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O Tempo) 

0 Inst. Nac. de Meteorologia 
informa que o tempo em Imperatriz 
hoje sera parcialmente nublado a 

I moderado com pancadas de chuvas 
:l| esparsas e visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

A IV Feira da Industria, Com£rdo, 
('ultura e Arte de Redcn^ao-PA, na Feira !| te 
(Roberta, numa promo^ao do Sebrae-FA ^ bo 

: ■ 

Ladroes infemizam Rodoviaria Neto Teixeira ajuda setor desportivo 

As rcsid^ncias localizadas 
nas proximidades do 
Terminal Rodoviario de 
Imperatriz estao sendo 

"visitailas" quase todos os dias 
pelos ladroes. As vitimas 
registram queixas, todavia a 
|K)licia informa nao cuntar com 

o ndmero necessario de 
policiais para trabalhar no 
sentido de reverter o quadro. 
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O empresario Neto 
Teixeira, candidate da; 
coliga^ao PFB-FSB em 
Cidelandia, confirma sua 

disposi^ao de trabalhar em 
pro! do crescimento do setor 
<lesportivo como forma de 
tirar os jovens das ruas e 

coloca-los num caminho que 
possibility unl future 
promissor. 
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Gresce Ibope de Leonardo 
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O ex-prefeito Leonardo 
Louren^o de Queiroz sera o 
candidate a sucessao de Qdemar 
Gongalves dos Santos, atual 
prefeito de A^ailandia. 

Aafirma^ao foi feitapelo vice- 
governador do Estado, Jose 
ReinaldoTavares, em entrevista 
concedida ontem ao programa 
"Cidade Agora", TV Capital, 
Canal 5, apresentado por Conor 
Farias. 

Para Jos^ Reinaldo, ele 
representa a realiza^ao dos 
anseios por transformagdes 
verdadeiras por parte da 
comunidade da vizinha cidade, 
hoje festejandoum governo que 
conseguiu consolidar seu 
programa de campanha eleitoraL 
A Roga Comunitaria d prova 
inconteste disso. E a camada de 
menor poder aquisitivo 

conseguiu levar o arroz 
esperado para sua casa e 
conseguiu amenizar o seu 
sofrimento. 

Enquanto o nome de 
Leonardo Lourengo de Queiroz 
cresce, o do deputado estadual 
Deusdedith Sampaio perde a 
credibilidade do povo que o 
elegeu para representa-lo na 
Assembleia Legislativa (AL). 

Jos^ Reinaldo Tavares 
mostrou-se confiante na vitoria 
de Leonardo, uma vez que ele 
administrou o municipio sem 
promover o desvio de verbas 
do erario publico. 

Deusdedith Sampaio entra, 
aos poucos, em ostracismo em 
fungao de nao cumprir com o 
seu programa, por ter saido 
das hostes da oposi^ao e 
juntar-se a oposigao. 

Ildemar Gon^alves, atual prefeito de Acailandia, conseguiu moralizar a maquina admmistrativa e Leonardo Queiroz e 
apontado pelo vice-governador do Estado, Jose Reinaldo Tavares, como o proximo prefeito de Acailandia 

mulher e constante 
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US$ Comercial Compra 

R$ 0.f)940 

CSS Comercial Venda 

R$q|S5t) 

USS Paralelo Compra 

R$ LOO {V feira) 

USS Paralelo Venda i 

R$ 1,01 & feira) 

USS Turismo Compra 

R$ 0,9980 

USS lurismo Venda 

R$ 0.9990 

Ouro (grama) 

RS 12,450 (quinta-feira) 

Poupan^a 

1.0096% (16.05.96) 

UFIR 

R$ 0,8287 (maio) 

o 
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Os riscos de quern 7S"" 

Jussara Cerqueira comenta 
a sociedade imperatrizense. 

e Soraya Luiza, a 
acailandense 

A Imprensa e Noticia 

Programacao da TV 

muda a casaca 

por Frederico Luiz 

0 

Jornal Capital 
Ji 

Nacional 

Tendencia 

Esporte Local 

Imperatriz 

ESS Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

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

politicos. 
Com uma linguagem 

agil, Frederico Luiz abusa 
da charge eletronica com 
o Ze da Praga, 
personagem criado para a 
coluna. Pagina 1C 

O deputado Deusdedith 
Sampaio, que tern ayao politica 
em Acailandia, cometeu o 
grande erro politico da sua 
carreira. 

Eleito pela oposi^ao politica 
a familia Sarney, na chapa 
quase vitoriosa do senador 
Epitacio Cafeteira, tao logo sua 
entao adversaria, Roseana 
Sarney tomou posse, o 
parlamentar passou a integrar 
as hostes governistas. 

Aos amigos, Deusdedith 
Sampaio dizia que seria muito 
dificil ser um deputado 
estadual e conseguir 
beneficios para seus eleitores, 
atuando na oposfeao. 

Com o passar dos tempos, 
o governo Roseana Sarney 
mostrou-sc incapaz de realizar 
obras na Regiao Tocantina. 
Mesmo a estupenda vota^ao 

em Acailandia, nao foi 
suficiente para garantir os 
recursos para o municipio. 

Sem obras para seus 
eleitores, Desdedith Sampaio 
justificava seu apoio ao 
esquema sarneysta, 
argumentando que dessa 
forma, neutralizaria a maquina 
do Estado na elefeao 
municipal. Ou seja, 
raciocinavao ex-oposicionista, 
que o governo nao apostaria 
tie malas e bagagens em uma 
unica candidatura em 
Acailandia. 

Ontem, em entrevista 
concedida a TV Capital de 
Imperatriz, Canal 5, o vice- 
governador Jos£ Reinaldo 
Tavares foi claro quando 
afirmou que o governo 
apoiara o ex-prefeito 
Leonardo Queiroz para a 
chefia do executivo da Cidade 
do Ferro, no pleito de 03 de 

outubro. Disse mais. Jose 
Reinaldo garantiu que 
Leonardo Queiroz tambem 
sera o candidate do atual 
prefeito Ildemar Gon^alves, 
que continua prestigiado 
como grande aliado do 
Palacio Henrique De La 
Rocque. 

Sequer mencionou 
qualquer possibilidade de 
apoio, mesmo em niyel de 
bastidores, para a candidatura 
de Deusdedith Sampaio. 

Quern muda a casaca em 
politica precisa ter 
consciencia de suas atitudes, 
para nao ser considerado 
cristao-novo em seu grupo, 
bem como ser classificado de 
traidor por seus ex- 
companheiros. Esta 6 a 
situa^ao do deputado 
Deusdedith Sampaio, 
candidado a prefeito de 
Acailandia. 

E o mimero do ano 
que Acacio Pereira 
Costa, chamado pe 
imprensa de "o Bandido < 
Luz Vermelha", < 
condenado ixw homicidio a 
trinta anos de reclusao, 
seis dos quais em 
manicomio judiciario. 

Ofato 

A nova 
diretoria do 
Ju^ara Clube 
continua 

promovendo campanha no 
sentido de chamar a 
atencao dos associados 
para as suas atividades. 

A pessoa 

Nacional Ooiniao 

Como fazer para mudar 

de piano de saude 

A falta de mecanismos que 
permitam indentificar com 
seguranca a situa^ao 
financeira das empresas de 
assistencia medica e, 
consequentemente, 
determinar os possiveis riscos 
que cada uma apresenta exige 
muito cuidado. Nao so quern 
vai escolher o piano, mas 

tambem quern par ticipa de um 
deles. Uma das precaugdes 
que o consumidor deve adotar 
e nunca assinar nada antes de 
ler atentamente o contrato. 

Da mesma forma que em 
outros setores, d muito 
comum que os vendedores de 
convenios faltem com a 
verdade. Pagina 3C 

Goncavo 

& 

Gonvexo 

Francisco 
Leonardo Boff, 
t e 6 1 o g o 
franciscano. 
Considerado o 
principal teorico da 
Teologia da Libertacao no 
Brasil. Professor de 
Teologia na Faculdade de 
Petropolis (RD; redator da | 
edfeao brasileira da reyista 
Concilium, da Revista i 
Eclesiastica Brasileira e | 
diretor da Editora Vozes. 
Escreveu diversos livros ;; 
sobre a Igreja Catolica. > 

Classilider 

no 
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Cabeludo 
0 administrador de 

nosso Municipio 
realmente nao demonstra 
ter compromisso com a 
popula9a() que o elegeu. 
Pelo menos e o que se 
observa, qualquer 
cidadao, ao visitar a 
Gameleira. O estado das 
ruas de Joao Lisboa esta 
lastimavel. Algo precisa 
ser feito. Sugiro, quem 
sabe, a cria^ao do Forum 
da Sociedade Civil de Joao 
Lisboa. 

Jose Duarte Morais 
Joao Lisboa 

FHC 
Enquanto baixa 

assustadoramente a 
popularidade do 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso, 
tambem tern se tornado 
cada vez menor o poder de 
compra do brasileiro. E 
necessario que se 
promovam as reformas, 
embora tenhamos 
conhecimento de que 
estas nao trarao resultado 
a curto prazo. 

Joana Simao 
Vila Nova 

Bandeira 
A volta do prefeito 

Cleriston Bandeira a 
chefia do Poder Ebcecutivo 
de Sitio Novo do 
Maranhao e motivo de 
preocupa^ao para nossa 
comunidade. O prefeito, 
depois de ter sido acusado 
de corrupyao, pode estar 
voltando com as garras 
a ^ i n a d a s . 
I atavelmente! 

Jussara Santos 
Sitio Novo 

Parabenizo o prefeito 
Cleriston Bandeira. 
Homem forte e, depois de 
ter sido deposto 
injustamente pal Camara 
Municipal, recebe o aval 
da Justiga. Volta e, com 
certeza, retomara o 
sentido de progresso da 
nossa cidade. 

Antonio Aguiar 
Sitio Novo 

PM-MA ' 
A Policia Mijitar do 

Maranhao precisa ser 
melhor aparelhada. Ja que 
o Governo do Estado nao 
ira admitir pessoal para os 
seus quadros este ano, 
conforme o comandante 
Emir Rodrigues Linhares, 
do 3° BPM, pois que se 
invista no melhor 
aparelhamento da nossa 
PM. Trabalha bem, mas 
ganha mal; infelizmente! 

Maria de Lourdes 
Jugara 

Lembranga 
Continuamos a 

aguardar um 
posicionamento do 
interventor Dorian 
Meneses. Aproveitando o 
momento, ja que vem 
recuperando ruas da 
regiao central, seria bom 
que lembrasse do nosso 
setor. Intransitavel, fica 
entre as ruas Coriolano 
Milhomem e Amazonas. 
Bem no Centrao de 
Imperatriz. 

Erika Maria 
Treze de Maio 

por ULISSES BRAGA 

ESCOLA DA CIDADANIA 

MODULO 22 

Eleicoes limpas 

Eleicoes limpas: este o 
objetivo maior das leis 
eleitorais e da Justi^a 
Eleitoral. Eleiyoes limpas 
significam eleiydes 
imparciais, verdadeiras e 
honestas. 

Este e um dos maiores e 
mais sagrados direitos do 
cidadao. 

Por isso e que o art.. 237 
do Cddigo Eleitoral 
determina com rigor a 
puniyao da interferencia 
do poder economico, bem 
como o desvio ou abuso 
do poder de autoridade, 
em favor ou em desfavor de 
qualquer candidate. Aqui 
estao contemplados, pois, 
como virus que infectam as 
eleicoes: a) a interferencia 
do poder economico; b) o 
desvio do poder da 
autoridade; c) o abuso do 
poder de autoridade (em 
favor ou desfavor de 
candidates) 

O Tribunal Superior 
Eleitoral, atraves da Res. 
19.512, esclareceu o que 
significa na pratica tudo isso: 

a) o uso de nomes, 
simbolos ou imagens que 
caracterizem promogao 
pessoal de autoridades ou 
services publicos, de 

candidates ou partidos 
politicos; a utiliza^ao de 
graficas particulares para 
impressao de material de 
propaganda eleitoral mediante 
pagamento nao contabilizado 
na prestayao de contas do 
candidato ou do partido 
politico; uso dos services de 
servidor piiblico, da 
administra^ao direla ou 
indireta, em comites de 
campanha eleitoral de 
candidato ou partido politico 
durante o horario de 
expediente; a distribuiyao 
gratuita de bens e services de 
carater social, como generos 
alimenticios, merenda escolar, 
material didatico, roupas e 
agasalhos, medicamentos, 
assistencia medica, hospitalar 
ou dentaria, material de 
constru^ao ou instrumentos 
de trabalho, custeados ou 
subvencionados pelo poder 
piiblico etc.etc. 

0 assistencialismo 
grosseiro e imoral 
denominado "sacolinha" 
sempre foi proibido e punido 
pela lei eleitoral. So que agora 
ele foi regulamentado em 
detalhes por esta resolu^ao. 

A lei permite e 
incentiva a participate do 
cidadao no policiamento das 

eleicoes, quando declara que 
"o eleitor ^ partc legitima 
para denunciar os culpados 
e promover-lhes a 
responsabilidade", ou 
"qualquer eleitor ou partido 
politico podera se dirigir ao 
Corregedor Geral ou 
Regional, relatando fatos e 
indicando provas e pedir 
abertura de investiga^ao 
para apurar ato indevido do 
poder economico, desvio ou 
abuso do poder de 
autoridade, em beneficio ou 
contra candidato (Art. 237, 
par. 1° e 2° do C. Eleitoral) e 
ainda" Todo cidadao que 
tiver conhecimento de 
infra^ao penal deste Cddigo 
devera comunica-la ao Juiz 
Eleitoral ..."(art. 236) 

Tambem, quer o Juiz 
Eleitoral, quer o Ministerio 
Piiblico, to man do 
conhecimento, por qualquer 
forma, de vjolayoes do 
Cddigo Eleitoral, podem ex- 
oficio determinar a 
competente investiga^ao 
pela autoridade policial, para 
as providencias de direito, 
em favor da imparcialidade 
das eleigdes. 

Dai se conclui que a tarefa 
patridtica e juridica de 
garantir a realizayao de 
eleigdes limpas e uma obra 
triplice: do Juiz, do 
Ministdrio Piiblico e do 
Cidadao. 

E uma prova limpida de 
que a solugao para tudo esta 
na DEMOCRACIA 
PAR TIC IP ATI VA. O que e 
preciso e ocupar os espagos 
ja reconhecidos pela lei ao 
cidadao e, mais que isso, 
amplia-los. 

(O autor, Ulisses Brag a, e 
presidente do FORUM DA 
SOCIEDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ). 
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FORUM DA SOCIEDADE CIV!), DE IMPEATRIZ 
SORTEIO 'A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 22 
ELEICOES LIMPAS 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho": CJP 
la) A chamada sacolinha com objetivo de seduzir o eleitor: a) e uma prova de generosidade do politico ; b) A 

e um crime eleitoral punido pela lei . 
2a) A lei: a) nao permite ao cidadao fiscalizar denunciando abusos punidos do poder economico e de autoridade— | 

—; b) A lei permite e quer essa fiscalizagao da cidadania .. 
Nome: 
Endereyo: j 
Preencha e recorte este cupom e o deposite numa urna numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE 

CIVIL, em cima da VARIG, ou no Jornal Capital. E concorra a uma casa quitada e a outros premios. 
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| 2a) A lei: a) nao permite ao cidadao fiscalizar denunciando abusos punidos do poder economico e de autoridade— 
—; b) A lei permite c quer essa fiscaliza^ao da cidadania . 

Nome: 
Enderefo: 
Preencha e recorte este cupom e o deposite numa urna numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE 

CIVIL, em cima da VARIG, ou no Jornal Capital. E concorra a uma casa quitada e a outros premios. 

FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPEATRIZ 
SORTEIO 'A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 22 
ELEICOES LIMPAS 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho": 
la) A chamada sacolinha com objetivo de seduzir o eleitor: a) e uma prova de generosidade do politico- 

e um crime eleitoral punido pela lei- i 
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8l*iema Tiicaitu^ de Comuitiea^iio 

Conor Farias Jose Filho 

Jornal Capital 

Frederico Luiz 
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Seoturb recupera ruas 

A Secretaria de Obras do 
Municipio prbsssegue com o 
trabalho de asfaltamento das 
ruas da cidade. Ate agora 
foram asfaltados trechos das 
ruas Fortunato Bandeira, 
Coronel Manoel Bandeira c 
IX de Novembro. As 
maquinas da Secretaria de 
Obras estao hoje na Rua 
Santa Tereza, ainda no centro 
da cidade. 

Uma importante rua da 
cidade que tambem ja 
comega a ser preparada para 
receber o asfalto e a Piaui, no 
trecho compreendido entre a 
avenida Bernardo Sayao e 
Barao do Rio Branco. 0 setor 
que estava praticamente 
intrafegavel vem sendo alvo 
de obras de infra-estrutura 
para poder receber a camada 
asfaltica. 

0 secretario de Obras do 
Municipio, o engenheiro 
Francisco Sales, disse a 
reportagem que uma das 
preocupagoes do trabalho 
que vem sendo desenvolvido 
pelo seu pessoal, nessa 
atividade de asfaltamento das 
ruas, e o fator qualidade. "A 

recomendagao do interventor 
Dorian Menezes ^ que o 
servigo seja feito para durar 
varios anos. Nao queremos 
que sejaum servigo seja para 
durar varios anos. Nao 
queremos que seja um 
servigo efemero. Que daqui 
a um ano seja preciso fazer 
tudo de novo", disse o 
secretario. 

Para manter a atividade de 
asfaltamento dentro do 
cronograma montado pelos 
engenheiros da Secretaria de 
Obras a usina de asfalto do 
municipio e do 
Departamento Estadual de 
Estradas e Rodagens-DER 
vem trabalhando dobrado na 
usinagem do cimento 
asfaltico de petroleo, que e a 
materia-prima do asfalto. 

Como amplamente 
noticiado o cimento asfaltico 
esta sendo importado do 
Estado do Ceara com recurso 
do municipio e do Governo 
do Estado. A expectativa e 
que a obra seja finalizada 

dentro do prazo estabelecido 
pelo interventor Dorian 
Menezes que e de 90 dias. 

Interventor 

recebe secretario 

O secretario de Estado de 
Solidariedade e Cidadania, 
Cesar Viana, que ontem 
langou ao lado do vice- 
governador Jose Reinaldo 
Tavares, o Programa Meu 
Primeiro Emprego em 
Imperatriz esteve na tarde de 
segunda-feira na Prefeitura 
quando fohrecebido pelo 
interventor Dorian 
Menezes. Cesar Viana foi 
levar ao conhecimento do 
Executivo Municipal o 
langamento do programa. 

Responsavel pelo 
Programa Meu Primeiro 
Emprego, Cesar Viana 
recebeu do interventor 
Dorian Menezes apoio total 
no funcionamento deste 
programa, que e de grande 
alcance social e que a 

governadora Roseana 
Sarney tern demonstrado 
determinagao de fazer com 
que seja dada oportunidade 
de trabalho aos jovens. 

O secretario explicou 
todo o programa bem como 
a necessidade de uma agao 
conjunta entre Estado e 
Municipio para que funcione 
dentro do planejado pela 
governadora Roseana 
Sarney. Dorian Menezes 
colocou a maquina a 
disposigao. 

De acordo com o 
interventor, "este programa 
merece atengao especial, pois 
trata-se de uma agao social de 
importancia para aqueles que 
estao buscando seu primeiro 
emprego e que depois podem 
seguir carreira profissional". 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

23/05/96 

Mospital Alvomda 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

23/05/96 

Mater Cl'mica 
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Neto incentiva desporto em Cidelancr 

Candidate do PPB-PSB quer quadras nas comunidades 
. .   f-.-—^.-W. An 

. .. : 

por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

515 dias. Hoje eu vou de 
morless, de fininho, 
pianinho em pianinho, ate 
porque estou respeitando a 
presenga do men amigo 
particular Jose Reinaldo 
Tavares, mas mesmo assim 
governadora, cade 
obras? 

as 

Bom 
dia II 

Excelencia, a senhora 
agora vai viajar para o 
exterior a convile do 
presidente da republica 
hein! Que chique, enquanto 
isso, mais uma vez o vice- 
governador Jose Reinaldo 
Tavares, assume o sen 
governo durante 15 dias. Se 
depender do jogo de 
cintura e da boa vontade 
politica do vice-governador, 
o governo do Maranhao do 
novo tempo vai subir de 
cotagao junto ao eleitorado. 

Jose Reinaldo 
gar ante 

Os 81 novos municipios 
criados no Maranhao, terao 
eleigoes este ano. 0 vice- 
governador Jose Reinaldo 
Tavares, em entrevisla 
concedida ao Programa 
Imperatriz 24 Moras, e 
diga-se de passagem que 
entrevista! Garante que 
havera eleigoes em todos 
os 81 novos municipios 
criados, garantiu ainda que 
' ) TRE ja definiu todas as 
duvidas com referenda ao 
processo eleitoral deste 
ano. 

Os novos municipios 
criados, terao linhas 
diretas com os municipios 
maes, que em 
contrapartida definirao as 
segoes eleitorais, onde os 
eleitores dos povoados 
emancipados irao votar, 
evidentemente I am be m 
definigdes os resultados 
das eleigdes. 

de Imperatriz. 

Tavares 
em Joao Lisboa 

O municipio de Joao 
Lisboa, vizinho a cidade de 
Imperatriz, esta tambem 
mas mesmas 
circunstancias de nossa 
cidade, la o governo do 
estado apdia dois 
candidatos, o ex-prefeito 
Salvio Dino e o medico Dr. 
Francisco Holanda. A 
teoria da governadora 
Rose ana Sarney e a de que 
quando esta disputando a 
mesma eleigao na mesma 
localidade aliados politicos 
seus, ela nao toma partido, 
cruza os bragos e faz como 
Pdncio Pilatos, lavas as 
maos. 

A terra da Gameleira vai 
presenciar uma acirrada 
disputa politica, enjre o 
candidate do prefeito e o 
candidate da governadora. 

Agailandia 
tudo ou nada 

O prefeito Ildemar 
GongalVes, esta 
preparando o terrene para 
a disputa eleitoral de 96 na 
cidade do ferro. Se 
depender do vice- 
governador Jos£ Reinaldo 
Tavares, Ildemar 
Gongalves fara o seu 
sucessor com muita 
facilidade, Jose Reinaldo, 
garante textualmente que 
Ildemar fara seu sucessor 
em 96. Tavares, elogiou o 
trabalho do prefeito de 
Agailandia, principalmente 
com referencia as rogas 
comunitarias e a atuagao 
do seu governo. 0 vice- 
governador disse ainda, 
que Ildemar Gongalves, 
Roseana Sarney e eu, 
vamos jogar duro nessas 
eleigdes para fazermos o 
nosso candidate a prefeito 
Leonardo Queiroz, pois ele 
ja seu de ser um excelente 
administrador. 

porFrederico Luiz 

0 candidate a prefeito de 
Cidelandia pela coligagao PPB- 
PSB, empresario Neto Teixeira, 
confirmou que aj>oiara o desporto 
no municipio recem^mancipado. 

Neto Teixeira lembrou que o 
esporte e o caminho mais facili)ara' 
estimular no jovem, conceitos 
como educagao social, cultura 
alem do tratamento do corpo. 

Ele adverte no entanto, que a 
pratica de esportes nao pode ser 
privilegio apenas de uma 
determinada camada da 
sociedade. 

Por isso, prossegue o 
candidate, sera necessario nao 
apenas construir quadras de 
esportes na sede do municipio, 
mas tambem nas localidades que 
compoem a chamada grande 
Cidelandia. 

"Precisamos investir na crianga 

como forma de garantir saude e 
uma cultura educacional 
despertada na juventude", disse 
NetoTeixeira, acrescentando que 
as escolinhas de futebol sat) um 
exemplo de que e possivel colocar 
criangas de diferentes niveis, 
a wwivendo em clima de harmoma 
na sociedade. 

Ha dois dias, Neto Teixeira 
passou a integrar o quadro de 
socios do Marwel de Craques, 
escolinha de futebol dirigida \)do 
desportista Moreira Silva. 

"A experiencia do Marwel 
pode ser levada {)ara Cidelandia, 
pois a prefeitura incentivara o 
surgimento de escolinhas de 
futebol, bem como de outros 
esportes, como o atletismo, 
basquete, voleibol e outros. O 
es{)orte tambem recebera atengao 
na minha administragao em 
Cidelandia", concluiu Neto 
Teixeira. 

^*1 m 

Neto Teixeira e integrante Jo quadro social do Marwel 

Deus e o Diabo em Imperatriz 

Vice-govemador Jose 

porFrederico Luiz 

Com sua vocagao de 
estadista, o ex-ministro e atual 
vice-governador do Estado, Jose 
Reynaldo Tavares, chegou 
ontem a Imperatriz nao apenas 
paralangar o programa Primeiro 
Emprego, que empregara 
menores e adultos que ainda nao 
tiveram oportunidade no 
mercado de trabalho. 

Como politico sobrio, 
paciente e pacificador, o vice- 
governador conversou com 
liderangas que sustentam o 

governo Roseana Sarney. 
Jose Reynaldo, uma especic 

de deus na arte de conciliar 
interesses, mostrou aos diversos 
segmentos ligados ao grupo 
Sarney a inoperancia de 
alimentar uma guerra entre 
facgdes. Que o diabo anda 
semeando discordia que 
desfavorecera a todos em 03 de 
outubro. 

Na qualidade de expectador 
nao envolvido, Jose Reynaldo 
Tavares sabe que a chamada 
oposigao ao esquema 
dominante. cresce a passos 

largos na cidade. E que iwssui 
reais chances de vitdrias em 03 
de outubro. Ate porque, parte do 
empresariado local ja esta 
posicionado contra os candidatos 
da governadora Roseana Sarney 
no pleito vindouro. 

A divisao, de acordo com 
Jose Reynaldo Tavares, 
favorece Sebastiao Madeira 
que em conjunto com a Frente 
Etica, farao ataques duros a 
familia Sarney e seus 
representantes. 

Perdendo a eleigao na 
regiao tocantina, antigo reduto 

do esquema dominante, havera 
comprometimentos serios em 
relagao a grande disputa pelo 
governo do Estado em 1998. 

Sabio, Josd Reynaldo 
Tavares pretende que a disputa 
pela prefeitura este ano, 
transforme-se numa guerra 
particular entre facgoes que 
sustentam a governadora. 
Jamais numa ameaga ao 
sarneysmo. Nos proximos dias, 
saberemos se o diabo foi 
expulso dos coragoes dos 
aliados da governadora 
Roseana. 

Jose Reinaldo 
em Imperatriz 

O processo sucessdrio 
da cidade de Imperatriz, ja 
esta praticamente definido 
pelo governo do estado. O 
vice-governador Jose 
Reinaldo Tavares, garantiu 
que em Imperatriz a 
governadora Roseana 
Sarney ira prestigiar os 
candidatos de sua 
coligagao partidaria, leia- 
se PEL e PMDB. No PEL, 
o candidato oficial da 
governadora em 
Imperatriz e o ex- 
governador Jose Ribamar 
Fiquene, ja no PMDB, 
trata-se do ex-interventor 
lldon Marques. 

Pergunta-se: sera que a 
governadora esta 
apostando na eleigao de 
lldon ou Fiquene, de 
Fiquene ou lldon? Mas ai 
vem a velha historia, tanto 
faz dar na ponta como no 
pe, o resultado que vier a 
governadora faz o prefeito 

Dorian colado 
a Tavares 

O interventor Dorian 
Meneses, deu prova de ser 
um grande articulador 
politico, pois tao logo Jose 
Reinaldo chegou a 
Imperatriz, Dorian 
mobilizou o seu 
secrctariado e toda a sua 
assessoria para prestar 
toda assistencia ao vice- 
governador Jose Reinaldo 
Tavares. Por onde passava 
o vice-governador, Dorian 
estava colado ao seu lado, 
e aquela velha historia, 
quern nao chora nao 
mama, Dorian ja esta 
chorando por antecipagao, 
pois o vice-governador 
Jose Reinaldo Tavares, 
assume o governo dia 23 
desse mes e permanece 
por 15 dias, a ai, com o 
choro antecipado de 
Dorian, quern sabe 
consegue algum recurso a 
gestao de Jose Reinaldo 
Tavares. 
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Agailandia presente em enconti*o teatral 

por Marinaldo Gongalves 
Da Sucursal de Agailandia 

Z^jcsar do pouco incentivo 
quo vein reccbendo, quer do 
empresariado quer dos 
organismos oficiais, o setor 
das artes cenicas locais vein 
conseguindo manter a chama 
da arte bem acesa, atraves de 
uns poucos abnegados que 
lutam para manter em 
atividades os diversos grupos 
teatrais espalhados pelos 
diversos bairros da cidade. 
Mesmo lutando com todas as 
dificuldades, os nossos 
artistas do palco se superam e 
conseguem montar 
espetaculos nas igrejas, nos 
colegios e, ate mesmo, ao ar 
livre. 

E dcssa forma que eles 
encontram motiva^ao para dar 
vazao aos seus dotes 
artfsticos, ao mesmo tempo 
em que procuram levar um 
pouco de arte e cultura para 
as massas, geralmente alijadas 
das montagens teatrais mais 
refinadas. Urn grande 
exemplo de amor a arte, vein 
sendo dado pelo professor, 
poeta e teatrdlogo Jorge 
Gon^alves que, com 
companhia da sua esposa c 
tambem professora Lilian - ela, 
tambem uma cultora das artes 
cenicas vein sustentando o 
animo da classe artistica local, 
atraves da promo^ao de 
oficinas destinadas ao 
aprimoramento dos diversos 
grupos em atividade no 

municipio. 
Oficina e encontro 
Para este final de semana, 

o casal Jorge Gonyalves e 
Lilian ja tern agendado a 
segunda etapa de uma oficina 
que vein sendo ministrada 
para os integral!tes do Grupo 
Gadi, radicado na cidade de 
Itinga do Maranhao. A oficina 
acontecera nos dias 25 e 26 
(sabado e domingo) proximos 
e tern como principal objetivo 
aprimorar os dotes artfsticos 
dos integrantes do grupo. 
Dentro do programa de ayao 
elaborado, novas oficinas 
deverao acontecer, 
proximamente, a fun de que o 
nfvel do teatro de A^ailandia se 
equipare aos dos grandes 
centros. 

Por outro lado, ja esta 
confirmado que o teatro 
a^ailandense se fara 
representar, pela segunda vez, 
no Escambo. Trata-se de um 
dos maiores encontros de 
teatro do nordeste brasileiro, 
que devera ocorrer em Natal, 
no Rio Grande do Norte, no 
proximo mes de julho, em que 
pesa ja esta definida a 
participavao da Cidade do 
Ferro, os nomes de seus 
representantes ainda nao 
estao definidos, o que somente 
devera acontecer durante todo 
o decorrer do mes de junho. 
Para poder participar do 
Escambo, a classe artistica 
esta contando com a decisiva 
participavao da Secretaria 
Municipal da Cultura. 

Glube de video apresenta 

semana Schawarzenegger 

por Marinaldo Gongalves 

O clube de Video do 
Nordeste, numa parceria com 
a Tribos Association Teen e 
contando com o apoio da 
Secretaria Municipal da 
Cultura, vao promover, entre 
os dias 25 e 30 do corrente 
mes, a Semana 
Schwarzenegger, que 
compreendera a exibivao de 
seis filmes deste consagrado 

ator de filmes de ayao e que 
goza de grande prestfgio entre 
a juventude da Cidade do 
Ferro. 

Durante a semana 
Schwarzenegger deverao ser 
exibidos, durante o horario 
nolurno, seis filmes 
escolhidos entre os de maior 
de bilheteria, quais sejam. 
True Lies, 0 vingador do 
Futuro, Junior, Exterminador 
do Futuro (I e II) e o Ultimo 

(irande llerdi. Trata-se de 
uma selevao voltada para a 
juventude que aprecia este 
genero de filme e que sempre 
tern muita aceitavao em todas 
as plateias do mundo. 

Os interessados em assistir 
aos filmes projetados durante 
a Semana Schwarzenegger, 
deverao se dirigir ate o predio 
da biblioteca Municipal, no 
horario de expediente normal, 
a fim de receber seu ingresso/ 

convite, que sera distribufdo 
grain ilamente somente ate o 
dia 24 do corrente, isto e, ate 
amanha, sexta-feira. No 
municfpio de Ayailandia, o 
Clube de Video do Nordeste 
mantem ainda, outros projetos 
em andamento, entre eles o 
Video Escola- que exibe filmes 
nas salas de aula - e o Video 
Estayao, que devera ser 
realivado a partir do proximo 
mes de julho. 

Ildemar vai a Sao Luis 

em busca de recursos 

. Marinaldo Gongalves 

Ja se encontra em Sao 
Luis, desde os primeiros dias 
da semana, o prefeito Ildemar 
Gonvalves, que se faz 
acompanhar da Primeira 
Dama do Municipio, Zita 
Coutinho Vieira dos Santos, 
e do vereador Elson Batista 
dos Santos, virtual candidate 
do grupo situacionista ao 
cargo de prefeito municipal. 
Na agenda do prefeito, 
diversos contatos naarea da 
^dministragao estadual, 
inclusive audiencias com a 
governadora Roseana 
Sarney. 

Durante suapermanencia 
na chamada llha do Amor, 
Ildemar Gon^alves tratara de 
assuptos pertinentes a 
administrayao municipal, 
entre os quids a libertayao de 
recursos para continuidade 
das obras que estao em 
andamento e de outras que 
deverao ser iniciadas ainda 
este semestre, tendo em vista 
que a situagao financeiras 
dos cofres municipals e por 
demais critica. Em seu 
encontro com a governadora 
Roseana Sarney, o prefeito 
mostrara o quadro critico 
pelo qual o municipio 
atravessa o solicitara sua 

ajuda para reverter a atual 
siluavao. 

Sucessao 
Para os observadores 

politicos, o prefeito tambem 
aproveitara para deixar a 
governadora a par das ultimas 
noticias a respeito da 
sucessao municipal local, 
tendo em vista que um dos 
possiveis aliados politicos do 
prefeito nesla campanha, o 
ex-prefeito Leonardo Queiroz, 
^ um dos nomes preferidos 
da. governadora para o 
enfrentamento da batalha 
sucessdria. Alias, ha quern 
chegue a afirmar que o 
prefeito aproveitara a viagem 
para solicitar aaprova^aoda 
governadora a composigao 
politica que esta fazendo com 
o PTB — partidq de 
Leonardo — que tern Elson 
Batista na cabeya de chapa. 

Para tais observavdes, a 
viagem do prefeito seria 
mais de cunho politico que 
propriamente 
administrativo, tendo em 
vista que ele informou, no 
domingo passado, que 
deveria anunciar seus 
candidates dentro de no 
maximo 15 dias, o que vem 
coincidindo com a data dos 
festejos de aniversarios do 
municipio. Como o prefeito 

somente devera retornar 
hoje ou amanha, fica no ar a 
expectativa de mais este 
capitulo na longa novela dos 
entendimentos politicos com 

vista a sucessao municipal. 
Nao resta duvida de que, ja 
na prdxima semana, teremos 
novidades no quadro politico 
local. 

C O NVIT E 

" NO DIA24 DE MAIO DO CORRENTE ANO As 19:30 
HORAS, NO PATIO INTERNO DO 50° BIS, REALIZAR- 
SE-AASOLENIDADE EM COMEMORA^AO AO DIA DA 
ARMA DE INFANTARIA E ENTREGA DA BOINA 
CAMUFLADA- SIMBOLO DO SOLDADO DA AMAZONIA 
- AOS SOLDADOS INCORPORADOS EM 1996 QUE 
CONCLUIRAM COM APROVEITAMENTO O ESTAGIO 
BASICO DE COMBATENTE DE SELVA (EBSC/96) EM 
1 IDE MAIO DE 1996. 

0 COMANDANTE TEM A HONRA DE CON VIDAR AS 
AUTO RID ADES CIV1S, MILITARES, FXLESlASTICAS, 
BEM COMO OS ESTUDANTES, FAMILIARES E AMIGOS 
DOS JOVENS SOLDADOS PARA ABR1LIIANTAREM A 
SOLENIDADE COM SUAS PRESENQAS". 

Atenciosamente 

DIOGENES DANTAS FILHO - Pen Cel 
Comandante Gu IMPF>RATRlZ/50e BIS 

Ferro em 

Brdsa 

por MARINALDO GONQALVES 

Viagem 
Desde o inicio da semana, 

se encontram em Sao Luis o 
prefeito Ildemar Gonyalves e 
o vereador Elson Santos, 
virtual candidato do prefeito a 
sucessao municipal. Na capital 
do Estado ambos 
desenvolvem esfor^os no 
sentido de trazer mais 
beneficios oficiais para os 
municipios, tendo em vista a 
precaria situa^ao financeira 
dos cofres municipais. E 
pralicamente certo que, 
durante as conversances que 
serao mantidas com a 
governadora Roseana Sarney, 
o assunto sucessao municipal 
sera o mais unportante tema. 
E bom lembrar que a 
governadora nao esconde sua 
simpatia pelo nome de 
Leonardo Queiroz como 
candidato a sucessao 
municipal. 

Surpresa 
Don a noticiacom reservas, 

pois nada tenho de oficial, 
embora os indices nao me 
deixem enganar 
complelamente. Estou 
sabendo que o PTB pode 
surpreender a todos, 
participando de umacoliganao 
que esta em fase de 
montagem. O fato provaria 
uma reviravolta total na 
sucessao da Prefeitura e 
tornaria o partido como um 
dos provaveis vencedores das 
eleiydes. Por enquanto o 
assunto ainda esta sob sigilo 
quase absolute e ninguem 
quer falar nada a respeito. Mas 
que esta havendo grande 
interesse entre as paries 
envolvidas na queslao, la isso 
esta. Aguardemos, para ver 
como vai ficar! 

Oficina 
Contando com o 

fundamental apoio da 
Secretaria Municipal da 
Cultura, os integrantes do 
Grupo Gadi, do distrito de 
Itinga, vem participando de 
uma Oficina de Teatro, que 
esta sendo ministrada pelo 
professor Jorge Gongalves e 
sua esposa Lilian. A primeira 
etapa da Oficina ocorreu nos 
dias 11 e 12 proximos 
passados, enquanto que uma 
segunda etapa ja esta 
programada para este final 
de semana, nos dias 15 e 16.. 
E por falar em Teatro, 
nossas artes cenicas se farao 
representar no Escambo, um 
grande encontro de teatro 
que se realizara, no proximo 
mes de julho, na cidade de 
Natal (RN). 

Semana 
Tambem sob os 

auspicios da Secretaria 
municipal de Cultura, desta 
feita em convenio com o 
Clube de video do Nordeste 
e a Tribos Association Teen, 
ocorrera, entre os dias 25 e 
30 de corrente, a Semana 
Schwarzenegger, que 
mostrara seis dos principals 

filmes estrelados pelo ator. 
Os ingressos/convites, 
fornecidos graluitamente, 
deverao ser retirados na 
Biblioteca Publica Municipal 
ate o dia 24 (amanha). 
Enquanto isso, o projeto Video 
Escolar vem tendo 
continuidade, com a exibiyao 
de grandes filmes para os 
alunos da rede publica 
municipal, inclusive nas 
escolas de Itinga e Pequia. 

Nova Lei 
O presidente Fernando 

Henrique Cardoso assinou, 
recentemente, o novo texto da 
Lei de Convivencia, tambem 
chamada de Ixm 
Concumbinalo. Pela nova 
redayao do documento legal, 
a companheira nao casada 
passa a terdireilo. cm ea^odc 
morte ou de separavao de 
casal, a 50 jxir cento de bens 
do casal queforem adquiridos 
durante a convivencia, alem de 
outras disposiyoes que 
protegem a companheira nao 
casada, qualquer que seja o 
tempo de convivencia. A nova 
lei tern uma abrangencia 
social muito grande, tendo em 
vista que uma boa parcela dos 
casais — lalvez a maioria — 
nao tern vinculo legal, atraves 
do casaraento em cartdrio. 

Bastidores 
A partir da prdxima 

segunda-feira, a l"V Cidade, 
que e rejietidora do sinal da 
Rede Bandeirantes de 
Televisao, vai aj iresentar a sua 
nova apresentayao local, com 
forte impacto para a noticia 
comentada. Logo jiela manha, 
o competente Paulo Lima 
estara apresentando o 
programa "Nos Bastidores da 
Politica" que, como o nome ja 
sugere, dara enforque aos 
entendimentos ix)liticos que, 
via a regra, nem sempre 
chega aoN conlu cimenlo 
da massa, pois sao Lramados 
e tratados de forma sigilosa. 
Mas Paulo Lima, veterano e 
experimentado como o d, 
certamente vai "pica-Ios" e 
mostra-los para seu grande 
piiblico. 

Mas dificil 
Tenho a quase certeza de 

que, por injunydes particulares 
que a atual eleiyao 
municipal apresentada, 
nuncafoi tao dificil, quanto 
agora, escolher-se um 
candidato a vice-prefeito. 
Pelo que se sabe, apenas o 
prefeito Ildemar Gonyalves 
tern seu candidato a vice- 
prefeito definido. No caso, o 
ex-prefeito Leonardo 
Queiroz. Nos demais casos, 
todos estao aguardando o 
descnrolar de negociayoes, 
de possiveis coligaydes, 
para, depois, partirem a 
definiyao. Para complicar, 
ainda mais, a situayao temos 
a emancipayao de Itinga que, 
como se sabe, ainda esta em 
compasso de espera. E haja 
paciencia! 

VALE TRANSPORTE 
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por MARCUS ANTUNES 

A/a 
telinha 

Continua sendo veiculado 
em Imperatriz, via TV 
Difusora, "Moreira Serra 
Especial", programa que 
mostra as ndvidades de Sao 
I .uis, debatendo uma variada 
gama d<- a^^untos, onde 
deslacai i i-se jxilitica e cidade. 
Ontem, por exemplo, 
Moreira Serra entrevistou a 
depulada e secrelaria de 
Desporlos e Lazer do Estado, 
Marly Abdalla, que falou 
sobre a sucessao municipal 
da ilha-capital. Disse que 
ainda nao e o momento certo 
de disputar a prefeitura de 
Sao Luis, tendo em vista que 
um acordo neste sentido 
ainda nao foi fechado. 
Consulta suas bases politicas. 

Bom 
de papo 

0 comunicador Getiilio 
Costa, que faz um verdadeiro 
show de alegria e alto astral 
nas tardes da Radio Capital* 
AM. O profissional do 
microfone, a cada dia que 
passa, ganha o carinho dos 
ouvintes da emissora da Super 
Quadra 602. E mole, hein?! 

Presenga 
feminina 

A radialista Silvana 
Silvestre 6 forte presenya na 
Camara Municipal de 
A^ailandia. Foi eleita 
vereadora do vizinho 
municipio pelo trabalho que 
desenvolveu em defesa do 
povo da hoje conhecida Cidade 
do Ferro. Na foto, Silvana 
aperece abra^ando sua filha, a 

m 

m 

irradiante Mariane. 
Na 

recepgao 
Merece destaque a forma 

carinhosa e elegante como 
trata os clientes, amigos e 
funcionarios do Sistema 
Tucanu's de Comunica^ao, 
dona Helena, nossa querida 
recepcionista. Principalmente 
na TV e Radio Capital, onde 
encontra-se lotada. Sempre 
que e solicitada nao mede 
esfor^os no sentido de atender 
aos pedidos. Atende legal, 
mesmo, os telefonemas 
chegados na recepgao do seu 
lider diario e da TV Capital. 

Nova 
fungao 

O radialista Robson Neri, 
acertou com a diregao da 
Radio Sao Luis AM e passou, 
recentemente, a apresentar o 
programa "Sao Luis Noticia", 
a partir das 09h00. Robson 
estava afastado do radio desde 
que a Ribamar AM saiu do ar. 

Boa 
audiencia 

Vem conseguindo o 
"Tribuna da Cidade", 
programa apresentado por 
Aurino Brito todos os dias na 

Radio Capital AM, das 
08h30 as 12h0(). Informa e 
questiona os assuntos que 
estao fazendo parte do 
cotidiano de Imperatriz. Por 
outro lado, conta com o 
apoio da Unidade Volante. A 
noticia chega at^ ao 
radiouvinte no momento e 
do jeito em que ela acontece. 
Assim, o fato nao e 
distorcido. Precisao e 
qualidade ^ o lema de 
Aurino Brito, que ha varios 
anos integra o quadro de 
radialistas da Capital AM. 
Tern conquistado o carinho 
de seus colegas de trabalho 
pela forma responsavel com 
que os trata. Sintonize e 
constate o carismo desse 
profissional. 

Transmissao 
legal 

Foi a do Bingao do 
Conor Farias, edi^ao 
especial do Dia das Mas, 
feita por Conor Farias. Foi 
na noite de ter^a-feira, com 
direito a reprise no inicio 
da tarde de ontem. O 
auditorio da TV Capital, 
Canal 5, recebeu um bom 
publico. 

ProgramA9A0 de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal 5 

rede Record 

()6;0() () 1 )espertar da Fe 
06:15 Bom Dia Cidade 
07:00 Reporter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:40 Note e Anote 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:15 Falando de Deus 
13:18 Cidade Cidada 
13:33 O Radio naTV 
14:15 Nanny 
14:45 O Agente G 
17:00 O Mundo de 

Beakman 
17:30 Zorro 
18:00 Ora^ao das Seis 
18:05 Cidade Alerta 
19:00 Esporte Capital 
19; 15 Jornal da Record 
20:00 25a Hora 
21:30 Campeonato Paulista 
22:30 Os Novos Intocaveis 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da Fe 

Tucanu's 

Produqoes, 

a produtora 

d© audio © 

video mais 

completa 

da regiao 

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 Meu Pe de Laranja 

Lima 
11:25 Vamos Falar com 

Deus 
11:30 Esta^ao Crianya 
12:00 Memdria Band 
12:30 Figura 
13:00 Esta^ao Crian^a II 
13:15 Local 
15:15 Cine Trash (A 

Programar) 
17:00 Supermarket (com 

Ricardo Corte Real) 
17:30 Programa Silvia 

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

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

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

Deus 
02:00 Informercial 

TV DiSusora 

Canal ^ 

SBT 

05:30 Despertar da Fe 
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 Programa Sergio 

Malandro 
11:30 Moreira Serra 

Especial 
12:00 Carrossel 
12:30 Aqui Agora 

Maranhao 
13:30 Cinema em Casa (0 

Fusca Enamorado) 
15:30 TV Animal 
16:00 Passa ou Repassa 
16:30 Programa Livre 
17:30 Aqui Agora 
18:30 Colegio Brasil 
19:15 TJ Brasil 
19:55 Antonio Alves, 

Taxista 
20:50 Razao de Viver 
21:50 Antonio Alves, 

Taxista 
23; 10 Jornal do SBT 
23:30 Jo Soares Onze e 

Meia 
00:45 Jornal do SBT 
01:15 Programa Joyce 

Pascowitch 
01:20 Perfil 

TV Mlrante 

Canal ID 

Globo 

06; 10 Programa Ecumenico 
06:15 Telecurso 2000 - 

Cur so 
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 Jornal do Maranhao 

T Ediyao 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Video Show 
14:10 Vale a Pena Ver de 

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:40 Sessao da Tarde 
(logo Duplo) 

17:30 Malha^ao 
18:00 Quern e Voce 
18:55 Jornal do Maranhao 

2a Ediyao 
19:10 Vira Lata 
20:10 Jornal Nacional 
20:30 Rede Nacional 

Obrigatoria (PPB) 
20:50 0 Fim do Mundo 
21:50 Plantao Medico (A 

Shift in The Night) 
22:50 Intercine (Nos 

Sempre o 
Amaremos - Tres 
Dias Para Matar - O 
Turista Acidental) 

00:50 Jornal da Globo 
01:20 Campeoes de 

Bilheteria (Homens 
de Respeito) 

TV Natlva 

Canal 13 

manchete 

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

da Fe 
09:00 Cozinha do Lancelotti 
09:15 Home Shopping 
09:30 Dudalegria 
10:30 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olimpico 
12:30 Edi^ao da Tarde 
13:00 TV Alternativa 
14:30 Os Medicos 
15:40 Home Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessao Animada 
17:45 Sailor Moon 
18:15 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
19:00 Shurato 
19:30 Super Human 

Samurai 
19:55 Os Cavaleiros do 
Zodiaco 
20:15 Manchete Esportiva 

2® Edi^ao 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Business 
23:40 Boletim Olimpico 
23:45 Momento Economico 
00:00 Home Shopping 
00:15 Jornal da Manchete 

2® Ediyao 
00:45 Clip Gospel 
01:45 Espa^o Renascer 

TVCNT 

: Canal 23 

: cnt/gazeta 

NAO FORNECEU PROGRAMAgA 

TV, 

C 
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Wapital AQailandia/Social Imperatriz, 23 de maio 1996 

Sociedsde em 

ixpressio 

por SORAYA LUIZA 

■ 

:: 
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QA^All^XX/LXijCLt\dny 

"Hoje. r\c\ c id ode de vdmpe^ol^i^^ o mogKvi^ico inlerp^eJe dos ultimos 

lempos, Oseos. <Sle pue esio ocomporvKado do iolcnloso i_uciono 

i—ovou^/ urn 0erxio y\o feclodo, e o sen empKeso^ro ^Vdolbe^+o 

T^ocko. mesmos se^oo KecepcioKAodos pelos o^v\r0os e 

odmi^odo^es que del^o^om e»rv ^\<^ailaK\dio no sen p^imci^o skow 

(ono poss ado). TA.go^o,, se op^cscnioroo novoKnenfe kaq 200i 

X^lsco-fSkoWy kvo kodalodo 7\]olte das Flo^es/ guc fe^d lodo k^ilko 

do des^ile de jolos dos CHlcas AAoio, coyn o p^eserv^a de 

pe»*soK\olidodes do ^egiao. d-ovn ce^+e^o se^d umo noite gue jleoKo 

g^ovodo K\a memo^io de lodos ogueles gwe se ^ieeK*e»rv p^eser\+e. 

S erru^xa/Lta V 

O Seb^oc de yV^orldrvdia ^ealizoKo ncx p^imei^o guin^ervo de moio/ 

impoHorv+c semiKxd^io, tendo como temo: Vomos Fo^mo^ A)ovos 

Fide^es, objetivando a [o^ma<pdo de Iideres com pK'epo^o 

necessoK'lo pa^o e^ce^ce^em o di^e«pdo de entidodes de 

^ep^eseK\+o<poes emp^eso^lols, a e^emplo de y\ssoclocoes 

F-ome^ciolsy CTK\dwstriois e jAgricolos, (Fen+^ais de Fomp^os,, 

Fed e^o<^oes e OoK\|:edeKo^oes/ 3i^dicotos Fo+^oi^ois e ow+^os. O 

ervcoKA+^o te^d como local o soldo de com/en^do do SA^'H* Mciior&s 

m|oKmo<poes no 3eb^ae d& y\(^c\iIdndIo. 

yA mois jovem lojo de oHigos impo^todos pa^a p^esenle em 

yX^oildndio,, o Fon^oy C^mpo^f,, vem o codo dio conguis+ondo o 

pkej^ek*encio/ oj^e^ecendo muitos novidades. (m o gne e mois 

fentador. ^Alem de pe^umo^ elo tombem veste os mulke^es mois 

elegantes do ^egido. ^Alids, mwitos modelitos se^do vestidos po^ 

domos de bom gosto, no imperdivel /\)oite dos Flo^es, no p^d^imo 

sdbodo. ^ bom conje^id 

r^OXlt/lOy 

^Ance^rom-se omonkd, o cu^so de teotro minist^odo no Xeot^o 

Fe^^ei^o FauIIok, em Xmpe^atd^. O cu^so contou com o poeticipot^do 

dos o<^oilandensesy JJoso Feginvoldo e /d^^ly/ du^onte pouco mois 

de u mesy com otividodes did^ios, de segunda o seTcto-jei^o. 7A 

s eg undo etapo de b\mo Oj'icina de Teot^o, com o g^upo ^dodi/ do 

Ctingo-AFA, se^d Keolieodo nesie sdbodo e domingo, 23 e 26 

^espectivomente, minist^odo pelos p^o^esso^es Jjoycjc FAon<polves e 

Lilian. Os a<poilondenscs po^ticipo>*do oindo, do grondioso encont>*o 

de teot^Oy em julko, no l^io O^onde do /Slonte. 

: 

-i:• •')' , 

A cbarmomssimn Patricia Cardoso, que abrilbantara a Noite das Flores, neste sahado 

g%m 

: **;•*>; ■ 

W@mm 

mm-,. 

O mago da voz, Oseas, que estara neste sabado na city e esta colunista, em pose especial 

Qucm ticontccc hojc na l.clinha da T\' Cidadc, c no^a arnica llclo — OHca* Main 

—, a simpal.ica 6ilvana cSilvc^lrc, com t.odo o ^cn alto a^lnal c o De. Luiz Klosbao 

Olivcifa, ^crcnl.c gcr'al dc Transport.c da CVDD. O cnconl.ro -sera a parlir da« 13:00 

hora^. no pro^rama Ccnte Que Acont.cce, com aprc^cnla^ao dc«t.a coluni^l.a. 

A* roscrva^ do (Santa Maria Hotel e^t.ao moviflicnt.adi^imas para c^le final dc 

scmana. por conta da badalada Noit.c da« Floret 

O* namorado^ que fiqucm ligado^ nos cndcrcqo® c^pcciai^ que o programa 

Gcntc Que Acont.cce cst.a sclccionando para vocc prcscntcar qucm vocc ama, com 

emexjao c bom ^o-^to, no proximo dia 12. 

A Pizzaria Zcpcltin taz uma noitada muit.o alto astral nostc domin^o, com o ccarcnsc 

cn^ra^adi^simo, Caparola. Vocc vao morrcr dc rir. 

A ^lamourosa Patricia Cardoso dcscmbarca hojc aqui na city. Com ccrtcza causara 

muito frisson. 

Repetindo a dose, 

Oseas, neste sabado. 

Com apoio de: 

Oticas Maia, Banco Itau, Same, Flora 

Floricultura, Agua de Cheiro, Armazem Paraiba, 

Elson Santos, Commar, SMH, Supermercado 

Santa Maria e Grupo Calletti. 
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Imperatjiz, (MA), 23 de mate de 1996. Eacorte especial do Joraal Capital. Coasulte o editor para pubiicafao (mesmo quo parcial) dc matirtas deste cadertto 

Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Que rei 
sou eu 

999 

• • f 

Tramita no Congresso 
Nacional, proposta dc 
controlc externo do 
udiciario, com aval do 

presidente do Superior 
Tribunal Federal, ministro 
Sepulveda Pertence. De 
acordo com o projeto, o 
controle externo da 
Magistratura sera efetuado 
por um drgao constituido de 
representantes da GAB, 
Vlinisterio Publico e um 
Conselho Judicial. A 
populayao espera que 
deputados e senadores 
aprovem o projeto. 

Ildao e 
candidato 

Aviso aos navegantes. 
Ildon Marques e mesmo 
candidato a prefeito de 
Imperatriz pelo PMDB. E 
ponto final. Ou melhor, e 
ponto e virgula, pois o ex- 
interventor esta 
estruturando sua campanha 
com o objetivo claro de 
veneer. Vai entrar com todo 
gas. Quern esperar o 
contrario, ou colocar diividas 
em sua candidatura, ja esta 
perdendo terreno. O que ^ 
excelente para "lldao". 

Joeder 
Oliveira 

Talvez Joeder Oliveira 
desista de sua candidatura a 
vereador pelo PMDB. Deve 
atuar na organizayao da 

campanha de "lldao". De 
qualquer forma, sua 
candidatura recebera aten^ao 
especial de figuroes dapolftica 
local. Andre Paulino e Joeder 
Oliveira serao os puxadores de 
votos do PMDB. 

Josue 
Moura 

A candidatura do jornalista 
Josue Moura esta mais forte e 
consolidada do que muita 
gente imagina. Quern 
desconsiderar a capacidade de 
articula^ao do candidato do 
PSB vai ter uma boa surpresa. 
Apesar de sempre radical em 
suas posiydes, Josue revela-se 
um babil costureiro nos 
bastidores pob'ticos. 

Jomar e 
Aroaldo 

Pronto, a Frente Etica 
finalmente lanyou a chapa 
Jomar/Aroaldo. "Os Eticos", 
de forma definitiva pretendem 
ocupar espaco proprio na 
campanha eleitoral de tres de 
outubro. Dependendo da 
formayao da chapa 
proporcional, a Frente tern 
todas as condigdes de 
emplacar. Desde que saiba 
atacar sens verdadeiros 
adversaries, que sao da outra 
banda. 

0Him os 
dos moicanos 

Nos bons tempos de 
estudante universitario, era 
comum o grilo de: line, line, 
Uniao, Estamos preparados 
pra acabar com a divisao, Uma 
pena que os estudantes 
secundaristas tie Imperatriz, e 
do Maranhao, estejam 
divididos. Faltou a garotada, 
experiencia para enfrentar o 
MR-8 (Movimento 
Revolucionario Oito de 

Outubro). Articulados, a 
"turma do 8" conseguiu 
envolver lideran^as ditas 
"independentes" contra os 
estudantes liderados pelo 
avanyado Jean-Carlo. Esse 
negdcio de "independente" 
nunca funcionou no 
movimento estudantil, que e 
bastante partidarizado. Ate 
Roseana Sarney foi filiada a um 
partido de esquerda nos 
tempos de estudante. 

Jose 
Reinaldo 

Com sua posi^ao de 
estadista, o ex-ministro e atual 
vice-governador esteve ontem 
em Imperatriz. Veio colocar 
agua na fervura criada em 
torno da disputa eleitoral deste 
ano. Alias, a imperosa 
consegue fazer coisas 
interessantes. 0 normal seria 
a Banda Etica atacar com 
veemencia a Banda Sarney e 
ate mesmo perdoar certas 
diferen^as existentes nesta 
articula^ap. Mas ao contrario, 
a Banda Etica envereda pelo 
caminho de atacar 
candidaturas com feipoes 
prdximas. O mesmo acontece 
com a Bantla Sarney, onde ex- 
aliados disputam uma briga de 
foice no claro. Vamos ver se 
Jose Reinaldo consegue 
apaziguar os animos daqueles 
que sustentam o insustentavel 
governo Roseana Sarney. 

Menino dos 
olhos pretos 

Messias Junior esta 
imperdfvel na Radio Capital 
AM. Naquelehorariogostoso, 
das 21:00 hs as 22:30 hs. Muito 
amor nas canpoes romanticas 
do querido companheiro. Um 
show de audiencia, confiram. 

Proposta 
indecente 

Nao apenas Demi Moore 
recebe propostas indecentes 
de um rico milionario. Tern 
senador do Maranhao que faz 
pior. E pra uma pessoa que 
nem de longe lembra Demi 
Moore. Tudo isso, o colunista 
e Andre Paulino 
D'Albuquerque contam no 
livro Imperatriz Capital, que ja 
esta chegando na metade. 
Breve nas bancas, em formato 
de livro e em forma de dor de 
cabepa para alguns pollticos 
maranhenses que ficarao em 
situapao embarayosa. 

Ondas Curtas 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

0 Ministcrio da Saude adverte: File em cubos e prejudicial a Banda Sarney. 

Ei, voce ai! Me da um dinheiro ai. Ei, voce ai! Me da um dinheiro ai. 

Essa musica e a preferida de alguns vereadores que cantam para Salgado Hlho. 

Registre-se aplausos da populayao para a Banda Etica da Camara. 

Liderados por Conceiyao Formiga, Valdinar Barros e Joel Costa. 

Claro que tern mais parlamentar na Banda Etica da Casa de Dorgival Pinheiro de Sousa. 

Por isso que citei esses tres que estiveram mais presentes nos debates. 

Nunca vi um candidato para gostar mais de papa do que o coronel Ventura. 

Ventura so come pelas beiradas. E esta aprontando mais uma. O seu candidato a vice. 

Ildon Marques e candidato? E logico! 

Fique ligado. O vice de Fiquene pode ser um liberal de carteirinha. Chico do Radio. 

Ou um empresario de respeito que tern preferencia regional. Chiquinho da Comercial 
Norte. 

Ou entao um luxo, que e ter o unico deputado estadual de Imperatriz na chapa. Joao 
Paiva. 

O final, Fiquene decide. 

0 vice de "lldao" pode ser o Ademarista Luis Carlos Noleto, do PRP. 

Ou a professora Angelica, do PSL. 

Mas se lldao quiser fazer erguer a bandeira branca com Matiolli e so emplacar Pauline 

Madeira vai de solupio domestica. E Carlinhos Aniorim. Neutralizando Carlos Amor, 
pai. 

Ou entra de soluyao publica. Alavanca Lula Almeida do PSB e ponto final. 

E pode ir de Valter Rocha que e excelente no palanque. 

A danya dos vices comeyou. E pra valer. Muita gente vai danyar. 

Ilddo e 

candidato? 

Uma camionete me 

disse que sim! 

/! 

Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a for9a da nossa gente 
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Regional Imperatriz, 23 de maio de 1996 

Linha 

Direta 

por JOSE FILHO 

Vice 
Esta praticamente 

acertada uma coligagao do 
PFLcom o PTB. Dessa uniao 
pode surgiro empresario 
Chiquinho da Comercial 
Norte como o virtual 
candidate a vice-prefeito na 
chapa encabeyada pelo cx- 
governador Jose de Ribamar 
Fiquene. 

Langamento 
Foi lan^ado ontem em 

Imperatriz, as 19,30 boras no 
SESI I, o programa Primeiro 
Emprego. O evento foi 
prestigiado por poh'ticos e 
pela classe empresarial, 
especialmente aqueles 
envolvidos no programa. 

Estranho 
0 unico fato estanho 

observado pelos presentes 
foi a ausencia da 
governadora Roseana 
Sarney. Ela foi representada 
pelo vice-governador Jose 
Reinaldo Tavares. 

Explicagao 
Para os observadores 

|X)li'ticos de plantao, "nao ha 
clima politico em Impt^ratriz 
para uma visita da 
governadora". 

Rasteira 
O deputado federal Davi 

Alves Silva esta aplicando 
uma verdadeira rasteira na 
expectativaestadual do PPB. 
Ele vai ganhar o diretdrio 
municipal do partido e ainda 
garantir a sua vaga como 
candidate a prefeito nas 
prdximas eleiydes. 

Convengao 
diretdrio estadual do 

. 6 se esqueceu que a 
bancada do partido na 
Camara Municipal na 
Camara Municipal tern 
poderes para convocar os 
membros filiados para a 
realiza^ao da convenyao 
partidaria. O TSE havia 
mantido Jose Lamarck na 
presidencia da executiva 
provisdria, mas manteve as 
filia^oes dos integrantes do 
grupo jKditico de Davi Alves 
Silva. 

Reuniao 
Acontece logo mais no 

salao de convenvdts do 
Hotel Posseidon, a partir das 
20 boras, mais uma reuniao 
do Capitulo 205 da 
Associa^ao dos Homens de 
Negdcio do Evangelbo Pleno 
— ADHONEP. A entrada e 

franca e todos os 
empresarios da cidade sao 
convidados. 

Lagoa 
A lagoa existente no 

cruzamento da Pedro Neiva 
de Santana com a Rua da 
Assembleia continua 
desafiando o secretario 
Francisco Sales. Ela esta la 
e disse que n&o sai de jeito 
nenhum, muito embora seja 
o principal acesso da Vila 
Redenyao I. 

Assessor/a 
O deputado federal 

Sebastiao Madeira, 
candidate a prefeito nas 
prdximas eleiydes, esta 
trazendo de Brasilia o 
jornalista Lima Rodrigues 
para assessora-lo na 
campanha. E bom lembrar 
que Lima Rodrigues e fdbo 
(le Imperatriz. 

Candidature 
Nas eleiydes 

proporcionais de 1988, o 
empresario Fernando Teles 
Anlunes devera concorrer a 
uma vaga de deputado 
federal. Ele e o alual 
presidente do PSC em 
lmi)eratriz e vai respaldar a 
sua candidatura atraves da 
classe empresarial e 
segmentos politico e 
representative da cidade. 

Pergunta 
Qual e mesmo a data em 

que a governadora Roseana 
Sarney vira visitar 
Imi)eratriz? Tudo indica que 
ela nao gosta da cidade e que 
sua iinica proposta de 
trabalbo anunciada ate agora 
e a conclusao das obras 
inacabadas do ex- 
governador Jose de 
Ribamar Fiquene. 

Campanha 
O Coronel Ventura 

continua fazendo a sua 
campanha politica com vista 
as eleiydes do dia 03 de 
outubro percorrendo 
bairros, vilas e povoados do 
municipio. Ventura esta 
batendo de jiorta em porta 
para conversar diretamente 
coin os eleilores e ouvindo 
sugestdes para o sen piano 
de governo. 

Para meditagao 
"Muitas dos que dormem 

no ix) de terra ressuscitarao, 
umas para vida eterna, e 
outras para vergonha e 
horror eterno." (Dn 12-2) 

r- 
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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 - Imperatriz-MA 

Aberta a Exposujao-Feira de Floriano 

Potencial do evento viabiliza assinatura de yarios convenios 

porAry Ribeiro 
Jornalista 

Num clima de festa e de 
muito otimismo, por parte 
dos criadores, o secretario 
da Agricultura e 
Abastecimento, llaroldo 
Vasconcelos, representando 
o governador Francisco 
Moraes Souza, na presenya 
de empresarios. 
agropecuaristas, politicos e 
tecnicos, abriu a 26' 
Exposiyao-Feira 
Agropecuaria de Floriano. 

Na abertura da 
solenidade o presidente da 
Associayao de Criadores do 
Medio Parnaiba, Acrimep, 
Calisto D)bo, crilicou a falla 
de definiyao da politica 
agricola do pais, 
precisamente para a regiao 
Nordesle. "So resiste hoje na 
pecuaria aquele que tern 
forya de vontade, 
persistencia e mantem 
sempre uma esperanya de 
que haja uma melhora no 
setor". Mostrou-se salisfeito 
com as garantias do Banco 
do Nordeste do Brasil e 
Banco do Brasil e espera 
abrigar nesta feira mais de 2 
mil animais. 

Aproveitando a 
oportunidade o presidente 

da Cepisa, Joao Lobo, que e 
de Floriano, anunciou a 
conclusao da concorrencia 
para a construyao da linha 
Sao Joao do Piaui — Elizeu 
Martins, beneficiando 11 
milhdes de hectares, nos 
cerrados piauienses, assim 
como os trabalhos que vem 
executando na linha que vai 
de Piripiri a Parnaiba, 
energizando todo o Norte do 
Estado. 

Disse eslar convicto que 
no final de 1997, o 
governador Francisco 
Moraes Son/a podera 
anunciar que realizou a 
maior obra 
desenvolvimentista, que e a 
energizayao complela do 
Piaui. 

Depois do presidente do 
Conselho Estadual de 
Medicina Veterinaria. 
Marcos de Castro Lima, 
promotor do Curso de 
Atualizayao em Febre Aftosa, 
para velerinarios (!<> diversos 
municipios, durante a 
Exposiyao com a 
participayao de professores 
da Universidade Fluminense, 
o secretario da Agricultura, 
llaroldo Vasconcelos, 
representando o governador 
Francisco Moraes Souza, foi 
o ultimo a falar. 

Disse que o cresclmento 
a cada ano da Exposiyao- 
Feira Agropecuaria de 
Floriano, considerada a 
melhor do Estado, deve-se 
exclusivamente ao trabalbo 
da Associayao de Criadores 
do Medio Parnaiba — 
Acrimep, na pessoa do sen 
presidente — Calisto Lobo. 

Tambem destacou a 
importante parceria com o 
Banco do Brasil, que 
colocou recursos ilimitados 
para os criadores. e elogiou 
o trabalbo que o Banco do 
Nordeste vem realizando na 
regiao de Picos, sendo o 
responsive! pelos 
financiamentos dos 
programas. de caju, 
apicullura e algodao. 

Um calendario de 
exposiydes, que nao mais 
existia, hoje esta sendo 
cumprido e ja se observa 
novamente o crescimento do 
rebanho caprino, que vinha 
crescendo em numero de 
cabeyas. Nao resta a menor 
diivida, um gramle trabalbo 
da A|)icovi. 

Um exemplo de mudanya 
hoje no setor primario sao as 
exporlaydes feitas para a 
luiropa da Cooperativa dos 
Produtores de Caslanha de 
Inhuma e Dom Expidilo 

Lopes, grayas a corajosa 
decisao do governador 
Francisco Moraes Souza em 
colocar a pauta mais atraente 
cine a do Ceara. 

Ate o proximo mes de julho 
dezenas de unidades 
beneficiadoras de caslanha 
serao inauguradas. 

Contando no primeiro dia 
com mais de 600 animais nos 
currais, acredita llaroldo 
Vasconcelos que neste ano 
sera realizada a melhor 
exposiyao-feira em Floriano. 

O Parque Mamede de 
Castro dispoe de 28 barracas 
oficiais, LI stands, bar central, 
casa de bancos, lathersal com 
arquibancadas, e passarela, 5 
pavilhdes, laboratdrios e 
administrayao. Sob a 
coordenayao do doutor 
Assenyao Neves, velerinarios, 
agro n om os, t ec n icos 
agricolas, realizam trabalhos 
na area de sanidade, como 
coleta de sangue, exames de 
laboratdrios e recepyao de 
animais e julgamentos de 
animais, que participam do 
concurso leiteiro. 

Paralelamente a 
programayao da feira eslao 
sendo realizadas alividades 
artislicas e culturais com 
shows de artistas com I azaro 
c l;li;iiu- <• varia^ baiuas 

e compre o 
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Cuidado com o piano de saud 

Como e dificil conhecer a real situagao das empresas, tome 

providencias antes de escolher ou mudar de um piano de saude 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Autorizando 
empresas 

A Receita Federal 
autorizou as empresas aereas 
a trazerem medicamenlos do 
exterior para pessoas fisicas, 
desde que o service seja 
preslado gratuitamente. () 
service alendera as pessoas 
fisicas que precisani de 
medicamentos que nao 
estejam a venda no Brasil, 
nem tem condicdes de ir 
busca-los no exterior. Na 
terca-feira passada foi 
divulgada a Instriicao 
Normativa numero 29. que 
esclarece aos postos 
alfamU^garios (U1 todo o pafs 
como sera o procedimento. 

A imporlacao de 
medicamentos i)ara fins 
assistencialislas ja feita 
informalmente pelas 
companhias aereas, mas o 
service foi suspense ha dois 
meses. Como nao havia 
suporte legal para a 
importacao, ela acabava 
sendo decidida com e chefe 
de aduana em cada cidade. A 
Instrucae Normativa teve a 
funcae de uniformizar es 
precedimentos v deixar clare 
que e service pode ser 
prestado. 

Celular 
em pa ufa 

Ate o final do ano deverao 
ser assinados es primeiros 
conlratos para a exploracae 
de telefonia celular na banda 
de freqiiencia B, que esta 
sendo aberta a exploracae 
pela iniciativa privada pelo 
neve projelo de lei das 
telecomunicacees. Segundo o 
presidente da Telebras, 
Fernando Xavier Ferrtnra, as 
empresas privadas poderao 
estar operando no sistema ja 
no segundo semestre de 
1977. 

O Ministerio das 
Cemunicacbes aguarda 
apenas que o Congresso 
Nacional aprove a lei 
especifica sobrc1 o setor de 
telecomunicacbcs para, no 
praze de 30 a 60 (lias, per em 
consulta publica a proposta 
de regulamentacao desses 
services e publique os editais 
de licilacao para 
licenciamento. Ferreira 
preve que as primeiras 
licencas serao emitidas ate o 
final deste ano. 

Aabertura, que napratica 
devera significar maior 
oferta de linhas a partir di 
ano que vein, devera facilitar 
a vida dos cinco milhbes de 
brasileiros que estae 

aguardando na fila de espera 
para adquirir um telefone 
celular. 

O deficit de 
aproximadamente 10 
milhbes de linhas de 
telefones fixes contribui para 
aumentar a procura per 
telefones mbveis, segundo o 
coordenador do grupo de 
telecomunicacbes da 
Asseciacao Brasileira da 
Indiistria Eletroeletrbnica 
(Abinee). Roberto Isnard. 

Taxas 
de juros 

A Caixa Econbmica 
Federal esta esperando as 
taxas de juros baixarem um 
pence mais para veltar a 
financiar a casa prbpria da 
classe media at raves das 
construtoras. 
Rrevavelmente, este 
financiamente saira no 
segundo semestre, explica o 
diretor da Caixa, Vajdery 
Freta de Albuquerque. Ainda 
este semestre, a Caixa se 
prepara para captar recurses 
no exterior. Neste case, es 
financiamentos deverao ter, 
no maximo, Ires anos. 

Segundo Valdery, es 
financiamentos com 
recursos externos tambem 
deverao ser feitos atraves 
das construtoras. C) diretor 
nao fecheu a possibilidade de 
financiar diretamenle es 
mutuaries per carlas de 
credite, mas pondereu: o 
financiamente as 
construtoras gera empregos 
e incentiva novas obras. For 
uma questae estrategica, a 
Caixa nao revela 
oficialmente quanto tentara 
captar no exterior. Tecnicos, 
no entanto, afirmam que 
devera ser 
aproximadamente US$ 300 
milhbes. 

Prazo 
em questao 

O prazo de financiamento 
nao devera superar tres anos 
para diminuir o custo dos 
imjKistos sobre acaptacao. A 
correcao dos financiamentos, 
segundo Valdery, sera bem 
inferior a variacae cambial 
mais juros de ate 2,5% ao mes 
— indices que vem sendo 
oferecidos, porexemplo, nes 
financiamentos de 
autembveis com recursos 
externos. 

Os tecnicos da Caixa estao 
tentando resolver algumas 
dificuldades operacionais 
antes de fazer a captacao, que 
prevavelmente sera na 
Rurepa. 

por Regina Pitoscia 
Da Agencia Estado 

A falta de mecanismos que 
permitam identificar com 
seguranca a situacao 
financeira das empresas de 
assistencia medica e, 
c o n s e q ii e n t e m e n t e , 
determinar os possiveis 
riscos que cada uma 
apresenla exige muito 
cuidado. Nao so de quern vai 
escolher um piano, mas 
tambem de quern ja participa 
de um deles. 

Fntre as precaucbes que o 

consumidor deve adotar, uma 
das principals e nunca assinar 
nada sem antes de ler 
atentamente o contrato. Da 
mesma forma que em outros 
setores, e muito eomum que 
os vendedores de convenies 
medicos, para ganhar o 
cliente, acabem dando 
informa^bes que nao 
correspondem a verdade. 
Caso nao seja feita umaleitura 
atenla de todas as clausulas, 
e tiradas todas as diividas, o 
conveniado so ficara sabendo 
que foi ludibriado tarde 
demais. 

Escolha 
Antes de mais nada, 

porem, e importante definir o 
tipo de piano que pretende ser 
adquirido, alerta o advogado 
Antonio Fenteado Mendon^a. 
Sem essa definigao, e possivel 
que o consumidor venha a 
adquirir pianos com 
coberturas que nunca vai usar 
e deixar de fora outras 
importantes e indispensaveis 
para o sen perfil. 

Definido o tipo de piano e 
cobertura que se quer ter, a 
prbxima etapa e pesquisar 
pre^os, e ai b precise ficar 
atento. Na hipotese de 
encontrar alguma empresa 
que esteja oferecendo o 
mes mo que suas 
concorrentes, mas por um 
pre?o muito menor, 
desconfie. 

Ainda que optar por um 
piano com tradiyao no 
mercado nao significa que os 
riscos estejam descartados, 
agir dessa forma e melhor do 
que se associar a uma 
empresa desconhecida. 

Escolhido o piano, b bom 
checar com entidades de 
defesa do consumidor, como 
o Frocon, se existem 
reclama^bes contra o 
convenio. 

Quem participa 
Para quem ja esta ligado a 

um desses pianos, as 
preocupa^bes, embora 
diferentes, nao sao menores. 
No caso, o maior risco e o de 
ficar de uma hora para outra 
sem poder dar continuidade a 
um tratamento, recorrer ao 
mesmo mbdico ou 
ambulatbrio, caso a 
administradora venha a 
quebrar. Para quem for 
surpreendido com a extin^ao 
da empresa a qual b 
associado, no entanto, nao 
resta outra op?ao a nao ser 
entrar na Justi^a. 

A troca de uma empresa 
por outra tambem deve ser 
bem amadurecida pelo 
participante, especialmente 
por aquele que ja passou dos 
60 anos, por causa das novas 
carencias. 

Die as para quem 

tem um piano 

* Defina o tipo de piano que 
atenda as suas necessidades: se 
ha cobertura de parto, doenyas 
infecto-contagiosas, como a 
Aids, pediatris, etc. 

* Se a opyao for pelos pianos 
mais sofisticados, verifique se 
ha cobertura dos melhores 
hospitals, laboratbrios e 
medicos. 

* Se for pelos mbdios, 
verifique se o piano oferece 
rede credenciada ou sistema de 
livre escolha. Na rede 
credenciada, conheya primeiro 
a relayao dos conveniados e 
faya uma checagem dela. 

* Se for pelos simples. 

defina primeiro se voce quer 
cobertura em todo o Fafs ou 
apenas regional. Se sua 
necessidade for apenas 
regional nao compre pianos 
mais abrangentes, mas 
aproveite para acoplar mais 
bcneficios ao piano pelo 
mesmo preyo de uma 
cobertura nacional. 

* Nao deixe de checar nas 
entidades de defesa do 
consumidor se a empresa em 
questao tem antecedentes de 
reclamaybes. 

* Nunca assine um 
contrato antes de ler e 
entender bem suas clausulas. 
Fey a ajuda a amigos, 

advogados, etc. 

* De muita alenyao as 
clausulas que tratam das 
carencias e exclusbes. 

* Faya pesquisa de preyos, 
e desconfie das empresas que 
oferecem muito por preyos 
baixos. 

* De preferencia a 
empresas que ja tenham 
nome e tradiyao no mercado. 
Embora nao deixe de existir 
o risco, b melhor do que 
associar-se a um piano 
desconhecido. 

* Se voce ja b associado 
fique atento. A quebra no 

atendimento da rede 
credenciada pode ser um 
indicativo de que a empresa 
esta em dificuldades 
financeiras. 

* A mudanya de piano - 
conveniente se a r 
empresa nao impuser r 
carencias. 

* Em caso de quebr 
empresa, o associado, 
base no Cbdigo de D( 
Consumidor, tera de i 
Justiya l)ara a continue 
garantindo assistencia mbdu i. 

* E possivel tambem entr -r 
com uma ayao indenizatbna 
contra a empresa. 

Restituiyao do IR e 

por Regina Pitoscia 

Boa noticia para os 
contribuintes; este ano a 
restituiyao do Imposto de 
Renda deve chegar mais 
rapido. A razao b que, em vez 
de ser feito em lotes, o 

pagamento sera realizado a 
medida que as restituiybes 
forem processadas pelo 
Serpro. Assim, nao sera 
precise que a Receita termine 
o processamento de um certo 
numero de restituiybes para 
comeyar a devolver o dinheiro 
ao contribuinte, como ocorreu 
no ano passado e tambem nos 
anteriores. 

O secretario da Receita 
Federal, Everardo Maciel, 
garantiu que ja houve acerto 
com o secretario do Tesouro 
Nacional, Murilo Portugal, 
para assegurar, todos os 
meses, a partir de julho, 

dinheiro suficiente para ir 
pagando as restituiybes 
processadas. Ate dezembro, 
todos os contribuintes ja 
deverao ter recebido o que a 
Receita Ihes deve. Vale 
lembrar que as restituiybes 
virao corrigidas pela taxa 
Selic, ou seja, com base nos 
juros pelos quais foram feitas 
operaybes com lastro em titulo 
piiblico. Esses juros 
costumam ser os mais altos do 
mercado. 

Maciel comunicou ainda a 
boa receptividade dos 
contribuintes ao programa de 
informatizayao da declarayao 

do IR do ano passado. 
Ele disse que dos seis 

milhbes de declaraybes que ja 
chegaram a Receita, 44% foram 
apresentadas em disquetes. 

No ano passado, 35% das 
declaraybes foram em 
disquetes. 

A Receita estima que 6,5 
milhbes de contribuintes 
declararam Imposto de Renda 
este ano, em relayao aos 
ganhos obtidos no ano 
passado. Do total das 
declaraybes recebidas, 56% 
foram feitas em formularios. 
sendo metade no modelo 
simplificado. 

Grafica Jardim 
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Ouro Verde visa a segundona 

Bate 

Bola 

por FRANCISCO DO VALE 

Sele-vergonha 
O seletivo que apontara o 

Guarani como o 10° clube a 
participar do Campeonato 
Imperatrizense de 96, 
prossegue no proximo 
sabado. Aequipe do Bananal, 
que assinou embaixo para o 
Guarani retornar a primeira 
divisao, pegou logo de cara 
uma lapada: 3 a 1. E so nao 
foi mais porque o Guarani nao 
tinha o time completo. Nesta 
partida os reservas foram os 
titulares. Como Imperatriz e 
a capital do jabalandia, eu nao 
sei se rolou alguma coisa, ou 
seja algum jabazinho. De 
level. Gostei da posiyao do 
radialista e treinador do Ouro 
Verde, Mariano Neto, que 
tirou o time do sele-vergonha 
para nao compactuar com 
esta bandalheira. 
Qua dm de arbitragem 

O novo quadro de 
arbitragem de Imperatriz esta 
mesmo disposto a trabalhar. 
Estive conversando com um 
dos diretores. Na 
oportunidade, Advaldo 
Fernandes me revelava os 
pianos de trabalho. Ha at6 a 
possibilidade de Jackson da 
S:1"oira voltar a ajudar o 

o, ou seja, trocar ideias 
a mo^ada. Na verdade 

tern que da a C£zar o que e 
de Cezar e Jackson e Jackson, 
nao 6 apito de ouro. 

Tocantins E. Clube 
Por onde anda os 

dirigentes do Tocantins 
Esporte Clube, o "Tecao" 
maravilha? Vejam so como 
sao as coisas. Se alguem 
pegar o Tocantins para 
trabalhar vai aparecer ate 
causas trabalhistas. Esta 
Imperatriz e cruej, muito 
cruel. Em muitas das vezes o 

Tto aqui e errado e o errado 
e certo. Mas com ou sem os 
dirigentes foragidos, o 
"Tecao" vem. Ai vai ser 
madeira de da em "Cavalo". 

Eta futebol 
maranhense 

Jos6 Raimundo nao vai 

mais deixar o-Moto Clube. 
Ontem o presidente motense 
passou boa parte do tempo 
dando entrevista para as 
emissoras de radio da capital 
do Estado. Jose Raimundo 
recebeu a solidariedade dos 
torcedores maranhenses, de 
uma maneira em geral, e se 
confessou sensibilizado. 
Tambem foram feitos apelos 
por parte do presidente do 
Sampaio, Manoel Ribeiro, e 
o presidente do MAC, 
Franca Dias, que 
participaram da entrevista. 
O futebol do Maranhao me 
recorda o Show da Xuxa, era 
um estica e puxa daqueles! 
Ainda bem que acabou. E 
para infelicidade geral dos 
deportistas, o futebol do 
Maranhao ainda existe. 

AABB 
A Associavao Banco do 

Brasil anunciou uma 
competi^ao que seria 
realizada no clube e ate 
agora nada. A galera do 
Sistema ja estava preparada 
para entrar em campo e dar 
um show de bola. Com a 
voltade Renilson Souza, Ary 
Aragao e a contrata^ao de 
Jackson Silveira, o couro ia 
comer. Estamos aguardando 
a realiza^ao da competi^ao. 

Raimundinho 
O meia Raimundinho 

voltou a treinar 
normalmente em meios aos 
jogadores do Moto, com 
vistas ao jogo do proximo 
domingo contra o Coroata, 
na cidade de Coroata. 
Liberado pelo medico 
Cassas de Lima, 
Raimundinho tern presenya 
certa no jogo contra o 
Coroata. 0 jogador nao 
sente mais nenhum tipo de 
dor no musculo da coxa 
esquerda. Quern participou 
do primeiro treino da 
semana foi o zagueiro 
Edinho. O jogador extraiu 
um dente, mas a previsao e 
de que volte a participar das 
atividades do clube, amanha. 

Aniversariante 

do dia de hoje 

Quem esta trocando de 
idade hoje, 23 de maio, 

e o fraldinha da 
Escolinha Jandui, 

Giovane E. Silva Junior 
(Juninho), filho do casal 

Giovane Silva e dona 
Joselma Oliveira Silva. 
Ao futuro craque, os 

nossos parabens. Giovane recebe os parabens 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

O Ouro Verde esta 
trabalhando firme visando a 
segundona. Depois da grande 
armafao feita pelo presidente da 
LID, Toinho Bareta, paracolocar 
o Guarani na primeira divisao do 
Campeonato Imperatrizense, a 
diretoria so pensa na conquista 
da segunda divisao. Na 
temporada passada o Ouro 
Verde fez uma excelente 
campanha, somando ao longo da 
competi^ao 26 pontos, enquanto 
que o Guarani so fez 01 ponto 
em todaacompetigio. O seletivo 
armado para colocar o Guarani 
na j jrimeira divisao estava aberto 
para todas as equipes que 
disputaram a segundona na 
tem{K)rada passada, mas como 
os dirigentes observaram que 
esta acontecendo a chamada 
l)anelinha, resolveram pular fora 
do barco, deixando apenas o 
Bananal. Os desportista de 
Imperatriz comentam que se o 
Bananal nao quisesse participar 
do sele-vergonha, o Guarani 
seria convidado para participar 
da competiyao como o i )ior time 
da ultima temporada. O tecnico 
Mariano Neto, devera manter a 

Mariano Neto, tecnico do Ouro Verde, fora do sele-vergonha evisando a segunda divisao 

mesma equiiK' que particiiwai 
do campeonato passado, 
deixando claro que o time tern 
conjunto e vai brigar pelo tilulo. 
O tecnico Mariano Neto 
comanda os treinos no camix) 
do Clube Augustao, que leva o 

nome do grande craque 
Augusto, que representou 
Imperatriz nos gramados 
internacionais, assim como 
Batore. 0 treinador esta 
otimista com os resultados 
obtidos nos amislosos 

preparatives para os jogos 
oficiais. "O Ouro Verde e uma 
equipe aguerridaacima de tudo, 
um time valente, de pegada 
forte no meio-campo. Acredito 
que seremos campedes", disse 
Mariano. 

Botafogo de J. Lisboa 

esta sem atividade 
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temporada na Edivaldo: vice- cam p eao 

por Francisco do Vale 

pelo Botafogo 

O Botafogo, de Joao Lisboa 
continua sem atividades em 96. 
A diretoria do clube espera 
uma posi^ao da Liga de Joao 

Lisboa para iniciar os 
treinamentos visando as 
atividades que por ventura 
sejam programadas pela 
entidade. A Prefeitura de Joao 
Lisboa ate agora nao anunciou 

ultima 

melhoria no esporte daquela 
cidade. 0 Estadio Cafeteirao 
continua como um dos 
melhores gramados da regiao. 
O Botafogo foi o vice-cami)eao 
da temporada passada, fazendo 

uma excelente campanha na 
competi^ao. O meia- direita 
Edvaldo, aguarda 
anciosamente uma definivao 
por parte da Liga para que o 
seu time possa trabalhar 
visando o campeonato da 
primeira divisao de Joao 
Lisboa. Para o jogador, esta 
faltando mais apoio iwr parte 
do prefeito local. "Sem o ajK)io 
do Executivo, o futebol de Joao 
Lisboa nao funciona", disse 
Edvaldo. O campeao da 
temporada passada do 
Campeonato de Joao lisboa foi 
o prdprio Joao Lisboa, que 
tambem se encontra com suas 
atividades paralizadas. O 
diretor de esportes de Joao 
Lisboa, (Ozias Panfilo). 
segundo informaydes de 
alguns diretores de clubes 
daquela pravade esix)rtes.i)uniu 
de so vez 08 e(iiii|X'S, sendo que 
na temporada anterior, 08 

equipes tambem loram 
penalizadas e ja cumpriram a 
suspensao e voltam neste 
camix'onato. Os presidentes de 
clubes informaram ainda, que o 
empresariado de Joao lisboa, 
nao colabora com o desporto da 
cidade. 

Cafeteirao em boas condigoes 

por Francisco do Vale 

O gramado do Cafeteirao 
esta em boas condi^des para a 
pratica do futebol. O diretor de 

esportes da cidade suspendeu, 
no pen'odo de inverno, as 
atividades naquela praya de 
esportes. O Estadio tern o 
melhor gramado da regiao, 

gramado por onde ja passaram 
craques como Roberto Carlos, 
ex- Palmeiras e outros por este 
Brasil afora, sem esquecer de 
Batore, que esta na Belgica. 

Ozias Panfilo garantiu a 
reportagem doJC, que se nao 
tivesse tornado essa medida, o 
gramado estaria em pessimas 
condiydes. 

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

comondo de segunda a sexta-feira, o progronna Cidade 

Alerta, dos 13h00 os 15h30, pela TV Cidade 

A verdade mia e crua, doa a quem doer. 
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Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

.L-cv ia<pcv me k+o 

0 vicegovernador Jose Reinaldo Tavares desembarcou ontem em nossa cidade, 

onde cumpriu uma vasta programagao. Pela manha, reuniu-se com o interventor- 

Dorian Menezes, onde tratou de assuntos em prol do desenvolvimento de 

Imperatriz, e a noite participou do lan^amento do Programa Meu Primeiro 

Emprego, no Sesi, que tern como objetivo, reduzir o indice de desemprego, 

melhorando a vida do povo imperatrizense. 

A noite de ontem no late Clube esteve super movimentada, com uma salx 

rabada, que foi servida aos socios que se fizeram presentes. De parabens a no\ 

diretoria do late, que vem mostrando serviqos para o lazer e o conforto dos 

associados. 

"Uecv+ro 

Boa dose de humor e que nao vai faltar na peqa teatral Eu Te Amo 

Mensalmente", que estara em cartaz dia 28 de maio no Ju^ara Clube. No elenco 

a dupla de atores Claudio Cunha e Melissa. Vale a pena conferir. ^ 

Dose dupl 'ose duplcv 

0 empresario Samir Sabbag esta otimista com o Clube do Uisque, que acontece 

hoje no Fly Back, e com certeza repetira o sucesso da ultima quinta-feira. Os 

apreciadores do uisque que confirmem de perto, porque a noite promete. 
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Stomna Cnstina, Musa Cvara, (eteita Musa Brnsil 96). Tulio (promoter 
(Musa Manmhao) em momento de descontragao no passeio de Escuna em Sahador 

Claudio Cunha e Melissa Mell, dia 28 na city com apefa teatral "Eu TeAmo Mensalmente' 

(^mb orcou 

Na segunda-feira para Brasilia, o deputado federal Sebastiao Madeira, que no 

aeroporto nao perdeu a oportunidade para articular com os presentes local. Ele 

que retorna nesta sexta-feira para dar continuidade aos trabalhos politicos. 

<r^s+eelos nc\ Dike do Dcmtosio 

Sera o baile que acontecera em grande estilo no dia 06 de julho, sob organizaqao 

do colunista Jonas Ribeiro. A noite sera enaltecida com a presenqa de personalidade 

do Brasil, entre eles: Tereza Collor, Nice Lobao e o tetra-campeao de jet ski, Douglas 

Carvalho. 0 baile visa angariar fundos para os aideticos de Imperatriz. Com certeza 

o evento sera um sucesso. 

m. 

E 

I'm die de AIexandm r Jose Reinaldo (vice-governador) que visilou ontem a c.dade 

A GENTE FAZ TUDO 

PARA VER VOCE FELIZ. 

4- E AN IVERSARIO 
TRAMONTINA. 

VENHA COMEMORAR! 

O MELHOR DA FESTA 

SAO DOS PRE9OS 

mmm 

m 

Presentes Scrnta Marina. 

Zodo mundo tem, todo mundo 

usa e sempre falta um. 

A do \c\V- 

Sgu iislr-iLuiclcr- 

flrmazem Nddia 

Santa Marina (Duralex) 

Fone: 722-2952 

Noivos & Noivos 

Alugamos e vendemos para noivas, noivos, damas, 16 
anos, padrinhos e cavalheiros. 

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

Ruq Simplicio MorGiro, 1665 

Fon0: (098) 723-5165 - Imperotn: 
•R 
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Jornal Capital 

0 Seu tider V 

Para anunciar 

e so ligar 

723-2034 

Academia Askan/Pratique Karate 
Preservar a integridade fisica, mental e sensorial de sens praticantes. 
Treinado karate voce adquire: habilidade, disciplina, equlibrio, for^a e 

autoconfian^a. 
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. 
Aerdlocalizada — 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. 

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

Rovel Veiculos 
Vende: 

D-20 91 completa -R$ 22.000 — cor vermelha 
D-20 90 completa - R$ 20.000 — coe preta 
Saveiro 93 a gasolina - R$ 7.000 — cor amarela 
Pampa 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 

Ademar Mariano Consult. Imohiliaria 
Vende: 

*Uma casa residencial localizada a Av. Bernardo Sayao, BairroTres Poderes 
— com 04 quartos, 01 suite, garagem, piscina, copa/cozinha. Pre9o de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a Rua Sergipe, Bairro Ju^ara — com 02 
quartos, 01 suite, garagem, area de servi^o, copa/cozinha. Pre^o de ocasiao. 
*Um aparlamento residencial localizado a Rua Sao Pedro, Bairro Nova 
Imperatriz, Edificio Meridien — com 02 quartos, 01 suite, banheiro social, 
copa/cozinha, dependencia de empregada. Prefo de ocasiao. 
*Um apartamento residencial localizado a Rua Gioas, Setor Maranhao Novo, 
Edificio Laville — com 02 quartos, 01 suite, banheiro social, copa/cozinha, 
dependencia de empregada. Pre^o de ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a Rua Frei Manoel Procopio, Bairro Centro 
— com 02 quartos, banheiro social, copa/cozinha. Prefo de ocasiao. 
*Umacasa residencial localizada no Setor Amazonas — com 02 quartos, 01 
suite, banheiro social, copa/cozinha. com uma area de 1.000 m2 de terreno 
(conslruijao nova). Pre^o de ocasiao. Contatos; Fone 721-5424 

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

Alex Arouche Imbveis 
Sua Garantia Imohliaria 

Creci J-173 20a 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 ju^ara. 

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

Viayao 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 terras, quintas e sabados as 10:30 

Vende-se 
■a casa construida (esquina) e outra come9ada, com ponlo comercial. A 

Rua Furna, nu 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 — pre^o a combinar; 
Uno ELX completo, cor vinho, R$ 9.500,00 
Av. Getulio Vargas, 1973, em frente ao Bamerindus. Fone: 721-0562, falar 
com Ze Vais. 

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

Vende Casas: 
* Na rua Hermes da fonseca, Centro. 
R$ 20.000,00 
* Rua Santa Tereza, Centro 
R$ 25.000,00 
* Rua II, Parque do Burili 
R$ 13.000,00 
* Rua Cecilia Meireles, Bairro Aleandra 
R$ 8.000,00 
* Rua Godofredo Viana, Jardim Eldorado 
R$ 35.000.00 
* Rua Joao Lisboa, Centro, com 03 pavimenlos 
R$ 130.000.00 
* Uma casa no Alto da Boa Vista 
R$ 36.000,00 

Pontos Comerciais 
* Um ponto na Rua Coriolano Milhomem, 1727, Centro 
R$ 36.000,00 
* Na Rua Luis Domingues, Centro 
R$ 45.000.00 
* Na Rua Ceara, Bairro Juyara 
R$ 25.000,00 
* Na Av. Getulio Vargas, Centro 
R$ 200.000,00 

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

Maira Estacionamento 
Vende: 

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

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

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

Vende-se'ou troca-se 
Uma chacara localizada na entrada da Vila Davi. 
Pre^o a combinar. 
Tratar no Bar Castelinho, Beira Rio. n816, com o sr. Joao Damascena Silva 
Braga (Joaozinho) 

Ofertas de emprego/Sine- MA 
10 Soldadores de arma^ao 
08 Operadores de vibrador de concrete 
05 operadores de trator agricola 
04 armadores de guindastes 
20 armadores 
70 carpi nteiros 
Obs.: as vagas disponiveis acima sao para Construtora Mendes Junior, em 
Minas Sul, Goias. 
01 Carpinteiro 
01 Barman 
02 cozinheiros 
02 operadores de patrol de acabamento 
02 tecnico em seguranfa 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 micleo do orgao, a rua 15 de Novembro, 
s/n, antigo Ciretran. 

Joia Motel 
Apartamentos com frigobar, telefone, televisao, ar condicionado, video e um 
completo servi^o de quarto. 
BR-010, Km 01, nQ 85. Fone: 721-1438. 
Visile-nos. 

Oferta de emprego 
A Exticendio Comercio e Representagoes LTDA esta conlratando vendedores 
com ou sem experiencia. Os interessados devem procurar dona Sulamita. 
Av. Dorgival P. de Sousa n8 1427, em frente ao Imperatriz Shoping 

1 L 

Vende-se 
trega do ramo de confec^oes localizada a rua Cel. Manu I 
rgival P. de Sousa. 
ne: 723-1628 em horario comercial ou no local. Pre^o de 

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

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

AC Corretora Vende: 
Moto Titan OK-R$ 3.200; 
Moto Drean OK - R$ 2.500 
Moto Today 89 - R$ 1.600; 
Pick-Up Fiat 94 R$ 6.200 — cor vermelha; 
Pick-Up 1000, ano 94 - R$ 6.500,00 
Pick-Up 1500 92/93 - R$ 5.500.00 
Santana CLI, com ar condicionado, CD, sg total, ano 95 - R$ 18.000,01 
Moto Titan OK - R$ 3.200,00 
Moto Titan OK - 3.300,00 
C-100 Drin OK-R$ 2.500,00 
CG Today 93/94 - R$ 2.300,00 
CG, ano 89 - R$ 1.600,00 
CG, ano 86 - R$ 1.500,00 
Pampa 89 - 3.200 cor vermelha; Santana 95 - R$ 18.000 
Av. Dorgival P. de Sousa, 991- fone;723-2481 

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

   —  
Vende-se 

Uma loja de roupas finas localizada a rua Godofredo Viana n8 818C - em 
frente a sorveteria Zorzo. 
Tatar no local ou pelo fone 723-1628 

Vende-se 
Um Fiat Ogi 83 a alcool - R$ 1.700 — cor verde. 
Tratar na rua Rio Grande do Norte n8 905- Mercadinho, ou pelo fone 721- 
7361 

Vende-se 
Uma moto Tita, ano 95/modelo 95; cor azul. lF\ A/96 pago 
Valor: R$ 3.000,00. Interessados falar com Alon^o, na DrogariaEconomica 

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

Vende-se 
Uma casa no Jardim Cristo Rei, com 02 suites. R$: 20.000,00. Aceita-se 
gado no negocio. 
Uma casa residencial, otima localiza^ao, apropriada para clinica e 
laboralorio. Preyo de ocasiao. 
Uma casa residencial, a RuaD. Pedro II, Bairro Uniao, com 05 quartos, 02 
suites, dependencia de empregada, area de servRo e campo de futebol. 
Aceita-se gado no negocio. Tratar com o Sr. Assis Dias, pelos fones; 721- 
6945/977-2569 

Salao Paraiso 
Metodo moderno de corte e massagem, com produtos 
da niais alia confianca e |)or jireyos 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 Reden^ao II 

Precisa-se 
De uma cozinheira com experiencia e referenda, para trabalhar em uma 
residencia. Paga-se bem. Interssadas devem dirigir-se a Di Paula Calvados; 
Av. Getulio Vragas 682, Calyadao 

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

Passa-se 
Um ponlo comercial no Shopping Shalon. 
Maiores informa^Ses pelo telefone 077-3463 

u 
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Academia ProCon><» 
Ginastica localizada, musculavao e 
aerobica. 
Fazendo com que voce tenha uma melhor 
harmonia com o seu corpo. Nao pense duas 
vezes. 
Rua Piaui, 880 - Centro 

Sintonize a Radio 

Capital AM, 950 

Khz, 10 mil Watt's 

de potencia. 

A Sua Melhor 

Onda. Agora com 

studio tambem a 

Super Quadra 602 
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LINHA 96 

Biticleta SUNDOWN 
SHIMANIMAL 

18 Marc has, Cambio SH1MANO, 
CanoReforgado„Mod. 

R$ 2IS,OOa vista ou no carnet 

Refrigerador PROSDOCIMO 
270 Us, Mod. R-27 

R$ 43S,OOa vista ou no carnet 

R$ 56 00 por mis 

ou 5 cheques de R$ 98,00 

Consul*®* 

trt 
cj. 

OU 

Freezer CONSUL 
Horizontal, 310 Lts, Mod. HA 3IC 
Rf649,oou vista ou no carnet 

R$ W,00 por mis 

5 cheques de R$ 145,00 

ESVWLTEC 

Freezer ESMALTEC 
Horizontal,450 Lts, Mod. T-3 4503 
Rf 79S,oo a vista ou no carnet - 

99 R$ rOOpor mis 

ou 5 cheques de R$ 178,00 

Fogdo SEMER 
Next Plus 

6 liocas. Mod. SI S 76NVK 

Rf336,oo 
a vista ou no carnet 

*s 

ta ou no carnet 

43,. 

por mis 
ou S cheques de 

RS 75, OO 

Fogdo SEMER 
Next Plus 

4 Bocas, Mod. SFS 50NVK 
Rf l69,oo 

a vista ou no carnet 

*$ ,00 

por mis 
ou S cheques de 

RS 38,00 

TV TOSHIBA 
14" CORES C/CR TIMER Mod. TV-1480E 

Rf349, OOa vista ou no carnet 

/IS R$ M *0 ,00 por mis 

S cheques de R$ 78, OO OU 

Video Cassete TOSHIBA 
4 Cube gas, Controle,Mod. VCR-570 
Rf 419,00a vista ou no carnet 

SA R$q*-w,oo por mis 

ou 5 cheques de RS 94,00 

Con/. Som TOSHI 
Estereo Digital, 
Mod. CM 3248 
Rf295,oo 
a vista MU no ca 

R$ 

por mis 

ou 5 cheques de RS 66,00 

Radio Gravador TOSHIBA 
AM/FM, Mod. RG 8126 

Of 78,00a vista ou no carm 

R$ 9,80 

por mis 

ou 5 cheques de 17,00 

TlSn 

Fita de Video 
PHILIPS 
,Mod. TS 120S 

R$ 2,50 
d vista 

p»uiai 

Fita K7 
PHILIPS 

AUDIO,Mod. FF-46 

Rf IjOO 

a vista 

Liquidificador BRIT AN IA 
2 Velocidades, 

MAIS PULSAR, 
Mod. S 

Rf 42roo 
a vista ou no carnet 

■a:.:..,. 

R$ &,40 por mis 

ou S cheques de 
Rf 9,40 

Ventilador FAET 
30 CM, Mod. 1048 
Rf 29, oo 
d vista ou no carnet stwu 

3 R$ *0,80 por mis 

ou S cheques de 

RS 6,SO 

R$ Rz M ,00 por. mis 

5 cheques de RS 48,00 

Colchdo DALBAN 
D-23 MA GIF LEX,Mod. 78X14 
SOLTEIRO 
RfSS,00 
a vista 
ou no corn 

TV CCE 
14", Em Cores, Controle Remoto, 

Rf329, OOa vista ou no carnet 1 

M2. r$ -wmi,oo por mis 

ou S cheques de RS 74, oo : 

por mes 
ou 

u. 

OARANT 

5 cheques de RS 72,40 

Colchdo DALBAN 
D-23, CASAl, MA GIF LEX,Mod. 1.28X14 

Rf 79,oo 
a vista 

ou nwamet 

r$ m ",oo 

5 cheques de rs 7/;fd ou 

MaqXost. ELGIN STANDART 
C/GA BINETE, Mod. B-3/750 

Rf /4S,oo 
d vista 
ou no 

TV CX.E 20" CORES 
C/CR,Mod. HPS 2080 « 

Rf389, OOa vista ou no carnet , 

asl R$ M *0,00 por mis ■ 

ou 5 cheques de RS 83,00: 

,60 

por mes 

ou 5 cheques de RS 

33,00 

m —L 

-t 'S 

j'JUU 

~4 A ' 
jr 

» * 
r 

Fogdo KENT 
2 Bocas, Mod. 26 

Rf F2,ood vista ou no carnet 

R$ 1 ,60 por mis 

ou S cheques de R$ 2,70 

Stereo SYSTEM CCE 
RACK, AM/FM, Duplo Deck, Mod. SS 7880 [ 

Rf J88, OOa vista ou no carnet • 

r$ m* m,oo por mis 

ou 5 cheques de RS 42,00 

Ferro WALITA 
SECO,Mod.FE-02 
Rf2/,00 
a vista ou no carnet 

lt$ 2,70 

por mes 
ou 5 cheques de Rf 4,70 

Ofertas vdlidas ate 25/05/96 ou enquanto durar o estoque. Piano Carnet, juros 12% a.m. Piano Cheque, juros 6% a.m. 
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A saude da crianca na Regiao locantina 
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por Dr. Edison Calixto 
Pediatra 

Com freqiiencia estaraos 
observando na clfnica 
pediatrica diaria a presenga 
de crian^as desnulridas quer 
seja ela de origem primaria 
ou secundaria. Se 
considerarmos que cerca de 
40% das crian^as em idades 
pre-escolar em todo o mundo 
padecem de mal nutri^ao, 
podemos constatar que estes 
numeros sao bastantes 
expressivos; aumentando 
quando o produto nacional 
bruto e inferior a 700 ddlares 
p/ ano. 

Nossa regiao com 
situa^ao geografica e 
peculiaridade propria do 
nordeste brasileiro nao foge 
a regra geral, muito pelo 
contrario, possue agravantes 
bem conhecidos de todos 
nos com miiltiplos 
problemas socioeconomicos 
inadequadas provisoes das 
necessidades basicas. 

As mulheres durante a 
gravidez e lactayao nao 
possuem cuidados de saiide. 
Com predominio da mal 
nutri^ao nao ingerem leite 
malerno suficientes e 
alimentos adequados apds 

x-xoKv.:-™. 
Automovcis e Pctas Capri ltda. 

• REVENDEDOR AUTORIZADO • 

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

/ :S.v, 

ESCORT 96 
CAT. FIT6 

18.000 (Basico) Entrada: 5.400,00 

24 pagamentos: 767,46 

Corrigido pelo Dolor 

/9'000'0of$r®\* 

^6 r C^Or/ 

or 

% 

Cotas dispomveis pelo Consorcio Nacional Ford 

Para toda linha Ford 

QUANDO VOCE COMPARA 

COMPRA FORD. 

desmame. Nao contamos 
com a central de vacina^ao 
com abrangencia da 
periferia e agua limpa e 
serviyos sanitarios: estes 
problemas se associam a um 
baixo m'vel de educacional. 
As formas atuais de 
desnutri^ao sao as chamadas 
de tipo pregresso com o 
comprometimento estatural 
crdnico, e menor 
acontecimento da relayao 
peso/estatura. 

A desnutri^ao primaria 
decorre da falta de ingestao 
de nutrientes. Como 
desnutri^ao secundaria 
poderemos relacionar a do 
tipo constitucional, 
infecciosos e afec^oes 
crbnicas. 

Como poderemos 
observar a saiide da crianya 
em nossa regiao e bastante 
delicada, necessitando da 
criayao de programas de 
prevenyao de acidentes para 
as crianyas, assistencia 
odontologica permanente 
nos postos de atendimento 
primario, central de 
vacinayao incorporando as 
novas vacinas ja oferecidas 
em outras regides como 
Triplice Viral e Hepatite B 

atualizando inclusive nosso 
calendario de vacinayao de 
soros antiofidicos e vacina 
anti-rabica nos postos e 
estimulo ao programa do 
leite, assim como 
suplementayao da vitamina 
E em doses terapeuticas 
para a prevenyao de 
infecyoes pulmonares, 
diarreia e sarampo, 
enriquecimento das formulas 
infantis com vitamina D para 
prevenyao do raquitismo. 

Necessitamos de 
reciclagem de recursos 
hiimanos, para que nos 
postos de saiide nao ocorra 
"oportunidades perdidas de 
imunizayao" com ordens 
obsoletas de vacinar somente 
as crianyas sadias e abolir as 
filas que sao a "purgayao dos 
pecados". A prevenyao 
continua sendo a maneira 
mais efetiva e economica de 
manter a saiide de nossas 
crianyas. 

Receita de pediatra 
Estas sao as principals 

propostas de mudanya 
organizadas a partir da 
vivencia de seis anos de 
trabalho como pediatria da 
cidade de Imperatriz para 
onde convergem crianyas do 

Maranhao, Para,Tocantins e 
Piaui e a partir do dialogo 
com o colega pediatra e de 
outras especialidades; 

Curto prazo 
1 - A crianya do Pronto- 

Socorro Municipal com um 
aparelhamento adequado e 
dignq do trabalho medico. 

2 - Distribuiyao com base 
em avaliayao tecnica de AIH 
em mimero suficiente para os 
hospitais da rede conveniada 
pelo SUS. 

3 - Criayao da Central de 
Leitos com a implementayao 
da informatizayao. 

4 - Fortalecimento do 
Conselho Municipal de 
Saiide. 

5 - Salaries dignos para os 
trabalhadores da saiide. 

6 - Publicayao mensal em 
jornal local da verba do SI'S. 

Medio Prazo 
1 - Recuperayao das 

unidades basicas de saiide. 
2 - Reciclagem de recursos 

humanos. 
3 - Concurso piiblico para 

admissao de especialista. 
4 - Autonomia 

administrativa financeira dos 
centres de saiide. 

5 - Descentralizayao das 
ayoes e services de saiide. 

jAtcnjao! Alcttcan! i^tcitran! 

INFORMATIVO AUTORAMA 

UGUE 721-8593 E FA?A 0 MEiHOR NEGOCIO EM PNEU DE CAR6A, PNEU 

DE PASSEIO, CAMARAS DE AR, PROTETORES E SERVI?0S: 

CARRO PASSEIO 

ALINHAMENTO R$ 6,00 

BALANCEAMENTO R$ 8,00 

CAMINHAO 

ALINHAMENTO R$ 7,50 
BALANCEAMENTO RS7,50 
PROTETOR ARO 16 RS 10,00 
PR0TET0R ARO 20 R!! 15.00 
PROTETOR ARO 22 R1120,00 

PNEU DE CARGA (FIRESTONE). 30/45/60 DL4.S 
NO PREfO A VISTA SEMJUROS. 

NA COMPRA DE 04 PNEUS DE CARGA OU PASSEIO, VOCt GANBA: 
AUNHAMENTO E BALANCEAMENTO INTEIRAMENTE GRATIS. 

PROMOCAO COMO ESTA. SO NA AITORAMA PNEUS. 
APROVETTE ESTA SUPERPROMOfAO 

ENQUANTO DURAR O ESTOQIE. 

7 

AUTORAMA 

PXUIS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 ■ Fone 721-8593 

Jornal Capital 

Seja mais um 

assinante do r I 

| 71; : ^ 1.^ 

i |' j % ' f 

i 

(Li igi je 722 
[-2034j 

A 
0 o 

0 

Lisue I3S-1345 e 

faca a assinatura do Seu 

Lider Diario. 
N|i 



Imperatriz, 23 de ma/o 1996 

ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

LEI N" 795/96 

INSTITL'I O SISTEMA CENTRALIZAUO 
DE LICITAQAO, CRIA A COMISSAO 
PERMANENTE DE LIC1TACAO CPL E 
DA OUTRAS PROVJDENCIAS. 

O INTERVENTOR ESTADUAL EM IMPERATRIZ, no uso de suas 
atriboipdes legais. fa?o saber a todos os seus habitantes que a CSmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinle I^i 

Art I*) - Pica instituido 0 Siateraa Cenlralizado de Licitacao no imbilo 
dos Orgaos da Administrafao Direta, Indireta e Fundaciontl, ao qual compete programar e 
realizai os proccdimentos licitaldrios de interesse do Municipio. 

Art 2°) - Cria a Comissao Pcrmanente de LicitacSo - CPL. como Orglo do 
Execuli '0 Municipal, composla de 5(cinco) membros. de escolha do Chefe do Executive, 
2(dois) dos quais deverSo ser funcionarios estaveis do Quadro Permanente de Pessoal do 
Municipio 

§ 1°) - Os membros da ComissSo. demissiveis "ad nutum", serSo 
nomeados pelo Chefe do Executive, entre pessoas de ilibada repulafao e de reconhecida 
capacidade tecnico-administrativa e investidos no cargo por prazo que nSo excedera de 
l(um) ai-o 

§ 2°) - A Comissio (era, denlre os S(cinco) membros. l(um) 
Presidente e l(um) Secretario, ambos designados pelo Chefe do Execulivo Municipal 

Art 3°) - A Comissio Permanente dc Licila^io compete disciplinar e realizar 
todos os procedimenlos licitatorios, respeitado o que preceitua a Lei Federal n" 8 666/93, 
sob todas as modalidades exigidas pot Lei, no anibito da Adminlslrafio Direta, bem como 
as Autarquias, FundafCes. Empresas Piiblicas, Sociedades de Economia Misla, Fundos 
Especiais e demais entidades que direta ou indiret menle slo controladas pelo Municipio 

artigo 
PARAGRAFO tTNICO - Compete 3 Comissao, alcm das atribui(6es deste 

I - Orientar, acompanhar a elabora^io e aprovar os alos do processo 
de licitacfio. observado o disposto no Art 38 da L-i n" 8,666/93; 

ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

4000 - DESPESAS DE CAPITAL 
4100 - INVESTIMENTOS 
4120 - Equipamentos de Material Permanente R$ 20 000,00 

Art 13) - Para cobertura dos creditos especiais abertos, sera usado como 
recurso a anula?So parcial da seguinte dotap&o orgamentaria: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL 

03 07,020 202 - Manutenfio e Funcionamento da Casa Civil 
3000 - DESPESAS CORRENTES 
3100 - DESPES AS DE CUSTEIO 
3110 - Pessoal 
3111 - Pessoal Civil RS 150 000 00 

Art 14) - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao. revogadas as 
disposiodes em contrario 

CABINETE DO INTERVENTOR ESTADUAL EM IMPERATRIZ, EM 16 DE 
MAIO DE 1.996, DA INOEPENDENC1A E 108" DA REPUBLICA. 

DORIA^RIKER TELES Dt>MENEZES 
Interventor Estadual em ImWeralriz 

/ 
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relativos is iicitapoes; 
II - Adotar as providentias cablvels para a publica^ao dos alos 

III - processar e julgar licitatoes, 

IV - pteparar as atas e relatorios circustanciados de suas decisdes, 

V - reqiierer, sempre que necessario, inclusive mediante a contrataqio 
de pessoas flsicas e juridicas especializadas, pareceres tecnicos e quaisquer oulras diligincias 
e ou/ providencias destinadas a esclarecer ou complementar a instrugio dos procedimenlos 
licitatorios e outros de interesse do sistema; 

VI - manifestar-se drcunstar.ciada e conclusivamenle, 

a) nos recursos adminislrativos, 
b) nas rep resent acoes contra decisdes de que nio caibam 

recursos para instancia hierarquica superior 

VII - emitir parecer adjudkatorio decorrente de licilagao e nas 
hipoteses de dispensabilidade e inexigibilidade. submetendo-os a homologaglo do Chefe do 
Execulivo Municipal 

VIII - pronunciar-se sobre a aplicapio de tangoes a licitantes, 
fomecedores. prestadores de servigos e agentes piiblicos que pralicarem atos em desacordo 
com os preceitos legais e regulamentares. pertinentcs as licitagoes e contratos 
adminislrativos. 

rescisio de contrato; 
IX - opinar quanto a celebragdo de termo aditivo, sob contratagio e 

X - executar oulras alividades alms e correlatas que forcm 
determinadas pdo Chefe do Executivo Munkipal 

Art 4°) - Os membros da CPL. responderio solidariamente por todos os alos 
praticados pela ComissSo. salvo se posigao individual divergente estiver devidamcnte 
lundamentada e registrada em ata lavrada em que tiver sido tomada a decisao. 

Art 5°) - Os membros da CPL desenvolverSo as suas alividades fiincionais 
em regime de tempo integral e dedicagSo exclusiva, sendo-lhes vedado o exercicio de 
quaisquer oulras, dentro ou fora da administragio publics 

An 6°) - A CPL iniegra a estmtura organizacional do Municipio. sendo 
soberana nas suas decisdes 

ESTADO DO MARANHAO 
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PARAGRAFO UNICO - As decisdes da Comissao serio tomadas pelos votos 
da maioria dos seus membros e deverao constar da ata da reuniio respectiva 

An 7°) - Ficam criados, na estrulura da ComissSo, os csigos comissionados 
e as fiingoes gratificadas constanles no Anexo I desta Lei 

§ 1") - Os membros da CPL lerao remuneragao de Secretario 
Adjunto; 

§ 2°) - Aquele que estiver investido na Presidencia da Comissao teia 
direito a remuneragao e Iratamento protocolar de Secretirio do Municipio. 

Art 8°) - O Poder Executivo adotara providencias para suprir a CPL de 
pessoal tecnico administrativo necessario ao cumprimento de suas finalidades 

§ 1°) - Para os fins deste artigo poder§o ser designados servidores de 
quaisquer Orgios, sem prejuizo de seus vencimenlos, direitos e vantagens 

§ 2') - O Presidente da CPL podera requisitar. sempre que necessario. 
mediante formulagio escrita, a colaboragSo eventual ou lemporaria de servidores, tecnicos - 
adminislrativos, nas condigdes do parigrafo anterior 

Art. 9°) - O Poder Execulivo baixara normas complementares necessarios ao 
cumprimento desta Lei 

An 10) - As licitagdes instauradas na Comissao anterior serio concluidas 
peia Comissao criada por esta Lei. 

Art 11) - A CPL tern o prazo miximo de 30(trinia) dias a partir da sangSo 
desta LH. para implantagio defmitiva do sistema instituido 

Art 12) - Pica o Poder Execulivo aulorizado a abrir creditos especiais no 
orgamento em vigor, para implantagJo do sistema, ate o limite de R$ 150 000.00( cento e 
cinqftenta mil reals), assim discriminados 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO 

03.07.021 2.05A - Manutengao e Funcionamento da CPL 
3000 - DESPESAS CORRENTES RS 130.000,00 
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO R$ 
3110-Pessoal R,$ 
3111 - Pessoal Civil r$ 80 000,00 
3120 - Material de Consume R$ 30 000,00 
3131 - Remuneragao de Servigos Prssoais R$ 10.000.00 
3132 - Outros Servigos e Encargos R$ 10.000,00 

ESTADO DO MARANHAO 
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ANEXO UNICO A LEI N" 795/96 DE 16 DE MAIO DE 1996 

QUADRO DE PESSO.41. DA COMISSAO 
PERMANENTE DE UCITAQAO - CPL 

PREFEITURA MUNIC1PAI- 
IMPERATRIZ - MARANHAQ 

SECRETVUHA WiMICIPAt Vt ACHIWIsmcAO 
E RECURSOS HUHAHOS 

I - C.iRGOSEM COMISSAO 

Especi ficiigao 

Presidente da Comissao 
Secretario da Comissao 
Menhro da comissao de l.icitagao 
Chefe de Gabirtete 
Assessor Juridico 
Assessor Tecttic.n 
Secretaria lixecuhva 

Simbolo 

//- CATiGOS EFETIVOS. 

Hspecilicagao Simbolo 

Auxiliar Administrativo 
Oticial dc. AdministmgSo 
Operador de computador 
Molorista 

Ou;mt 

01 
01 
03 
01 
01 
01 
01 

Ouant 

02 
,01 

01 
01 

AVISO OF. IICITACSO 
looada de P-MCO W96 

OBJHO-. 

DATA 00 VFCmUERTO 
OAS ntOPOSTAS: 

VALlOm 
OAS PROPOSTAS 
EVOEKECOi 

OBSERPACOES: 

Aquiizgao de GineAOi AiLmtnLiitioi 
ptuiA mtAtnda eicota*- 

10/jMkO/ 1946 ai IS'-00 hosca 

6<?| tesienfiti diM 
mmnKA mnCIFAL PE IMPERATRIZ 
ROA Kill BAR80SA. tOI - CFHTKO 

I ici-tacdo do -tipo UFHOK PRECO c qur 
itJid Aegida ptta. Lt*. "2 t.666, de 
ZU06/93 com Aedagao itada ptta Le.- 
h9 t.iSS. de 11/06/94. 06 iiUVttiii 
doi pedeMc adguOiLt o EdLtot e ob 
ftA m ia ComiiiSo PcA- 
mantntt de Uclfacac. m SccAtt&Ua 
Uuiucipal de Adminiitnaeao e Recu-t- 
sos timtaioi, duiante, c hoAaxLo de ' 
expedieKte. dru Oi'-OO di 13:00 lioAai. 

ImptnatAAZ. 11 de. main de. 1996. 

SUlMCm /fLVES LOPES 
PAei/dcaCe da CPL 

On. VAN0IR BERMAWIW) BEZERRA FIAtHO 
Secieteado MunicLpai de Acbnincit'iacao 

t KtaaAAU Htman06 

PREFEITURA MUNK IPAI 
IMPERATRIZ - MARANHAO 

tET N? 196/96 

AUTdRlZA 0 WDEP EXECUTIVO MUNICIPAL A 
ABRIR CRFPITOS ADTOTOMAIS SUPIEMEHTARES 
f t>H OUTRAS PROVIOEl/CIAS. 

0 IWTERVEWI0R ESTADUAL EM IMPERATRIZ, no uie de iuai aX»L- 
bodcoes Eegaii. iaco iabe-s a lada a teta hahctan-tee, gue n Cimata de VeAea- 
duiei apnoveni < eu iancioHa a iegain'e Led: 

Aid. I?1 - Uca o PodeA Executivo Uunieipat autoiUzado a A- 
UU Cieditoi Adicionalt SuptemenC-vxeA pa-ra ccbUx iMuticiiwUa dai ^ Pcta- 
cde.6 OxcnmnfoAiM pxtvUtas paxa o '.xexcleAo iimnceiia de 1996, ate o mon- 
tantt. de 501 IcdHccoCn pox eettto) do vaton do eAeamnta pxeviito. 

PARlGRAEO IlNlCO - A aatoAizaeao de SuptemntaQan eitende-se 
ig iatmcnte. paxa ai doiaeoes deAttnadm ao PodeA LegdAdatdvo Mundcdpad. 

AxX. - A* iontti de -xecnAivi paxa cvbeAtuAA doi cAeditM 
edixfonaii n AeAent abextfi ttAao o EXCE.SS0 DE ARRECAOACAO pteudido na let 
4.310/64 e. a AHUIACM paxeiat ou Cctxt de. dotacoet oXcamentdAiai com Aecux- 
401 ocd.0404. 

Alt. 361 - Eidn Le' enfiMa em I'dgoA no data de. 6ua fxthtica.- 
cao, xe.vogadai 06 ddipoAdgcM em con.saAdc. 

GABJNCTt DO IMTERVEWT0R ESTADUAL EM IMPERATRIZ. EH 16 
MAIO Ot 1.996. 175? PA INPFPEMPfWLA E I01Q OA RtPfl'silCA. 

DE 

u^fixkK^i e itsoe'ue ikiruLtsDE 
hUeAueMoA 

HEteZE 

Ppgionais/locais 

Emater sedia Gurso 

Tecnicas de Hidrometria 

por Simplicio Junior 
e Valdir Vila Verde 

Da Editoria de Regional 

A Secretaria da 
Agricultura . e 
Abastecimento, atraves da 
Divisao de Irriga^ao e 
Drenagem, iniciou no dia 
20 prosseguindo ate o dia 
24 proximo, no Centre de 
Treinamento do Emater, 
importante curso sobre 
Tecnica de Hidrometria. 

O engenheiro civil, 
Rogerio Campos; da 
Funceme, Funda^ao 
Cearense de 
Meteorologia, discorre 

sobre tecnicas utilizadas nas 
areas de pluviometria 
(medica^ao das chuvas e 
dos rios) e batimetria, que 
^ o levantamento das 
potencialidades bidricas. 

O curso e resultado de um 
convenio celebrado entre a 
Associa^ao Brasileira de 
Educa^ao Agricola Superior 
— ABEAS, Ministerio do 
Meio Ambiente e Amazonia 
Legal e Secretaria Estadual 
da Agricultura do Piaui. 

Participam tecnicos da 
Emater, SEAAB, Companhia 
de Desenvolvimento do 
Piaul — Comdepi e Funda^ao 
Universidade Federal do 

Piaui —Fupi. 
Revolta 
Os estudantes de 

A^ailandia estao protestando 
contra a realiza^ao de um 
movimento cultural que sera 
realizado pela Uniao dos 
Estudantes Secundaristas de 
A^ailandia. A classe alega 
que a entidade nao tern 
respaldo legal, na forma da 
lei, . para funcionar. 
Representantes da categoria 
estiveram na reda?ao do 
Jornal Capital e contaram 
que a entidade ^ 
clandestina. 

O papel deve ser 
desempenhado pela Umes, 

cuja sede fica localizada 
em Sao Paulo. Segundo os 
queixos, ^ uma armagao da 
vereadora Arlete Cutrim. 

Quadro negative 
O Terminal Rodoviario 

de Imperatriz continua 
desorganizado e sem 
receber a atengao que 
merece por parte de seus 
administradores. 

Ate o service de 
limpeza, que ^ 
indispensavel ao seu 
funcionamento, e feito do 
forma precaria e motiva 
protestos por parte de 
comerciantes do sc^ir 
usuarios. 



QA Policia Imperatriz, 23 de maio de 1996 

Mulher e amecada de morte 

Limpeza de esgosto acaba em briga entre vizinhos 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Perda de 
documentos I 

Maria Jose Gomes de 
Souza, brasileira, viiiva, 40 
anos de idade, filha de Pedro 
Jos6 de Souza e dona Maria 
Alzerina Gomes de Souza, 
residente na rua Sao Joao 35, 
Jardim Viana 11, Vila Lobao, 
comunicou na DRF que 
perdeu sua carteira CTPS nQ 

70395 - Serie 0001. Segundo 
a comunicante, o documento 
deve ter caido de sua bolsa 
nas proximidades da Junta de 
Concilia^ao e Julgamento. 

Perda de 
documentos II 

Wagner Viveiros Brito, 
brasileiro, maranhense, 
casado, funcionario piiblico 
federal, 31 anos de idade, 
residente na rua Antonio 
Miranda, 642, Vila Lobao, 
perdeu todos os sens 
documentos pessoais. Sao 
eles: Carteira de Identidade 
Civil, SSP-PI, CPF, Carteira 
Nacional de Habilita^ao e 
cartao magnetico do Banco 
do Brasil. 

Perda de 
documentos III 

Judson Lopes Silva, 26 
a de idade, solteiro, 
f lante, maranhanse, 
.esidente na rua Hermes da 
Fonseca, 260, comunicou que 
foi furtado o IPVA e seguro 
obrigatorio, referente ao 
exercicio de 96, do seu 
veiculo marca Ford Pampa, 
placas BOK 7095 Imperatriz- 
MA, ano 88, cor vermelha, 
em nome de Jose Rodrigues. 

Perda de 
documentos IV 

Joao Nonato da Silva, 
brasileiro, casado,^ residente 
na rua Alagoas, 917, 
Mercadinho, comunicou que 
perdeu uma Carteira 
Nacional de Habililacao 
Detran-MA, catcgoria A2C, 
como tambem cheques do 
Banco do Brasil, de mimeros 
722188, 772189 e 772190, 
cartao de credito, vale 
transportes, e cheque da 
Associa^ao dos Servidores 
da ASSIM. 

Perda de 
documentos V 

Zenaide do Nascimento 
Brito, brasileira, 
maranhense, casada, 28 anos 
de idade, do lar, filha de 
Raimundo Ferreira do 
Nascimento, residente na rua 
Terezinha Mota Silva, 217, 
Mucuiba - Joao Lisboa, em 
tr^nsito por Imperatriz, 
perdera sua Carteira 

Profisional do Trabalho nQ 

20921 serie 000241. O fato, 
segundo a queixosa, 
aconteceu por volta das 10:00 
horas, no Cal^adao. 

Acidente 
Plartirdo Pereira de 

Souza, 54 anos de idade, 
residente, na Baba^ulandia, 
578, estrada de Joao Lisboa, 
comunicou na DRF que por 
volta de 01:00 hora da 
madruga da ultima ter^a- 
feira, o veiculo Santana 
Quantun JTR 3378- 
Imperatriz, motorista nao 
identificado, chocou-se na 
parede de sua residencia, 
derrubando uma das paredes. 
Apds o acidente o condutor do 
veiculo evadiu-se do local. 

Furto de bicicleta I 
O senhor Edvan 

Gon^alves Silva, brasileiro, 
maranhense, solteiro, 26 anos 
de idade, vigilante, residente 
na rua Bandeirante, 1276, 
bairro Vila Nova, comunicou 
na DRF que foi vitima de furto 
de sua bicicleta de marca 
Monark Barra Circularm cor 
verde, ano 94, n0 LF134292. 
Segundo a queixosa, o fato 
ocorreu proximo ao Porao da 
Henrique Dias. 

Furto de bicicleta II 
Valdemar Chaves da Silva, 

maranhense, casado, 46 anos 
de idade, padeiro, residente 
na JK, 675, comunicou que foi 
vitima de furto de sua 
bicicleta Monark Barra 
Circular 95, nQ 16416382, fato 
este ocorrido quando o 
comunicante estacionou a 
mesma cm frente ao Frango 
Bom de Bico, na rua Ceara 
com a Luis Domingues. 

Furto de bicicleta III 
Francisca Gon^alves 

Valentim, piauiense, casada, 
46 anos de idade, residente na 
rua Alagoas. 180, bairro 
Juyara, foi vitima de furto de 
sua bicicleta marca Houston 
Bike, 21 machas, cor verde 
metalica, nQ 568673. Segundo 
a queixosa, o fato ocorreu iM)f 
volta das 18:00 horas de terya- 
feira, em frente a Paiiificadora 
Dipao. 

Furto de cheque 
Danilson de Souza, 

maranhense, residente, na 
rua Sao Francisco, 1642, 
bairro Nova Imperatriz, 
comunicou que foi furtado o 
cheque n0 625914, do Banco 
da Amazonia local, conta n0 

00770-9. O fato ocorreu, 
segundo o comunicante, 
entre 15:00 e 17:00 horas da 
ultima segundarfeira. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

A senhora Eutalia da Silva 
Miranda, maranhense, do lar, 
divorciada, 43 anos de idade, 
residente na Simplicio 
Moreira, 774, no Bacuri, 
comunicou que no dia 25 de 
fevereiro do corrente ano, por 
volta das 18:00 horas, 
encontrava-se em sua 
residencia conversando com 
alguns amigos, quando a 
mesma foi alvejada com um 
tiro na perna direita, e que foi 
socorrida pelos amigos e 
levada ao hospital de plantao, 
onde foi imediatamente 
atendida. Ate entao nao tern 
certeza de quern disparou o 
tiro que acertou a sua perna. 
Segundo a queixosa, na ultima 
segunda-feira, por volta das 
17:30 horas, encontrava-se em 
frente sua residencia fazendo 
limpeza no esgoto, quando 
apareceu o seu vizinho de 
nome Marcelo de Tal, que 
naquele momento pedira para 
nao continuar limpando a 
mesma. Dona Eutalia 
continuou fazendo o trabalho 
de limpeza, e segundo ela, 
Marcelo foi ate a sua resiencia, 

m 

O agente da Policia Civil, Pinheiro, 1 amenta o niimero de assaltos no centro e na periferia 

armou-se com uma faca e 
ameayou-lhe de morte, e por 
essa razao acredita que fora 
Marcelo quern disparou o tiro 
de revolver em que alvejou a 
sua perna. O caso foi levado 
ao conhecimento da delegada 

Cynara Eliza Freire Gama. 
Amea^a de morte 
Claudiane Lopes Carvalho, 

maranhense, solteira, 20 anos 
de idade, residente a rua 
Alvorada, ng 3602, no Bacuri, 
comunicou que na tarde da 

ultima segunda-feira o 
elemenlo Flaviano lopes 
Carvalho chegou em sua 
residencia armado com uma 
faca e ameacou de morte o pai 
da comunicante. Getiilio I .opes 
Carvalho. 

Elementos agem na rodoviaria 

por Francisco do Vale 

O Setor Rodoviario e um 
dos pontos mais frequentados 
pelos elementos que agem no 
periodo da noite. O niimero de 
policiais que fazem a 
seguran^a no local e pequeno. 
E com o grande niimero de 
bares e restaurantes que 
existem no local, aumentam a 
facilidade para os ladroes e 
trombadinhas agirem. O 
senhor Antonio Damasceno 
Oliveira, brasileiro, Piauiense, 
casado, 56 anos de idade, 
lavrador, residente na rua Joao 
Castelo, 345, em Picos no 
Piaui, foi vitima de furto de 
todos os sens pertences. O 
queixoso se encontrava na 
cidade desde a ultima 
segunda-feira, a procura de 
sua filha Maria das Dores 
Oliveira, piauiense, 26 anos de 

idade, que residia em Joao 
Lisboa. O comunicante disse 
a reportagem que nao 
conseguiu encontrar a filha, e 
que estaria somenle 
esperando o onibus da Boa 
Esperanya para viajar para sua 
terra natal. Segundo ele, um 
elemento nao desconhecido 
levou sua bolsa com todos os 
seus pertences. O fato 
aconteceu por volta das 02:00 
horas da madrugada quando 
mesmodeu uma cochilada. Na 
bolsa estavam roupas e 
documentos do passageiro. 
Mesmo com. a ronda policial 
que passa com frequencia no 
local os elementos nao se 
intimidam e agem no setor. 
Quando sao pegos em 
flagrante, a Policia Militar 
levam-os ate o Primeiro 
Distrito, aonde ficam a 
disposiyao da Policia Civil. 
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Elementos ap rove it am o movimento dos bares para 
rouharem os passageiros na estafao rodoviaria 

Encontrada motocicleta roubada 

por Francisco do Vale 

Uma motocicleta foi 
encontrada pela Policia Militar, 
toda depenada. O plantao do 
Primeiro Distrito na ultima 
ter^a-feira, recebeu da PM, a 
motocicleta marca Honda 
Today, cor azul, placa IE 500 
chassi 9C2JC1801MR213309, 
de propriedade do senhor Jose 
Nilson Silva Pereira, produto 
de furto no dia 19 de maio, por 
volta das 23:00 horas, nas 
proximidades do Tropical 
Lanches, na Vila Nova. O 
referido veiculo foi encontrado 

desmontado na residencia de 
Ismael de Tal, autor do delito. 
Os policiais fizeram algumas 
buscas na inten^ao de prender 
o elemento, mas este 
desapareceu da cidade. 

Agressao fisica 
Undonjhonson Dmrenyo de 

Araujo, maranhense, solteiro, 
27 anos de idade, residente na 
avenida Beira-Rio, n0 10, 
comunicou que quando 
passava nas imediayoes da 
Beira-Rio, fora agredido com 
um machado pelo elemento 
Baltazar de Tal, proprietario de 
uma peixaria na Beira-Rio. 

Segundo o comunicante, 
Baltazar, na oportunidade, 
estava com um machado, que 
ao Ihe agredir cortou-lhe a 
orelha esquerda. A Policia Civil 
agiu rapido e conseguiu 
identificar e prender o tal de 
Baltazar, que na verdade 
tratava-se de Caspar Dutra 
Ferreira Lima, maranhense, 
solteiro, 23 anos de idade, filho 
de Lourival Ferreira Lima e 
Miriam Ferreira Lima, 
residente na Beira- Rio. 

Domestica teve casa 
arrombada 

A domestica Carmelita de 

Souza Araujo, brasileira, 
maranhense, 32 anos de idade, 
divorciada, residente na rua 
Piaui, Nova Imperatriz, 
comunicou que elementos 
desconhecidos arrombaram 
sua residencia, de onde levaram 
varios objetos, como: pe^as de 
roupa, botijao de gas e uma teve 
preto e branco 14 polegadas. 
Segundo a queixosa, o fato 
ocorreu entre 19:00 as 20:00 
horas. Disse ainda, que os. 
elementos usando uma chave 
de fenda arrombaram a por la 
dos fundos e adentraram para 
cometer o furto. 

Bingao 

Sorteio A 

21 dt 

do Conor Farias 

tecipado 

maio 

Va a um dos postos de venda 

e compre ja sua cartela 

04 motos - 01 escort 0 km 


