 
ontem as 19:10 horas. "Foi um 
unico meio legal que encontrei 
para tornar publico o men 
desabafo em rela^ao ao 
descaso demonstrado por 
Noleto e seu motorista", 
conclui. 

Sequran9a Regional 

Agente envolvidos em crime 

por Flavio Braga 
Da Editoria de Regional 

Com tantos problemas 
encontrados na Secretaria 
de Seguran^a Publica do 
Maranhao, o coronel Jair 
Xexeo aos poucos yai 
concertando a casa. Xexeo 
deu inicio ao trabalho de 
expurgaeao de maus 

elementos da corpora^ao 
de Policia Civil. Foram 
exonerados os agentes 
Josenildo Cesario de 
Souza, Antonio Carlos 
Barros da Costa, Ailton de 
Souza Braga, Wagner Pires 
Rates Lobao e Gilson 
Souza Alves, todos 
envolvidos em processo e 
que a partir de agora terao 

que responde-los como 
civis comuns. 

A reuniao do conselho 
que decidiu pela expulsao 
de cinco policiais, ocorreu 
no dia 24 de maio e foi 
presidida pelo prbprio 
secretario. O ato de 
exoneracao assinado pela 
governadora Roseana 
Sarney, e datado da ultima 

sexta-feira, 14 de julho. 
Dos cinco agentes 

envolvidos, apenas Wagner 
Rates encontra-se preso 
por envolvimento com uma 
quadrilha presa na cidade 
de Itapecuru. Cesario nega 
qualquer envolvimento 
com o grupo, mas a policia 
permanece fazendo 
investigates. 

Hospital Santa Maria 

A saude em pHmeieo lugee 

Dr. Haroldo Ch/.GXS. FonE: 723-1955 


