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

JornaKapital 
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Acontece 

hoje 

Rcuniao tlas fac0es mul^umanas da 
OLP que controlara os terri 
emancipados. Eles cEscutem o processo 
de paz no Oriente M&lio. 

impetai tkiiioi996 Anoll (P 541 FuncSador: Conor Farias 

PMDB define candidato a prefeito 

Joao Alberto prestigia convencao do maior partido de Imperatriz j 

Coiigagao Imperatriz Somos Nos (PMDB e aliados, PRP, PSL, PCdoB) podera ser oficializada hoje 
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!iJ     a. mmmmmmm y* A.  
I I don Marques disputa a indicafao para concorrer a Prefeitura Municipal de Imperatriz. Dep. Joao Alberto prestigia even to 
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• "Vinte convencionais do • 
PMDB decirldni o destino da 
maior Agremiagao Politica da 
cidade. que-.cohta torn 8.700 
fili^dos com rdgi§tro ua Justiga 
Eleiloral. pois 'candidatos 
disputam 6 dlreito de ser 
indicado peta sigla, para 
concorrer ao Palacio Branco, 
sede do Governo Municipal. O . 
engenheiro Wellington Costa e 
o ex-interventor Ddon Marques 
colocaram sens nomes a 
disixrsiyao do partido e disputam 
o voto dos convencionais. O 
resultado ainda e imprevisfvel. 

0 presidente regional 
licenciado do PMDB, deputado 
federal Joao Alberto, esta em 
Imperatriz e acompanha a 
convencao. 0 presidente em 
exerdcio, Remi Ribeiro. tambdm 
prestigia o evento. 

Vitorioso, o ex-interventor 
ddon Marques levara consigo o 
a]>oio de tres partidos politicos: 
PRP. PCdoB e PSL. 

A convencao tambem escolhe 
os candidates do partido a 
eleieao proporcional. 0 partido 
atualmente nao conta .com 
vereadores na Camara 
Municipal. Apenas o medico 
Andre Paulino e primeiro 
suplente na Casa de Dorgival 
Pinheiro de Sousa. Pagina 3A 

o numero PFL ainda nao definiu vice 

"O Raposao" sera palco da convengao do PFL 

E o numero de 
convencionais do PMDB, 
Partido do Movimento 
Democratico Brasileiro. 
Eles decidem |)br 8.700 
filiados, legalmente 
registrados na Justiya 
Eleitoral. 

O fato 

R e n a t o 
Archer foi 
indicado para o 
Ministerio da 

Ciencia e Tecnologia, que 
antes de falecer, deixou 
umalista de ministeriaveis. 
Essa famosa lisla foi a 
responsavel pela indicayao 
do Ministerio, mesmo aim 
a morte de Tancredo 
Neves, e a consequente 
posse do entao senador, 
Jose Sarney. 

A pessoa 

O ex- 
ministro Renato 
Archer, morto 
esta semana em 
Sao Paulo, foi urn dos 
fundadores nacionais do 
PMDB. Ele e Ulisses 
Guimaraes lideraram o 
redemocratizayao do Pai's. 
Ele ocupou no governo da 
Nova Republica, o 
Ministerio da Ciencia e 
Tecnologia. 

Jornal Capital 

723-2034 

O'Beu l\der Piano 

Ate o fechamento desta 
ediyao, o ex-governador Jose 
de Ribamar Eiquene nao 
anunciou em carater oficial, o 
nome de sen companheiro tie 
chapa que disputara a 
Prefeitura Municipal na 
eleiyao de 03 de outubro deste 
ano. Dm grupo de peefelistas 
e membros do PTB, "fritaram"' 
o nome do advogado Jose 
CTebis, que foi anunciado na 
ultima quarta-feira. 

Chegam hoje para 
prestigiar a convenyao do PFL, 
o vice-governador Jose 
Reinaldo Tavares, o senador 
Edison Lrbao e os depulados 
federals Sarney Filho e Cesar 
Bandeira. Pagina 3A 
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Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

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

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

Pagina 1C 

Senador Ed son Lohao prestigia PFL 

Meio Ambiente promove 

Domingao Ecologico 

o 
He 

:S yu 

Dando prosseguimento a 
programayao especial durante 
a temporada de vefao, a 
Secretaria do Meio Ambiente 
e dos Recursos llidricos 
promove, hoje, mais um 
Domingao Ecologico no 
parque Zoobotanico. Dez 

bnibus em linha direta estarao 
a disposiyao da populayao, 
saindo de centro de Teresina. 

O II Domingao Ecologico 
contara com a animayao da 
Banda Circuito Musical e do 
cantor Roberto Macacio. Sera 
cobrado ingresso de R$-2,(K) na 

portaria do Parque, mas 
crianya nao paga. Em 
comjiensayao, as [K'ssoas terao 
direitoa um domingo diferente, 
em contato com a nalureza e ao 
som de muita miisica baiana e 
forro. (Leia mais em 
regionais — pagina 8A) 

Distribuidora de cervej a e assaltada 

Ladroes levaram 3 mil reals 

A onda de assalto assusta a 
comunidade imperatrizense. 
Ontem, por voltadas 14 horas, 
tres ho men s armados 
re'nderam o vigilante da 
distribuidora da Cervej a 
Schicariol, localizada a rua 

Paraiba, cut re avenidas Otiilio 
Vargas e Dorgival Pinheiro de 
Sousa, no centro comerdal da 
cidade, e da empresa levaram a 
importdncia de ires mil reals. 

Gs assaltantes, segundo 
dt^poimentos colhidos no local. 

estavam a pe. Logo que 
renderam Raimundo Nonato, 
23 anos, foram ate ao escrilorio 
da empresa, e deram de cara 
com o sen proprietario, o 
empresario Batalha, que eslava 
na companhia do sen filho. 

US$ Comerdal Compra 

R$ 1,0012 (20.06.96) 

USS Comerdal Venda 

R$ 1,0020 (20.06.96) 

US$ Paralelo Compra i 

R$ 1,01 (20.06.96) 

USS Paralelo Venda 

R$ im (20.06.96) 

US$ Turismo Compra 

R$ 1,00-50 (20.06.96) 

USS Turismo Venda ^ 

R$ 1,0060 (20.06.96) 

Ouro (grama/venda) 

RS 12,450 (20.06.96) 

Poupanga 

1,2990% (20,06.96) 

UFIR (junho) 

R$ 0,8287 

Jornal Capital 

Valeria Cristo fala da moda 
e da dicas de como melhor 
fazer fratamento de pele em 

Imperatriz 

A Imprensa 

e Noticia 

Programacao da TV 

o 

Jornal Capital 

Nacional 

Negocios 

Esporte Local 
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Fax Bando assalta 

fonescj)[ distribuidora de bebidas 

Catunia a prego fixo 
I abcda da o pre^o dos 

j crimes j 
Sr. Editor: 
Os pontos mais 

polemicos do piojeto da 
nova lei de imprensa 
referera-se a indeniza<;ao 
ou reparayao pelos danos 
morais ou materiais. 0 
projeto credita a 
responsabilidatje civil nao 
apenas ao jo?nafisla. mas., 
solidar-iamentc. a empresa 
de comuiiioayao e ao 
jornalisU". A indehizagao 
esla limrlada .a 10% do 
^aluraipento da empresa 
de comtinicacao, e vai 
subindo de acordo com o 
faluramento, com um 
acrescimo"de 50% se a 
empresa faturar mais de R$ 
2"() milhoes no ano. Na 
segunda condenavao. 
obtidapela mesma pessoa, 
o limite sera acrescimo de 
niais 50%. Exemplo: um 
jornal como o Estadao, que 
faturou R$ 456 milhoes em 
1995, poderia ser 
comlenado a pagar 
indenizacao por danos 
morais e materiais de ate 
R$ 68,4 milhoes. 
Recondenado, R$ 91,2 
milhoes. 

Os advogados da midia 
reagem a esses numeros 
como se lodo jornal que 
fizer reportagens 
corajosas, de denuncia e 
afronta aos poderosos sera 
obrigado a pagar tamanha 
indenizayao a quern se 
deixar. () ex-ministro da 
Justi^a Saulo Ramos 
(advogado da Associa^ao 
Nacional de Jornais), 
escreveu na Folha ("Lei da 
prensa", 9/4) , que projeto 
"comete a suprema 
ousadia de acabar com a 
liberdade de imprensa". O 
jurista Manuel Alceu 
Affonso Ferreira, 
advogado do Estadao. 
disse no artigo "A nova 
censura" (1/4/96): "Sob a 
amea^a de indenizayoes 
desse vulto se decretara o 
fim do jornalismo 
investigativo, das 
demincias fu ndamentadas 
e da propria critica 
opinativa", escreveu. 

Nessa linha 
antilegislativa, se o 
Congresso fizer lei uma 
rigorosa contra 
alropelamentos. os 
advogados vao dizer que e 
coayao aos motoristas e 
ameaga a indiistria 
automobilistica. 

O jornalismo 
investigativo e a denuncia 
fundamentada tern a 
blindagem da seriedade e 
da verdade. Se o meio de 
comunicayao apurou e 
investigou antes de 
publicar, combatera a 
sombra quern processa-lo. 
Se mentiu, distorceu, 
inventou, caluniou, 
difamou ou injuriou, imi)6s 
dolosamente danos morais 
e materiais a alguem. ai 
sim deve temer o embate 
no tribunal. Numa 
democracia nao existe de 
"delito opiniao" — existe 
caliinia, difamacao. injuria 
e outras praticas 
delituosas, punidas pelos 
tribunals muito antes de 
surgir o primeiro jornal. A 
rigor, o erro abissal do 
projeto de lei nao esta no 
alto valor do teto das 
indeniza^des, mas no teto 
em si. 

Tres homens armados de revolveres renderam 

fucionario da empresa e leverarn tres mil reais 
por Joberth Aleixo 

Da Editoriade Policia 

Tres homens armados, 
assaltaram na tarde de ontem. a 
distribuidora de bebidas da 
Schincariol. localizada na Rua 
Paraiba proximo ao Hotel 
Poseidon. Os assaltantes 
chegaram a pe no local, e 
armados de revolveres 
renderam o funcionario da 
distribuidora de cervejas 
(Schincariol), Raimundo 
Nonato, 25 anos de idade, 
maranhense. vendedor. Em 
seguida onlenaram para que o 
vendedor os levassem ate o 
escritbrio. No escrilbrio estavam 
os lilhos ea esijosa de Batalha, 
propietario da empresa, que no 
momento encontrava-se em 
uma agencia bancaria. Os 
assaltantes ordenaram que a 
tiiulher Ihes dessem a renda do 
dia, sendo que a mesma tentou 
dialogar. Como nao houve 
acordo, os elemtMitos iH'garam 

uma das crianyas como refem, 
em seguidaa es|X)sad(% Batalha 
entregou aos elenientos um 
pacote com aprbximadamenle 
R$ 2 mil e varios cheques. Nao 
cpnformados com a quanlia, os 
assaltantes tenlaram quebrar o 
cofre, o que nao foi (tossivel, jxns 
os mesmos ja leriam tornado 
conhecimenlo de que a iHilicia 
estaria se dirigindo parao local. 
Segundo informa^oes de 
Batalha, quando a policia foi 
acionada se dirigiu rapidamente 
para local, mas ao chegar, os 
elenientos ja estavam deixando 
a distribuidora levando a grana 
(• um veiculo fusca da empresa, 
de placas TK 5809. Segundo o 
empresario, pediu para que os 
policiais fossem atras dos 
assaltantes, mas os mesmos 
disseram que a busca dependia 
de ordens do comando. Temi>o 
suficienle para que os 
assaltantes evadisem-se do local. 
Inconformado, "Batalha" foi ale 
a Policia Militar para obler 

explicavbes da nao iierseguicao 
aos bandidos No Quartel da 
PM, tentou um dialogo com o 
tenente Pereira, e o mesmo nao 
resolveu o assunlo, passando 
para o comandante coronel 
Linhares. 0 empresario 
informou a reportagem que o 
coronel afirmou que o 
procedimenlo dos policias 
estava correto, uma vez que 
devido a varios acidentes com as 
viaturas da PM. os veiculos 
estavam ■impossibilitados de 
fazer deligencias sem o 
conhecimenlo do comando. 
Indignado, o empresario 
procurou a imprensa para 
denuniciar o falo. A esjiosa de 
Batalha foi levada ao Hospital 
das CUnicas, com um profimdo 
corte provocado por uma 
coronhada, dada por tins dos 
assaltantes. O veiculo Fusca foi 
abandonado no Bairro 
Maranhao Novo, com os 
bandidos tomando rumo 
ignorado. 

Mercosul e decisoes 

supracionais do Brasil 

porEdson Chepak 
Jornalista 
|F 

0 tratado de Assuncao, 
eslatuto Brasil, Argentina, 
Paraguai-Uruguai para a 
forma^ao do Mercosul, 
estabelece como principal 
objetivo a ampliac.-ao dos 
mercadis nacionais de sens 
membros, atraves da 
integravao jiara acelerar o 
desenvolvimento econbmico. 

O alcance desle objetivo 
depende de varios fatores, 
dentre eles a organizayao 
estrutural do Mercosul e a 
harmoniza^ao de cada pais- 
membro. 

No ambito estrutural. a 
adminislravao do Tratado esta 
a cargo do Conselho do 
Mercosul (CMC) e do Grupo 
do Mercado Comum. que so 
decklem por consenso e com 
a presenca de todos os sens 
membros. 0 Conselho do 
Mercado Comum emite 
resolucbes e e o brgao 

executivo que zela pelo 
cumprimento do Tratado, 
tomando providencias 
necessarias para a 
implemenlacao das decisoes 
do Conselho do Mercado 
C omum. Abaixo dele eslao os 
sub-grupos de trabalho no 
Mercosul, atuando em suas 
respectivas areas. 

Alem destes brgaos, 
compoem o organ ismo 
Mercosul a Comissao de 
Comercio do Mercosul: a 
Comissao Parlamenlar 
Conjunta; o Foro Consultivo 
Social e a Secret aria 
Administraliva. 

Toda esta estrulura forma 
a entidade supracional 
Mercosul que, nessa 
condiyao, cria normas 
destinadas a aplica^ao comum 
nos quatro paises e que, 
teoricamente, devem ser 
acatadas internamente, 
inclusive no Brasil. 

Contudo, em nosso Pais, 
observa-se a ausencia de 

princijiio const it ucional 
expresso que permita o 
reconhecimento e a aplicayao 
interna das normas emanadas 
da entidade supracional. 
Nossa Carta Constitucional de 
1988 traz em sen preambulo 
uma serie de pnncipios que 
informam as normas ali 
presentes, inclusive 
referentes a ordem 
internacional. Porem, o 
preambulo nao se reveste de 
carater normalivo e sua 
fun yao e servir de 
instrumento a inlerprelavao 
dos dispositivos na Carta 
Magna. 

Tambem de carater apenas 
pragma!ico e o paragrafo 
linico do artigo 4° da CF/88 o 
qual, inserido no tilulo 1 dos 
principios fundamentais, 
estabelece: 

"A Republica Federativado 
Brasil buscara a integravao 
econbmica, polvvis, "ad 
referendum" do Congresso 
Nacional. 
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por JOSE FILHO 

Coligagao , 
O cx-governador Jose de 

Ribamar Fiquene sacramentou 
ontem a eoligavao do PFL com 
o PTB. Como parte do acordo 
feito, o P'PB vai indicar o 
candidato a vicoprefeilo, 
ixxlendo aescolha recair entre 
o empresario Chiquinho da 
Comercial Norte, Glair 
Moreira, Brandao Filho, o 
presidente do partido, Carlos 
Limae o vereadr ir Wall nir Izklk). 

Hoje 
Ajiesar das indicaybes do 

PTB terem sido feitas no dia de 
ontem. ajxmas nas primeiras 
h< irasda manha (le Ixye, quando 
for iniciada a eonvenvao, e que 
o nome do vice de Fiquene sera 
muito ami nciado. 

Rompimento 
A eoligavao feita jxdo PFL 

com o PTB rVsultbu em um 
rompimento jjoh'tico entre o 
deputado federal Davi Alves 
Silva e o cx-governador Jose de 
Ribamar Fiquene. visto que em 
compromisso anterior o vice 
seria indicado por Davi, como 
chegou a acontecer com a 
divulgavao do nome do 
advogado Jose Clebis dos 
Santos. 

Resistencia 
Como houve ' forte 

resistencia ao nome de Jose 
Clebis dos Santos, indicado por 
Davi, o grupo liderado por 
Fiquene acabou optando jxir 
uma alianya com o FTB, que 
segundo ele, fortalece muito 
mais o PFL do que o ajxiio de 
Davi. 

Candidatura 
Sem outra alternalivapara 

participar da campanha 
sucessoria municipal, Davi 
Alves Silva tenla agora 
articular a candidatura do 
vereador Joao Macedo a 
Prefeitura, so que ele 
depende ainda do ju Igamc mto 
do merito sobre quern vai 
dirigir <> PPB na cidade, isto 
e, o prdrpio Davi ou o 
a( Iv* )ga( lo Jose l^m iarik. 

Agordo 
Davi Alves Silva enviou 

"embaixadores" para 
conversarem com Lamarck 
sobre a possibilidade do 
lanvamento de Joao Macedo 
pelo PPB com Lamarck 
indieando o vice A priori a 

resixista de Iiimarck foi um nao. 
Visita 

Desdc ontem em Imjxratriz 
o sujxT-secretarioJoao Alberto 
de S(xiza Na cidade ele mantem 
contains com todos os 
convencionais do PMDB jiara 
garantir, hoje, a indicayao do 
empresario lldon Marques 
como candidate) a prefeito jxdo 
IKirtkk) dirigido |X)r ele a ravel 
deEstado. 

Cha 
0 Departamento de Ajkho 

Feminino da Adhonep — 
Associavao dos Homens de 
Negocios do Fvangellio Pleno 
— reallza hoje a |)artir das 16 
boras, no Shopping ImixTalriz, 
um cha para as senhoras da 
sociedade imperatrizense. A 
preletora e a senhora Maria 
Amelia, da sociedade de 
AnajK)]is-GO. 

Show 
No i )r('>xim< > dia 5, no ginask > 

de esj x >r tes Raj x )s;i( >, i q m 's<-nla 
seernlmix'ralrizatamosabanda 
evangelica Kastbarca, de Sao 
Paulo. Elavai realizarumgrande1 

louvorsao com o objetivo de 
alcanvar no nunimo niais 1(H) 
almas i)ara Jesus. 0 inicio da 
apresentavao da banda esta 
marcac 1< > | xira as 19 h( >ras. 

Marcha 
Esta maracatia para o 

proximo dia 6 ck'julho mais uma 
marcha para Jesus, evento 
organizado pela comunidade 
evangelica de ImiX'nilriz e tera 
sen inicio a jwrtir das 8 boras 
defronte a Prefeitura. com 
basteamenlo da Bandcira 
Nacional, pelo interventor 
Dorian Mcnezes, que tambem 
e evangelico. 0 encerramenlo 
sera na Praya da Biblia, onde vra 
aconteciT umlouvorsao. 

Trabalho 
() interventor Dorian 

Menezes esta realizando uma 
adminislravao qu( 
surpreende a sociedade 
imperatrizense pela sua 
compelencia e seriedade 
Frontes de obras eslao em 
andaraento e ja mudou a 
fisionomia da cidade. 

Para meditagao 
"0 homem bom do bom 

tesouro do coravao tirao Ix-m, < 
o man, do man tesouro tirao mal; 
porque a boca fala do que esla 
eheio o etm ; iv; w ■ (Ix. 6 - 45). 

0) piontQO Hospital 

Planfao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

23/06/96 

Hospital Sao Vicente 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

23/06/96 

Jiospital Sao Marcos 
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PMDB I an 9 a candidate a prefeito 

Camara Municipal sera palco da Convencao dos peemedebistas 

Redator 

Chefe 

por RAIMUNDO I 

CP/ 
da Mineragao 

A CPI que investigou as 
(ienuncias de irregularidades 
no setor mineral do Pais 
aprovou o relatono final 
recomendando "gestdes do 
governo e do Minist^rio 
Piiblico Federal junto ao Poder 
Judiciario, no sentido de de 
que sejam solucionadas, com 
urgencia, as dependencias 
juridicas sobre areas de lavra, 
que tanto estimulam os 
conflilos e prejudicam o ritmo 
da exploravao- mineral 

Alem do relaldrio 
apresentado por Romero Juca 
(PFL-RR), tambem foi 
aprovado o relatdrio da 
subcomissao integrada pelos 
senadores Jos6 Bianco (PFb 
RO), Ernandes Amorim 
(PMDB-RO) e Joao Franca 
(PMDB-RR). A CPI da 
Mineragao teve como 
presidente o senador Ramez 
Tebel (PMDB-MS),enquanto 

i'd reuniao foi presidida por Joao 
Franca. 

0 relatorio de Juca 
apresenta 20 recomendagoes, 
e tambem sugere "a definiyao 
de uma poli'tica social e 
trabalhista" para os cerca de 
400 mil garimjK'iros existentes 
no Pais, "hoje sem as minimas 
condiyoes de exercerem a sua 
cidadania e completamente 
esquecidos da proteyao que 
Ihe e devida pelo Estado". 

Autor do requerimento do 
requerimento de criayao da 
CPI, o senador Ernandes 
Amorim se disse satisfeito com 
o resultado dos trabalhos 
realizados, e afirmou que a 
comissao "desmentiu todas as 
demincias de que o estado de 
IRondonia era dominado pelo 
trafico de drogas e 
contrabando de minerio". 

Instalada em 14 de maryo 
de 1995, a CPI da Minerayao 
realizou 21 audiencias dentro 
e fora das dependencias do 
Senado, e colheu depoimentos 
de 64 pessoas. 

Sugismundo 
na area 

Tem vereador que so serve 
para atrapalhar o process© de 
progress© por que continua 
passando Imperatriz, apesar 
da crise financeira que assola 
o Pais. Ja passada bora de um 

a 
□ 

CP 
CP 

cha de sim^ncol. A CPI da 
Agiotagem parou seus 
trabalhos, mas pode retoma- 
los a qualquer moment©. 

Programa 
obrigatorio 

O senador Antonio Carlos 
Valadares (PSB-SE) 
apresentou projeto de lei 
estabelecendo a 
retfensmissao obrigatdria de 
um programa oficial do 
Congress© Nacional nas 
radios e televisbes do Pais. 

O objetivo, segundo ele, e 
garantir ampla divulgayao de 
"informayoes concretas, 
objetivas e regulares sobre as 
atividades parlamentares". 
Pelo projeto, sem prejuizo do 
horario da Voz do Brosil, as 
emissoras deverao reservas 
cinco minutos de sua 
programayao, entre as 10 e as 
23 boras, para a transmissao 
do programa, exceto aos 
sabados, domingos e feriados 
nacionais. Valadares observa, 
najustificayao de seu projeto, 
que a liberdade de imprensa 
nao esta send© exercida "com 
a , contrapartida da 
responsabilidade de divulgar 
os fatos com fidelidade". 

Exterior 
de olho 

Apesar de ser criticado no 
Brasil no Brasil, o Estatuto e 
muito admirado no exterior. 
Admirado porque ve os 
meninos e meninos como elcs 
realmente sao: apenas 
crianyas. Por isso, o objetivo 
maior do Estatuto nao e 
prender os adolescentes 
infratores e as crianyas 
problematicas, como quer 
parte dajKjpulayao. O objetivo 
e reeduca-los e depois 
reintegra-los na sociedade. 

90% das mortes maternas 
podem ser evitadas com 
alguns cuidados basicos, 
como aumentar a frequencia 
do part© normal. Cesarianas 
so devem ser feitas quando 
for necessario, pois 
aumentam o rise© de vida da 
mulher. 

Hoje 
e... 

...Dia de ir ao rio 
Tocantins. Sentir suas fortes 
aguas. Ao clube. Conversar 
com amigos e confraternizar- 
se com os familiares. 

r" 
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por Frederico Luiz 
Da Direyao de Jornalismo 

0 Partido do Movimento 
Democratico Brasileiro, 
PMDB, realiza boje, 
convenyao municipal para 

de opiniao, o ex-interventor 
estadual Ildon Marques que 
tem como vice, o vereador 
I Aiis Carlos Noleto. Vencedor 
da convenyao, o ex-interventor 
ja costurou o apoio do PRP, 
partido de seu candidate a 

escolher o candidate da sigla vic'e.» e niais o PCdoB e l bL. r ■ Minta rr»n\fpnrmnai 

Ildon Marques afirma: A Convengao e a forma ma is 
democratica de um Partido Politico escolher seus candidatos 

que concorre a prefeitura 
municipal. 

A convenyao acontece a 
partir das 09 bs na Camara 
Municipal e contara com as 
presenyas de Remi Ribeiro, 
presidente regional da sigla, e 
do deputado federal Joao 
Alberto, secretario do governo 
Roseana Sarney e presidente 
licenciado da Agremiayao. 

Duas chapas concorrem a 
Convenyao, a liderada pelo 
engenbeiro Wellington Costa 
que apresentou com vice, o 
advogado Cleto Vasconcelos e 
a chapa do lider nas pesquisas 

y Lnte convencionais 
decidem o destine do Partido 
que conta com o maior 
niimero de filiados registrados 
na Justiya Eleitoral, totalizando 
8.700 membtos. , 

Na convent^o de boje, 
tambem serao escolhidos os 
candidatos propofcionais que 
disputam a Canfera Municipal. 

Os convencionais tambdm 
decidem acerca de 
candidaturas e coligaybes nos 
•distritos emancipados de 
Ribeiraozinbo, Cidelandia, 
Brejao, Sao Francisco e Sao 
Pedro D'Agua Branca. 

O Alquimista esta na cidade 

por Frederico Luiz 

0 Xerife do PMDB do 
Maranhao, deputado federal 
Joao Alberto, esta em 
Imperatriz. Ele acompanha a 
convenyao municipal da 
sigla. 

Presidente regional 
licenciado do PMDB, Joao 
Alberto tem a fama de bruxo. 
Sua alquimia consegue 
"azarar" seus adversaries, ao 
mesmo tempo que da "axe" 
para seus preferidos. 

Auxiliar da governadora 
Roseana Sarney, Joao Alberto 

e a sombra do governo 
estadual. Acompanha as 
decisdes de governo, ao 
mesmo tempo que interfere 
no process© politico. 

Em Sao Luis, Joao Alberto 
tanto articulou que conseguiu 
convencer ate o PFL, que a 
saida na Ilha seria apoiar o 
empresario Afonso Manoel, 
PSDB. lideranya emergente 
nas pesquisas de opiniao e 
comprometido com o 
process© de flexibilizayao da 
poli'tica maranbense. 

Porem, na segunda cidade 
do Estado, Joao Alberto tem 

outro quadro. Em Imperatriz, 
o PMDB apresenta chances 
reais de conquistar o Palacio 
Branco. Um de seus 
candidatos a convenyao de 
hoje, o ex-interventor Ildon 
Marques, lidera as pesquisas 
de opiniao na corrida pela 
prefeitura. 

Por isso mesmo o bruxo 
esta na cidade. Para garantir 
que seus pupilos, aprendizes 
de feitiyeiro, pcfr alguma 
imprudencia ou 
inexperiencia, implodam ou 
explodam com Elixir da 
Vitoria. 

Ate porque, as eleiyoes 
municipals sao um ensaio 
para agrande disputa de 1998. 
Da articulayao que elegeu 
Roseana Sarney, tres nomes 
despontam como provaveis 
candidatos para sucede-la: o 
vice-governador Jose 
Reinaldo Tavares, o senador 
Edison Lobao e o proprio 
deputado Joao Alberto. 

Jose Reinaldo Tavares, do 
PFL, estara boje em Ayailandia 
e o senador Lobao na 
conven;ao do PFL do ex- 
goyernador Jos6 de Ribamar 
Fiquene. 

Vice de Fiquene ainda e duvida 

PTB fecha questao e exige indicar candidato a vice, pelo menos 

quatro nomes disputam previa da Sigla 

Petebistas ameayaram apoiar o ex-interventor Ildon Marques 

por Frederico Luiz 

Ale o fechamento desta 
ediyao, a ciipula municipal do 
Partido da Frente Liberal, 
PFL, nao tinha.definido qual 
0 candidato a vice -prefeito na 
cbapa liderada pelo ex- 
governador Jose de Ribamar 
Fiquene. 

No entanto, ficou acertado 
que o candidato a vice seria um 
politico filiado ao PTB. No dia 
de hoje, o Partido Trabalhista 
Brasileiro realizara uma previa 
para indicar o companheiro de 
chapa do ex-governador. 

Quatro nomes 
confirmaram presenya na 
previa do PTB, Brandao do 
Mercadinbo, Cbiquinho da 
Comercial Norte, Professor 
Benedito e o presidente 
municipal da sigla, Carlos 
Lima. 

O PMDB poderia ser o 
Partido que indicaria o 
candidato a vice de Fiquene, 
no entanto, a sigla estara hoje 
escolhendo seu candidato ao 
Palacio Branco, sede do 
governo municipal. 

A convenyao de hoje, que 
hologa o nome do ex- 
governador Jose de Ribamar 
Fiquene, ser a conjunta entre 
o PFL, PSD, PRN e PTB. O 
grupo do deputado federal 
Davi Alves Silva, filiado ao 
PPB tambem apoiara o 
candidato peefelista. 

A festa do PFL comeya na 
raanha de boje no Ginasio de 
Esportes "O Raposao" e deve 
encerrrar as 17 hs. 

Prestigiam o evenlo, os 
deputados federals Sarney 
Filho e Cesar Bandeira. A 
coordenayao da campanhado 
PFL promote uma grande 
carreata que deve percorrer 
as principais ruas da cidade. 

0 nome do advogado Jose 
Clebis, que chegou a ser 
indicado candidato a vice, foi 
"fritado,,durante a semana por 
ter manter bom 
relacionamento com o grupo 
do deputado federal Davi 
Alves Silva. 

O PTB fechou questao, e 
caso nao indicasse o vice de 
Fiquene, apoiaria o 
peemedebista Ildon Marques. 

■ 
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Jose de Rhnahar Fiquene e conlirmado como candidato do PFL 
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A9ailandia vive tiuas 

grandes conver^des 

— 

por Marinaldo Gongalves 
Da Sucursal de Agailandia 

Sera um dftminge de 
festa. Alias, duas grandes 
fesfas polfticas, q.ue 
prenunciam ' das . mais 
movimentadas, tendo em 
vista o euidadoso 
preparativo de que eslao 
cercadas. De um lado, o 
grupo sitiaciohista, formado 
pelo PIR/PFL, querendo 
mostrar forya polflica e 
presti'gio popular, 
formalizando a coligayao 
"Ayailandia Unida;v e 
transformando ' as 
dependeneias do poder 
Legislative municipal num 
aut.entico salao de festa, 
dado o carater festive que 
estao emprestando so 
evento. 

Do outre lado, vamos 
encontrar o Clube Gigantao. 

palco de grandes 
espelaculos noturnos. lode 
enfeitado para receber os 
integraiites da coligayao A 
Forya do Progresso, que e 
integrada por neve parlidos 
polilieos (PMDB. PL, PDT, 
PST, PSDH, PMN, PPB, PC 
do-B E PSC). A exemplo de 
sens ant agon islas da 
Ayailandia I'nida, os 
integraiites do grupo 
liderado pelo deputado 
estadual Deusdedith 
Sampaio (PMDB), vao 
procurar denionstrar forya 
eleitiiral. leva rule ate o 
Gigantao um grande niimero 
de filiados. a fim de que 
possam transmitir uma 
imagem de seguranya e 
olimismo para todo o 
eleitorado. 

Can di datura 
Da parte do grupo que 

combe a Ayailandia I Inida esta 

tudo determinado para que 
sejam homologados os nomes 
do ex-prefeito Leonardo 
Lourenyo de Queiroz, come 
candidate a prefeilo, e do 
vereador Klson Batista dos 
Santos, como candidate a vice- 
prefeito. Per outre lado, nao 
houve quelquer comunicayao 
a imprensa quanto ao niimero 
de candidates a vereador que 
devera ser indicado pelo 
grupo. tendo em vista que, de 
acordo com a legislayap em 
vigor, case seja formalizada a 
coligayao para as eleiyoes 
majoritarias e proporcionais, 
somente poderao ser 
indicados 1<S candidates. Face 
a este detalhe. e mais provavel 
que nao seja efetuada a 
coligayao para as eleiyoes 
proporcionais. o que ensejaria", 
(ante a PTB como ao PEL, 
concorrer com IS candhlalos, 
cada. 

Por sua vez. A Forya do 
Progresso, devera homologar 
os nomes de Deusdedith 
Sampaio, como candidate a 
prefeito, e do medico Gilson 
Santana, como candidate a 
vice-prefeiro. Dado so grande 
niimero de partidos que 
compbem a frente politica, 
pelo menos dois partidos 
deverao concorrer 
isoladamenle a Camara 
Municipal, no case, o proprio 
PMDB e o PMN. Ate ontem 
cent udo, havia negociayiK^ no 
senlido de que o PSC tambem 
concorres(> isoladamente. 
Com isto, os demais partidos 
cederiam candidates em 
niimen) reduzido, que iriam 
formar o outre grujio de IS 
candidates. Dessa forma, o 
depualdo Deusdedith Sampaio 
podera ler M on 72 candidates 
a vereadi ires Ihe eni| irest ando 
apoio eleitoral. 

Itinga define sens 

eandidatos a prefeito 

por Marinaldo Gongalves 

Com as convenybes 
marcadas para o final desta 
semana, o distrito de Itinga 
— que devera ler suas 
eleiyoes separadas de 
Ayailandia — ja tern 
praticamente escolhidos os 
dois candidates que 
concorrerao as eleiyoes 
majoritarias. Divididos em 
dois grande grupos, os 
partidos politicos locais ja se 
detiniram jielos nomes de 
C hristiano de Assis Filho, 
atualmente vereador por 
Ayailandia. e pelo do ex- 

PlT.fefK? jKaimundo Pimenlel j i mirn n ra a[M i nladii 
pela coligayao PTB/PFL. 
enquanlo que o segumjo 
devera ser apirfado per uma 
coligayao mais ampla, que 
obedece a orientayao politica 

do deputado estadual 
Deusdedith Sampaio. 

Entrelanto, se os 
candidates a prefeito ja tern 
a sua detiniyao. o mesmo nao 
ocorre como os nomes para 
a vice-prefeitura. de vez que, 
lanto o grupo de Ildemar 
Gonyalves quanto o grupo do 
parlamentar estadual, ainda 
se enconlram em 
negociaybes, tendo em vista 
que pretendem indicar 
nomes que permilam maior 
pemdrayao em todas as areas 
mais densamenle povoadas 
no novo municipio, 
especialmente no distrito de 
L ajuauara, que passara a ser 
" ^ gundo nduoi r« dufo 
eleitoral de Itinga. 

Os entendimentos 
Nogrupo mantido pelo 

atual jirefeito ayailandense, o 

nome mais comentado, ale o 
momento, e o vereador 
Leocadio, que no entanto, 
enconlra algumas restriybes 
denlro do grupo, tendo em 
vista alguns problemas de 
ordem particular que o 
vereador eslaria enfrentando 
e que poderiam se projelar 
sobre a campanha eleitoral, 
de forma baslante 
desagradavel. ensejando uma 
rejeiyao ppr parte do 
eleitorado. Neste caso, novo 
nome seria indicado. 
devendo o escolhido sen uma 
pessoa com militancia 
politica denlro do distrito de 
Cajuapara. 

i"i sen l ur no, 
liderados do deputado 
Deusdedith Sampaio se 
inclinam pela indicayao da 
atual vereadora por 
Ayailandia, Lizivete Botelho, 

que surge com maiores 
possibilidades de ser 
companheira de chapa de 
Kaimundo Fimenlel. 
Fntrelanto, o peso eleitoral 
de Cajuapara esta 
influenciando o grupo a 
estudar oulros nonles de 
liderancas daquela 
localidade, tais como 
Edvaldo Francischello, de 
sua irma Ivone Francischetto 
ou do ex-vereador llaroldo 
Luis de Barros, lidos como 
grandes expressbes politivas 
de Cajuapara e capazes de 
consolidar a vitoria di- 
Fimentel lentretanto. «•• ... 
nao sejam imlicados . o:r 

U i pi « lello. pi io im'eos 
dois destes homes 
integrarao a chapa 
proporcional do grupo, 
concorrendo a uma vaga na 
Camara Minicipal. 
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por MARINALDO GONQALVES 

Definigad 
For loda a Semana 

vindoura, os grupos 
politicos de Itinga deveraq 
definir sens candidaloS 
majoritarios, que 
concorrerao ao cargo de 
primeiro prefeilo eleito do 
fuluro municipio. Felo 
andar da carruagem, tudo 
leva a crer que somente 
dois eandidatos serao 
apresenlados ao eleitorado, 
ambos represenlando os 
grupos politicos liderados 
pelo prefeito Ildemar 
Gonyalves e pelo deputado 
estadual Deusdedith 
Sampaio (FMDB). La, 
como ea, os dois grandes 
rivals vao se dabaler a ferro 
e fogo, numa eterna 
polemica que, espero em 
Deus, lenha fim num ilia 
fulu ro 

Entendimentos 
() distrito de Itinga esta 

vivendo momento de 
efervecencia politica, a 
possibilidade de realrzayao 
de eleiyoes em separado. 
Os entendimentos e 
acordos se proeessam a mil 
por bora, embora ja exista 
algum consenso denlro dos 
sois grupos politcos locais. 
Dessa forma, grupo do 
deputado esladual 
Deusdedith Sampaio ja 
definiu que sen candidato a 
prefeilo sera o ex-prefeito 
Kaimundo Fimenlel. 
restando tao somente a 
escolha do nome do vice, 
que tanto podera ser a 
vereadora Dizivele Botelho 
quanto os lideres Edvaldo 
Francischetto e llaroldo 
Luis de Barros. ambos do 
distrito de Cajuapara. 

Agitagao 
A Cidade do Ferro vive 

u m clima de * grande 
expeetaliva. hoje, pela festa 

, '»< dois grandes grupos 
'loiiin.u- fsirao prt parando 
. •" i o m i, tu n'r de sua< 

.>. Todas as 
eniussoras de radio e 
lelevisao foram acionadas 
para veicularem convites a 
populayao. Carros di* som 
percorrem as ruas da 
cidade convocando a lodos 
para os dois momentos 
politicos. Cada grupo quer 
mostrar maior inlluenciade 
publico. a fim de 
impressionar o eleitorado 
ainda indeciso. So espi'ro 
que tudo lermine muito 
belli, em clima de festa e de 
fralernidade. 

No 
Itinga 

A coligayao do FTB e 
FFL defera ser reeditada 
em Itinga. Felo menos e o 
que se desenha no 
momento, quando os dois 
partidos deverao 
apresentar eandidatos 

conjuntos para a eleiyao 
majoritaria. Durante suas 
convenybes, no jiroximo 
ilia 29, a ter lugar no Clube 
Bora-Bora, os dois partidos 
deverao indicar os nomes 
dos vereadores Christiano 
de Assis Filho e Leocadio, 
para concorrerem aos 
cargos de prefeito e viee- 
prefi'ilo, respect ivamente. 
Fntrelanto. observadores 
tern registrado uma eerla 
rejeiyao. dentro do grupo, 
ao nome do vereador 
Leocadio. E so aguardar 
para ver no que vai ilar. 

Poluigao 
Durante o ilia de hoje, 

Ayailandia devera alcanyar 
os maiores indices de 
poluiyao sonora de sua 
historia. E que ainda 
vigora, por estas bandas, o 
pessimo gosto de sollar 
foguetes quando sc fesleja 
qualquer evento. Vai dai, 
que certamente vamos ser 
acordados, ainda de 
madrugada. com salvas de 
foguetes em todos os 
cantos da cidade, como que 
a anunciar as convenyoes 
politicas. Carros de som 
deverao estar pereorrendo 
a cidade e. como se tudo 
isso nao bastasse, o 
foguetbrio sera 
intermitenle. ;izucrinando a 
nossa paciencia. E o caso 
de dizer: "Vai gostar de 
foguele assim la na ...". 

Boca 
livre 

Todas as emissoras de 
radio e televisao da Cidade 
do Ferro estao prometendo 
uma grande cobertura das 
duas grandes convenybes 
politicas que desenrrolarao 

>Di)r todo o dia de hoje. Fior 
para os companheiros, que 
ficarao o dia inleiro no 
"batente". Menos mal. 
entrelanto, se ocorrer 
aquela tradieional "boea 
lo're de confralernizayao 

Um 
pedido 

Aproveito a coluna de 
hoje, um domingo, dia de 
convenybes. para fazer um 
pedido piiblico. 
endereyado a lodos 
quanlos se engajem na 
militancia politica da 
Cidade do Ferro. Felo 
amor de Deus, por tudo 
que voces consideram de 
mais sagrado, mantenham 
um nivel eli'vailo de 
cavalheirismo e decencia 
politica durante as eleiyoes. 
Em nome das milhares de 
pessoas que Ihes vao ouvir, 
compulsbria ou 
volunlariamente, respeitem 
a dignidade alheia, 
preservem a intimidade de 
cada um, provando que 
Ayailandia tambem evolui 
no aspecto cultural. 
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O Campeonnto Regional de Kart movimenta hnperatriz, hoje 

Aqui 
tambem 

l^stcvc o reporter Ozias 
Panfilo, etuulicialo a prefeito de 
NI umfba no i )lc -iU > (it -ste ant qx'lo 

PSDH. Aeredita na sua vitdria 
em face do Irabalho que vein 
desenyolvendo ao lon.qo dos 
liltiinos naquele municipio 
tocantino. 

Lembrando do... 
Renildo Jacorne, colega da 

imprensaregional que trabalha 
em AgailantUa. (lente Gnae qne 
trabalha com afinco, buscando 
0 exito daquilo que faz. Vai 
fundo, garoto! 

No audio 
O Daniel mostra empenho 

na funvaode optTadorde audio 
da Radio Capital AM. Ja milita 
no setoraqui em Imperalriz ha 
varios anos. 

Fazendo visita 
Cierson de Abreu ficou 

eufdrico. Ja esta ludo certo 
enlre a direyao a direyao da 
Rede Record e a Columbia 
Tristar Television. 

0 Agenle (i ira visitar os 
estudiosdegravacao do Mundo 
de Beakman nos Kstados 
1 nidos, ainda em junho. , 

As negociaedes incluem 
tambem. um convite da Record 
para que o alor Raul Zaloom 
(Beakman) venha ao Brasil 
participar das gravaedes do 
Agenle C. 

"K maravilhoso a genie 
poder trocar figurinhas para, 
juntos. iM)dennos completar os 
nossos albuns !!! Essa 
n] m )X i maciw leumacoisanwito 

legal. Poderemos nioslrariKira 
o piiblico que [Kissuimos uma 
grande preocupavao com a 
qualidade do Irabalho, ao 
contrario do que (lemonstram 
as equipes de produyao da 
maioria dos seriadoM nlalados, 
ja vistos de uma forma 
ixjorativa", deckira (iei'son. 

Tanto Beakman como o 
Agenle C eslao muito 
pr< ocupjidos em ensinar e 
divertir as crianeas de uma 
forma sadia. inlerativa e 
participativa. Beakman gosla 
de ensinar ciencia. realizando 
suas expetiencias e 
mostrando como mundo 
funciona. 

O Agente (i tern grande 
preocupayao em con tar suas 
histdrias, desenvolvendo 
temas diferenles para passar 
as informaydes mais 
imporlantes, diverlindo a 
crianca. (ierson aeredita que 
a expectativa da vinda de 
Beakman para participar das 
gravaydes do Agenle (j 
tambem sera das maiores. 
"Sem diivida alguma. ludo 
issoeo maior barato!", finaliza 

Record 9b — e ver para 
crerint. . _ . 
as equipes de produyao da 

^1 
Rartido Social Trabalhista^PST 

COMISSAO PROVlSORIA 
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

E D IT A L D E C O N V O C A £ A 0 

A Comissao Rrovisdria Municipal de Imperalriz-MA, 
Convocao^ inenibrosdaComissaodo RSI - hnperalnz-MA-. 
na forma do seu eslatuto. para t ON\ ENC, AO Ml NIC II AL 
a rcalizar-se no dia de junho de 199b, com mjcio as 
8:00 horas, e encerranii'lito as 17:00 horas, rua Rio (irandc 
do Norle l.vC) na Escolade \" Grau Rrofessora Mary Dalva 
Castro Rocha. nesla Cidade. 

ORDEM DO DIA 
01 - Decisao por maioria absoluta, sobre coligayao com 

outros Rartidos, para as eleiydes de Oil de outubro de 1.996 
na Cidade de \ ila Nova dos Martirios. ■ 

02 - llomologar os Candidatos a Rrefeito, Vice Rrefeito e 
Vereadorespara o pleito de 03 de outubro de 199b. 

03 - Designar o Comite Kinanceiro de Campanha e o 
representanle junto a justica hleitoral. 

# ' . . , 
Imperalriz-MA., 22 de junho de 199b. 

r.Cvk'7c.^    

ROSALIND CABRAL 
RRESIDEN'TE DACOMISSAO RROVISDRIA 

Imperatriz-MA, renovada e 29/05/9b 

Programa<jao de hoje para as TVs VHS/UHF - IMPERATRIZ 

00 
Ob 
08; 

09; 

TV Capital 

Canal S 

Rede Record 

00 Tdncacional MEC 
30 () 1 )esperlar da Ee 
00 Santo Cullo em Seu 

Ixil" i 

00 Santa Missa em Seu 
Ixir 

00 Desafio ao (ialo 
00 Maranhao a Denlro 
00 Criatura Especial 
00 TV Casa Cenlro 

TO 
11 
12 
13 
14:00 Volei Praia 
lb 
18 

00 Campeonalo Japones 
00 Sessao de Domingo 

(A Rrogramar) 
20:00 Cahipeonalo Carioca 
22:00 Picket Eences 
23:00 Ralavra tie Vida 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

03:00 Local 
08:00 Resca & Cia 
09:00 Dical 
10:00 Clube Irmao 

Caminhoneiro Shell 
10:!)0 Show tlo Esporle 
20:00 Campeonalo Carioca 

tie Futebt)! 
22:00 Domingo no Cinema 

(A Rrogramar) 
00:00 Jornal tic Domingo 
00:30 Vitleoclube (A 

Rrogramar) 
02:30 Inlbrmercial 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

07:08 Ralavra Viva 
07; 10 Educalivo 
07:30 Telesisan 
08:30 Siga Bern 
Caminhoneiro 
09:00 Bingao Domingao da 
Sorte 

1 LOO Street Eighther 
11:30 Megaman 
12:00 Rrograma Silvio Srintos 
17:00 Edrmula Intly 
23:00 Sessao das Dez 
01:30 SBT Esporle 

TV Mirante 

Canal ID 

Globo 

TV Natlva 

Canal 13 

MANCHETE 

30 Educayao em Revista 
30 Rrograma Ecumenico 
33 Santa Missa 
33 Globo Comunidade 

DA RADIO CAPITAL AM DE SEC. A SAB 

05;OO Rancho do Compadre Paulo 

07:00 Reporter 1 90 

07:30 Jornal da iNTEGRAgAo 

O8;3O Cidade Agora (Conor Farias) 

1 1:45 Cidade Cidada (Ulisses Braga) 

1 2:00 Jornal Meio Dia de NotFcias 

1 2:30 PAINEL DE SUCESSOS (MESSIAS JUNIOR) 

1 4:00 As PREFERIDAS DO OUVINTE (WALTER SlLVA) 

1 5:30 Tribuna da Cidade (Aurino Brito) 

17:00 A Fazenda do Corro (Clodomir Guimaraes) 

1 9:OO A Voz do Brasil 

20:OO Capital nos Esportes (Equipe da Galera) 

2 1 rOO Programa Renilson Sousa (Renilson Sousa) 

22:30 Igreja Universal 

ob 
0b 
0b 
07 
08:23 Requenas Lmpresas. 

Grantles Negdcios 
09:00 Globo Rural 
09:33 Festival de Desenhos 
10:20 Rower Rangers (A 

Busca Ninja) 
11:13 Ai (ialcra (Quase 

Casatlos) 
11:40 Barrados no Baile 

(Sofrimenlos) 
12:43 Alatlim (Rates e 

I-agartos) 
13:10 Ronto a Ronto 
14:13 Temperatura Maxima 

(Esqueceram tie 
Mim 2) 

16:30 Domingao do Faustao 
20:00 Fan last ico 
22:03 Sai tie Baixo 
23:10 As Aventuras tlo 

Superman (Tim tie 
Edipo) 

00:00 Rlacar Eletrdnico 
00:33 Domingo Maior ♦ 

(Rensamentos 
Mortais) 

EOU1FE FHOEMUG 

SOM E LUZ> MAIS 

UM EMFKEEM- 

DIMEMTO DO 

SI ST EM A 

TUCANU'S DE 

COM UM I CACAO 

06:30 
07:00 
07:30 
08:30 
09:00 
09:30 
10:00 
10:33 
11:00 
12:00 
12:13 
12:30 

Rrograma Educat ivo 
Sara Nossa Terra 
Grupo I mage m 
Campus 
Esta Escrito 
Mundo dos Esportes 
TV Mappin 
Boletim Olimpico 
Brasil Feliz 
Sorteio Rapa-'Tudo 
Home Shopping 
Futsal (Fulcbol de 

19 

20 
21 

22 
22 
23 
00 
01 

43 Grupo Imagem 
43 Sessao Animada 
OO A Caminho tie Atlanta 

(Estreia) 
OO Especial tie 

Aniversari<» Retle 
Manchete (Show ao 
Vivo no Aterro tlo 
Flamengo) 

:30 Rrograma de 
Domingo 

30 Seculo XX 
:30 Assassinato em 

Atlanta 
23 Boletim Olimpico 
:30 Tt>que tie Bola 
:30 0 Jogo do Rotler 
OO Grupo Imagem 
OO Esjiayo Renascer 

Especial 

Tucanu's 

Produqdes, a 

produtora de 

audio e video 

mais completo do 

regiao 

TV CNT 

Canal 23 

CNT/Gazeta 
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C 
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Automobilismo Imperatriz, 23 de junho de 1996 

Perigo por todos os lados 

Viajar e muito bom, mas tome cuidado: nossas estradas estao cada dia piores. 

Agora, conhega os lugares onde voce deve dirigir com atengao redobrada 

-N /- 

De 

Corono 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

O peso dos importados 
Trinta distribuidoras 

estrangeiras, 650 novas 
concessionarias e cerca de 25 
mi] empregos, escorados por 
um investimento de 3 bilboes 
de ddlares, de 1990 ate hoje. 
Esse e o peso da presenga, no 
Brasil, das importadoras de 
carros. E com esse numero 
que responde aos criticos das 
importagoes o presidente da 
Associagao Brasileira das 
Empresas importadoras de 
Veiculos Automotores 
(Abeiva), Emflio Julianelli. 

A VW 
e o Brasil 

O Brasil e o 10Q maior 
produtor mundial de carros 
de passeio, com 1.303.000 
unidades cm 1995, segundo 
o ranking da Organizagao 
Internacional dos 
Construtores de Automoveis 
(Oica). Em todo o mundo, a 
produgao de 37.072.000 
automoveis saiu das fabricas 
de 31 paises. Destas, a maior 
e da Volkswagen, em 
Wolfsburg, que ocupa 1,5 
milhao de m2 de area e tern 
produgao diaria de 3.500 
veiculos — das linhas Golf, 
Vento e Polo. Alias, essa 
fabrica emprega 47.800 dos 
104.280 funcionarios da VW 
na Alemanha. No grupo 
Volkswagen, o Brasil e o 
mercado mais importante, 
depois da Alemanha, com a 
maior diversidade de 
produtos e o segundo 
contigente de funcionarios: 
32 mil. 

Importado 
do ano 

Em sua quarta edigao, a 
eleigao do "Carro Importado 
do Ano", promovida pela 
revista Auto Esport^, 
escolheu, desta vez o Audi A4 
como o melhor dos 
importados. A definigao saiu 
no dia 29 de margo e o Audi 
A4 obteve 85 pontos, dez a 
mais do que o segundo 
colocado, o Mercedes C 230 
Kompressor. 

Porsche 
Boxster 

Comega na Alemanha a 
produgao do Porsche 
Boxster, que sera langado em 
setembro e se inspira no 

Porsche 550, cobigado 
spider dos anos 50. Tern 
motor 2.5 de 6 cilindros 
contrapostos, 24 valvulas e 
204 cv, em posigao centra] 
traseira e que, 
contrariamente ao classic© 
911, e refrigerado a agua. 

Ha dois pequenos porta- 
malas, na frente e atras, com 
um total de 260 litros. O 
prototipo de 1993, foi 
mostrado em marco no salao 
de.Genebra, ja havia mais de 
10.000 encomendas do novo 
esportivo. 

Europass 
na Holanda 

A Holanda e o decimo 
pafs do continente europeu 
a se integrar a uma das mais 
eficientes ideias ja surgidas 
em favor do turismo 
internacional: o si sterna de 
passes ferroviarios, 
europass. Comprando um 
passe desse tipo, o turista 
pode viajar em trens 
confortaveis e rapidos que 
cruzam os territories da 
Alemanha, Espanha. Franga, 
Italia, Suiga, Belgica, 
Luxemburgo, Portugal e 
Grecia. Os preyos variant de 
210 ddlares a 500 (segunda 
classe) e de 316 ddlares a 
736 (primeira classe). No 
caso de duas pessoas 
viajarem juntas, uma delas 
ganha desconto de 50%. 
Informaydes no Centre de 
Integrayao (CIT): 011/257- 
0099. 

Mao 
no freio 

0 Grupo divulgou, em 
fevereiro, a assinatura de 
acordo para adquirir, em 
escala mundial, o negdcio de 
freios e veiculos de 
passageiros da Allied Signal. 
A compra engloba 24 
unidades de produyao em 
paises da Europa, America 
do Norte e America do Sul. 
Alem disso, a Bosch assume 
a propriedade das cotas da 
Allied Signal em Ires joint- 
ventures na Coreia, India e 
China. No Brasil, o acordo 
envolve a aquisiyao dos 
negdeios de freios da Allied 
Signal (SP). As outras 
operaydes da Allied Signal 
do Brasil nao estao incluidas 
nas ncgociaydes. 

li 
si : 

BR 3 7 f> (Curitiba—Florin nopo Us), n ngun da chuva se acumula por causa das oh ra * 

por Almyr Gajardoni 
Da Editoria de 
Automobilismo 

Se estive vivo e ainda 
militando na politica, o 
presidente Washington Luis 
leria de rever o famoso slogan 
eleitoral dos anos 20, segundo 
o qual "governar e abrir 
estradas". 0 Brasil de 1^95 
tern 1,5 milhao de quildmetros 
de estradas que, embora muito 
mal distribuidas, atestam que 
o pais esla bem servido. 0 
velho presidente, em todo 
caso, poderia continuar 
proclamando sua frase, com 
uma ligeira correyao: 
governar e consertar estradas. 

Ou, devia ser. 
Principalmente depois das 
arrasadoras chuvaradas que 
inundaram o pais em 
fevereiro, trafegar por todas 
elas, com veiculos leves ou 
pesados, nacionais ou 
importados, tornou-se uma 
aventura cara, estafante, 
demorada — e sobretudo 
perigosa. Sao 65 mil 
quildmetros de estradas 
federais, dos quais 68% estao 
asfaltados; 165 mil 
quildmetros estaduais, dos 
quais 31% tern asfalto; e 1,27 
milhao de quildmetros 
municipais, dos quais 
irrisdrios 0,3% (exatos 4.045) 
sao pavimentados. 

A partir dai nao ha mais 
estatisticas confiaveis — mas 
pode-se dar como certo que as 
estradas federais estao em 
piores condiydes do que as 
outras. Alem de Estados e 
Prefeituras sofrerem 
cobranyas mais imediata dos 
usuarios, ha muitos anos o 
Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem nao se 
dedica nem a abrir nem a 
consertar estradas, deixando 
que a malha viaria sob sua 
guarda se tornasse tao 

Bonzciy Import 

A mais transada loja da cidade, com: artigos 

importados e pregos irresistiveis em: lougas, cristais, 

perfumes e presentes para aniversarios e casamentos 

 Rua Duque de Caxias, 850, Agailandia-Maranhao 

esburacada quanto um 
gigantesco queijo suiyo. 

Otimista, Fabiano 
Vivacqua, o diretor-geral que 
eslava no DNKR ale fevereiro, 
garantia que 65.500 
quildmetros das rodovias 
federais asfalladas estao "em 
excelentes condiydes"; 18 mil 
em "boas condiydes": 6 mil 
sao "regulares"; e escassos 
9.500 podem ser considerados 
"em pessimas condiydes". 
Mas nada tinha a promoter — 
mesmo porque ele ja foi 
substituido no cargo pelo ex- 
depulado mineiro Tarcisio 
Delgado. "O piano de ayao do 
DNER" sustenlava Vivacqua, 
"vai depender do oryamento 
que o Ministerio dos 
Transportes tera muito o que 
debater sobre o assunto". 

Para manter uma malha 
viaria razoavel, o DNER teria 
de gastar alguma coisa entre 
1,5 e 2 bilhdes de reais, por 
ano. Em tempos de dinheiro 
curio, 6 um numero 
impensavel — tanlo que o 
Piano Nacional de Viayao 
agora preve menos rodovias, 
e nao mais, na esperanya de, 
assim, cuidar melhor dos 
sobreviventes, Esta na hora de 
um grande debate nacional 
sobre o assunto — e ele nao 
diz respeito ajjenas ao governo 
recem instalado. 

A ligayao rodoviaria entre 
Rio de Janeiro e Sao Paulo — 
a velha via Dulra — e um dos 
primeiros e fundamentais itens 
desse debate. Iniciada nos 
anos 20 para dar cumprimento 
a promessa eleitoral do 
presidente Washington Luis, 
ela simplesmente esgotou sua 
capacidade. Mas, valera a pena 
pensar na construyao de uma 
terceira estrada, allernaliva a 
saturada Dutra e a confusa 
Rio—Santos? Ou seria melhor 
recuperar a ligayao ferroviaria? 

A salvayao da rede de 

estradas brasileiras, com 
certeza, passa por alguma 
associayao de tarefas e 
recursos entre o poder piiblico 
e a iniciativa privada, para 
liberta-la da pesada (e para) 
burocracia de drgaos como o 
citado DNER. A entrega de 
algumas das jirincipais 
rodovias estaduais paulistas a 
uma empresa de economia 
mista, o Dersa, resultou em 
estradas permanentemente 
bem conservadas, com 
serviyos de apoio aos usuarios, 
que incluem telefones a cada 
quOometro, equijies de socorro 
mecanico e socorro medico. 
Tudo isso financiado pela 
simples arrecadayao do 
pedagio, uma tarefa que o 
DNER ha muito desistiu de 
executar nas estradas federais, 
onde, consequentemente, o 
motorista so dispde, aqui e ali, 
da boa vontade dos escassos 
guardas rodoviarios. 

0 mapa resultanle de tantos 
anos de desmazelo e ma 
administrayao pode ser trayado 
com algumas pinceladas 
rapidas. Os 430 quildmetros da 
BR 116 entre Rio e Sao Paulo, 
a famigerada Via Dutra, sao um 
suplicio e risco permanente 
para pessoas, mercadorias e 
veiculos. Os 408 quildmetros 
da mesma BR 116 entre Sao 
Paulo e Curitiba, oficialmente 
chamados Regis Bittencourt 
mas soturnamente apelidados 
"Rodovia da Morte" sao uma 
tragedia. A BR 101, no trecho 
que liga Aracaju e Maceid, foi 
praticamente tragada por um 
gigantesco buraco que se 
estende do quildmetro 104 ao 
160. Quern se aventura por ali 
e ©brigade a desviar para a 
rodovia litoranea, seguindo 
uma longa fila para conseguir 
lugar na balsa que faz a 
travessia do rio Sao Francisco. 
A BR 242. que liga Brasilia a 
Salvador, na Bahia, tern 

problemas series em todo o 
percurso. A BR 284, que liga 
Porto Velho, Ronddnia, 
Cuiaba, Male Grosso, exige 
providencias imediatas, sob 
pena de tornar-se intransitavel 
em pouco tempo. 

A ligayao Brasili^-Sao Paulo 
e excelente enquanto se viaja 
nas estradas estaduais 
paulistas, mas muito dificil nas 
rodovias federais de Minas e 
Goias. Sao Paulo—Belo 
Horizonte, com certeza, e outra 
tragedia. Calamitosa, para dizer 
o minimo, e a siluayao das 
estradas que levam ao sul do 
pais, uma regiao agora 
valorizada com os avanyos 
comerciais do Mercosul. Todas 
as ligaydes para o norte do pais, 
a partir do Rio de Janeiro, estao 
igualmente pontilhadas d<k 
trechos dificeis, caminhdes |f 
dnibus em alta velocidade, 
sinalizayao abandonada. O 
mapa da j )agina anterior mostra 
uma parte expressiva desse 
cenario — os pontos criticos 
das rodovias mais imporlantes, 
por onde passam cerca de 80%, 

de todo o trafego da frota 
brasileira. 

0 ministro dos Transportes 
do novo governo, o deputado 
gaiicho Odacir Klein, ainda nao 
trouxe a luz nenhum piano de 
trabalho definitive. Mas sabe 
que o desafio e enorme: sobre 
a consciencia das autoridades 
pesa o assustador recorde 50 
mil mortes por ano nas 
estradas brasileiras. Os 
especialistas dizem que a saida 
tern nome: privatizayao. Seria 
a formula para obter dinheiro 
e fazer manutenyao a serio. () 
governo ja tern estudos para 
privatizar algumas dessas 
estradas — entre elas o trecho 
da BR 040 entre Rio e Juiz de 
Fora, a Ponte Rio — Niterdi, a 
via Dutra e a BR 290, nos 90 
km quevao de Osorio ate Porto 
Alegre. 
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Imperatriz 

por FREDERICO Ll/IZ 

Domingo, 
dia "D" I 

Hoje e o dia "D" para os 
rumos da politica de 
Imperatriz. Ilclon Marques 
vencendo a convencao do 
PMDB, fica tudo como 
Dantes na terra de Abrantes. 
Com seis candidatos a 
prefeito disputando o Palacio 
Branco, e com o quadro 
politico atual. Porem, o 
reverso da medalha e de tirar 
o folego. Wellington Costa 
vencendo a conven^ao do 
PMDB, o quadro eleitoral 
muda completamente. 
Simplesmente, vira de ponta 
a cabeya. 

Domingo, 
dia "D" II 

Vencendo Wellington 
Costa, vem a primeira 
pergunla, o engenheiro 
realmente alyaria voo prdprio 
ou tentaria levar o PMDB 
para os brayos de Fiquene? 
0 interventor Ildon Marques 
confirmaria sua disposiyao 
de apoiar o petista Jomar 
Fernandes? Umacerteza, no 
entanto e clara. As lideranyas 
intermediarias do PMDB 
correriam para abrayar a 
candidatura do tucano 
Sebastiao Madeira. 

Cachoeira do 
Itapecuru 

O descaso da 
administrayao estadual com 
a Regiao Tocantina e de 

matar qualquer cristao. Em 
Carolina, a Cachoeira do 
Itapecuru recebe centenas 
de visitantes durante todos 
os meses. 

Poderia receber 
milhares, mas o Novo 
Tempo, sequer divulga a 
beleza daquele grande 
espetaculo da natureza. 
Enquanto isso, o 
governador Francisco Mao 
Santa, do Piaui, nao perde 
tempo, e trata de fazer 
marketing para o Delta do 
Parnaiba. Al£m da 
divulgayao, o chefe do 
Executivo piauiense 
construiu a infra-estrutura 
necessaria para agradar o 
turista.Por la, o tempo 
parece ser de trabalho e 
seriedade. 

Vice de 
Fiquene 

Hoje sera homologado o 
candidato a vice-preteito na 
chapa do Ex-governador 
Jose de Ribamar Fiquene. O 
advogado Jos6 Clebis 
devera ser confirmado. No 
entanto, alguns peefelistas 
est-ao insatisfeitos com o 
nome do presidente da 
subsecao local da GAB. 
Querem a todo custo, impor 
i) nome do medico Arnaldo 
Alencar. 

Situagao 
incdmoda I 

O deputado federal 
Sebastiao Madeira esti numa 
situayao incomoda. Em Sao 
Luis, maior colegio eleitoral do 
Estado, o candidato tucano, 
Afonso Manoel, recebera o 
apoio do staff governisla do 
PEL e do PMDB. Ou seja, em 
Sao Luis, o PSDB e Roseana 
Sarney. Em Imperatriz, 
Madeira assume o discurso de 
oposiyao. 

Ontem, a cena foi arrepiar 
qualquer oposicionista. 

Afonso Manoel recebeu 
abrayos do vice-governador 
Jose Reinaldo e do 
Deputado federal Joao 
Alberto. Aviso aos 
navegantes: a dialetica 
ainda existe. A eleiyao e em 
Imperatriz, mas o que esta 
em jogo no tabulciro politico 
e a disputa para o governo 
do Estado em 98, alem da 
politica economica de FHC. 

Essas posiyoes do PSDB 
estadual deixam base social 
para o crescimento da 
Frente Etica. E cfaro que os 
"Eticos" precisam 
demonstrar competencia 
para canalisar esse 
senlimenlo popular, de 
reprovayao aos governos 
estadual e municipal. 

Situagao 
Incdmoda II 

Quern tambem esta no 
mesmo barco e a prefeita de 
Sao Luis, Conceiyao 
Andrade. Depois de acabar 
com as represenlayoes 
estadual e federal do 
partido, na Assembleia 
Legislativa e na Camara 
Federal, a coordenadora do 
PSB no Maranhao resolveu 
apoiar Joao Castelo, do 
PPB, para prefeito de Sao 
Luis. Quase que sem graya, 
o ex-deputado socialista, 
Juarez Medeiros sera 
candidato a vice. 

Deixar de forma a Frente 
Etica, quando Jackson Lago 
PDT-PT-PV-PPS dispara na 
preferencia do eleitorado 
sera o ultimo erro da atual 
prefeita de Sao Luis. De 
sorte, que no Estado, o PSB 
ainda pulsa. Lula Almeida 
em Imperatriz, preside a 
sigla, colocando os 
interesses da oposiyao 
acima das questbes 
pessoais. 

Brasigdis 
e Estrada 

Nem so Joao Estrada 
Branca faz as suas. No jornal 
0 Popular, Brasigdis Felicios 
apronta as suas. Hoje, 
transcrevo uma de suas 
brilhantes crdnicas, 
adptando-as, claro, para a 
situayao local. Confira. Aos 
domingos. o leitor tera Ondas 
Tropicais. No sabado, dois 
artifgos, nas Ondas Medias. 
E de tTerya a sexta, a ja 
traditional Qndas Curias. O 
novo script comeya hoje com 
as "Tropicais". 

Ondas Tropicais 

° Bamabe na corda bamba 

por Brasigdis Felicio 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Conta Swift, em seu Viagens de Gulliver, que os aspirantes a empregos piibhcos, no 
Pais dos pigmeus, tinham de equilibrar-se numa corda, dando saltos: ganhava o cargo 
quern pulasse mais alto, sem cair. 

Pensando bem, este ate que seria urn criterio valido, para se saber quern seria enxugado 
ou quern seria mantido afogado na gamela da coisa publica. 

Se, no Brasil, adotassemos tal processo, tanto na admissao quanto na deposiyao no — e 
do — serviyo publico, estaria definitavemente enterrado, no Museu do Absurdo, o antigo 
— e muito adotado por aqui — criterio do QL, que, como sabemos todos, d famoso, 
onipresente (e sempre negado) criterio do quern indica. 

A prevalecer. por aqui, o sistema da corda bamba, barnabe, municipal, estadual e federal, 
que quisesse enlrar — ou permanecer — ba ceva palaciana (tambem conhecida como 
Casa de Mae Joana), teria que mostrar que e um bamba na corda bamba. 

Desde que danyasse, em torn menor, o brasileirinho, assoviando e chupando cana ao 
mesmo tempo, teria creditos para entrar, ou para hear no bem-bao de comer por conta do 
governo, digo, do povo, que governo nao tern dinheiro. 

E ja que tanto se fala em demissbes, por que nao dar, a massa ignara, a dhance de 
mostrar que diz no pd, e se sustenta, mesmo tendo que roer a corda, aid a mesma ticar 
bamba? 

0 mdtodo, inspirado na reegenharia, embora ja tivesse sido adotado tanto na terra dos 
gigantes, quanto na terra dos anbes, poderia calhar muito bem por aqui, na terra de Frei 
Manoel Procbpio. 

Com a vantagem de oferecer a chance aos barnabds ruins das pernas, que perdem o 
equilibrio e caem de quatro, uma chance extra; quern nao tiver coragem para se enforcar, 
tera direito a engolir a corda. 

PS. O colunista adaptou o artigo do jornalista Brasigdis Felicio para a situayao de 
Imperatriz. 

Eli Quem ganha a 

convencao do PMDB 

e que 

lei nao sou 

A mais 
P 

Tucanu's Produ^oes 

produtora de audio e video do meio norte bra 

Super-Quadra, 602, Run 4, Casa 4 ■ Imperatriz MA - Telefax (098) 723 ■ 2034 f WmM 

in) 
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por MACHADO NETO 

tyweruto- ameacd finocea&vi 

/f&cefarmui a<vttejC(%<tqa<i 

0 qovernq, atraves da Secretaria de D\re\to 

Economrpo, esta investi^ando a ACg- Farma 

(Associagao Drasileira do Comercio 

Fartnaceutico) pola impreoao e distribui^ao do 
tabolas do promos quo supootamonte induziriam 
a cartolizagao das farmacias (uso do tabela i^ual 

de promos), se^undo informa a Folha da Tardo 

'(5P), odi^ao da ultima quarta-foira (19). 

Confira dotalhos da matoria do terca-feira 
(25). 

tfwtde fat#' 

Varios partidos polfticos ostarao 

movimentando a roqiao hojo (23), por conta de 
suas convongoos municipals para homoqa^ao de 

nomes quo no dia tres do outubro ostarao 

concorrondo a carqos do profeitom v/ice-profeito 
o vereadoros. 

■pTfCDS 

0 qrande barulho' festive dove acontocer 

mesmo nas hostes do PMC^, por conta da 

disputa ferronha entro a escolha do nome do ex- 

jnterventor lldon Marques e do sou oponente, 

V/ellinqton Cardoso Costa, atual 2° vice- 
prosidonte da Executiva Municipal do partido. 

^erutaricUcu^: 

l/cufuxi tyztt&ari' 

Bernardino Barbosa, urn dos "cardoais" do 
PMBB, naotem duvidas quanto a uma vitoria de 

lldon Marques na conven^ao marcada para hojo 
nas depondoncias da Camara Municipal, das 

OBhOO as 17hOO. 

Ttolefa fiarut (/ice 

0 PMDB devera oficializar o nome de lldon 

Marques para prefeito e, para vice, o medico e 

vereador Luis Carlos Noleto na coliqa^ao com o 
PPP 

Expectativa e o que nao vai faltar. 

P94 
Polo PEL, o ex-qovernador Jose de Pibamar 

Fiquene promote tambem uma qrande festa 

durante a escolha^do seu nome para candidate 
oficial do partido as eleipoes deste ano. 

Prometendo suspresas (?) com a indicapao do 
nome do seu vice. 

fluid /4C&entd 

A exemplo do presidente em exercfcio (Pemi 

Pibeiro, que ja esta na cidade), o presidente 

licenciado do PMDB estadual, Joao Alberto, 
devera desembarcar loqo mais no aeroporto de 

m 
m 

■ I 

mtm 

■ 
m 

: 
■ 

Ouno- 

Imperatriz para 
participarda convenpao 

municipal do partido. 
Ambos tern retorno 

para 5ao Lufs prevsito 

para amanha. 

0 qrama no 

encerramentoda BM&F 

na sexta-feira, 21/06. 

P$ 12,42 

"TKotttex 

Destaque tanihem hoje para a pequena Ingrid Lustosa \ladeira que completou seis anos de 
idade na ultima quarta-feira (19), e comemora hoje como man da o Ggurino no aconcbego 
da tamllia e dos amiguinhos. Ela efilha do Dr. Levi T. Madeira (foto), titular da Ofiabnoclmica 
de da Dra. Eneide Mafia Cruz Lustosa. Vale o regsitro com os nossos parahens. 

A Montex (Lqjao do 
Atacadista), esta com estoque renovado e com 

muitas promo^oes, apresentando novidades para 
o perfodo das festas juninas. 

0 qerente Flermes Lima destaca que as 

promo^oes sao pra valor, colocando a disposi^ao 
do consumidor novidades a pre^os realmente 

abaixo da concorrencia. Ali na Pra^a Tiradentes. 0 

fone e: 721-3230. 

* Raralelo R$ 1,03 
* Turismo P$ 1,02 ' 
* Comercial P$ 1,00 

Potatoes do fechamento do mercado financeiro, 
dia 21/06. 

tyidfccaA, attcwtactaa 

A partir de 1° de julho, o setor qrafico da reqiao 

come^ara urn perfodo de reaquecimento por conta 

das campanhas politicas que ostarao sendo 

iniciadas oficialmente. 
A impressao de cartazes, chapas, santinhos, 

cedulas de vota^ao, entre tantos inqredientes 

exiqidos polo marketinq politico, passam a exiqir 
muito mais do setor qrafico a partir dos proximos 

tres meses, decisivos para o destine de cada 

candidate. 

A industria qrafica, que amanha comemora o 

seu dia, espera urn aquecimento da ordem de 60%. 

Ou mais. 

TfoltcoUc 

_ 0 empresario Joao Matiolli., presidente do 

Friqorffico Vale do Tocantins, esta na rela^ao dos 

ilustres aniversariantes desta sequnda-feira (24). 
Presidente do PMDB, que neste dominqo realiza 

sua convengao municipal com vistas as elei^oes 
de 3 de outubro, Matiolli podera antecipar as 

comemora^oes para hoje mesmo, embalado na 
festa do seu partido e por conta do entusiasmo 
dos amiqos. 

Amanha 1,12% 

Fonte: BC/Gazeta Mercantil. 

Comemora-se amanha (24): 

* Dia de 6ao Joao, padroeiro das festas 

juninas: 

* Dia do Cabocio; 

* Dia das Empresas Graficas. 

Vale o reqistro com os nossos cumprimentos 
antecipados; • 

Ttyin 

5emestral ate 30 de junho: 

P$ 0,5267. 

'Doniott ocdettte 

0 interventor Dorian Menezes (que aniversaria 

amanha e passa a data com a famflia em Sao 

Luis), sera uma das qrandes ausencias na cidade 

hoje, dia de muita festa por conta das 
conven^oes municipais de varios partidos 

polfticos. 

^einriielo- cAec^utdo- 

Enquanto Dorian se ausenta, em fun^ao de 

compromissos oficiais na llha do Amor, o vice- 

qovernador, Peinaldo Tavares, promote cheqar 

hoje para prestiqiar a convengao do PFL 

(Fiquene). 
Dona Poseana, sequndo consta, sequercoqita 

passar por Imperatriz tao cedo... 

wew) 

Hoje 1,16% 

"Pocc-gfZttca 

' Jose Almir de Sousa (Malhas Kid): 

' Joao Matiolli (Friqorffico Vale do Tocantins) 
Aniversariam hoje e amanha e re.eeb^m os 

para bens e votos de continuado sucesso da Arll 

e do seu JC. 

lABORATORIO CliSIO FOMSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemos for conveni 
Wa 

Fgne: VZ 1 -541 1 
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Lfderes defendem estabilidade de servidor 
9 J • 

Na opiniao dos aliados, a quebra da estabilidade de 

funcionarios publicos em ano eleitoral emperra a aprovacao de reforma administrativa 

idi 
is ■ 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Medida Provisoria 
() senador Ney Suassuna 

(PMD'B-PH) disse que falta 
vontado politica ao 
CongreSso Jiara o governo 
no quc diz respeito a 
limilaqao do uso das mcdidas 
provisdrias. 0 Projeto prevd 
quc uma medida provisdria 
s'cja cditada e* rccditada 
apenas uma vcz. a jiartir de 
cnlao. cla seria transformada 
cm projelo de lei com 
Iramitaqao normal. 

Desistencia 
Antes mesmo da 

convenqao do PPH, marcada 
para o proximo dia 30, Luiza 
Brunet retirou sua pre- 
candidalura a Prefeitura de 
Huzios. Para afastar a 
decepqao da fruslrada pre- 
eslreia na vida piiblica. ela 
parliu neste fim de semana 
para uma lemporada de 40 
dias no Medilerraneo. ao 
lado do marido Armando 
Fernandez. 0 projeto politico 
continua e Luiza talvez se 
engaje em algunia campanha. 

Alianga 
O secretario-geral do 

PSDH, deputado federal 
Arthur Virgilio Netto (AM), 
disse que esta "pralicamente 
fechada a alianqa com o 
PPB, do ministro da 
Induslria, Comercio e 
I urismo, Francisco 
Dornelles, para a sucessao 
municipal do Rio. Virgilio 
Netto acredila que a alianya 
e "estralegica" para os 
tucanos, pois ajudaria a 
forlalecer a candidatura do 
deputado estadual Sergio 
Cabral Filho (PSDB). Nos 
lillimos dois dias, o 
'secretario-geral do PSDB 
esteve no Rio articulando a 
alianqa com dirigentes do 
PPB. A uniao com o PPB e 
"fundamental", na opiniao de 
Arthur Virgilio, pois o PSDB 
pR'cisa alastar as chances (!(> 
quern considera o principal 
adversario do PSDB: o 
candidato do PDT, deputado 
federal Miro Teixeira. 

Comemorando 
O presidente Fernando 

Henrique Cardoso passou o 
dia do sen aniversario no 
Palacio da Alvorada. Cardoso 
completou na ultima lerva- 
feira 63 anos. Segundo a 
assessoria de imprensa da 
'residencia da Republica. ate 

as 18 horas o Palacio havia 
registrado mais de 130 fax. 
mensagens e lelegramas de 
felicitaqbes. enviados tanto 

por populat es quanlo por 
autoridades do Pais e do 
Exterior. 

Financiamento 
A Prefeitura do Rio de 

Janeiro recebeu aulorizaeao 
do Senado para lancar no 
mercado inter nacional 150 
milhbes de dblares em titulos 
com o objelivo de reduzir a 
(fivida inobiliaria do 
municipio. E a primeira vez 
fjfie uma prefeitura realizara 
uma ojjeifceao dess(> tipo. 
^ D plenario aulorizou 

tambem o Estado de Sao 
Paulo a rolar 98% do que deve 
no mercado mobiliario neste 
semestre; para o Estado do 
Rio Grande do Sul a rolagem 
aul orizada, no mesmo 
periodo. foi de 10()%. 

Proalcool 
O senador Guilherme 

Palmeiras (PFI.-AI.) dirigiu 
apelo ao ministro Francisco 
Dornelles, da Indiistria, do 
C omercio e do Turismo, para 
que adote medidas visando a 
promover a reformulaeao e a 
consolidaeao do Programa 
Nacional do Alcoo] 
(Proalcool), que, conforme 
afirmou, "requer uma firme. 
prontae inadiavel decisao do 
governo". () senador 
defendeu a imediata inclusao 
do I irograma na pan (a politica 
e na agenda economica do 
Pais. 

Inconformado 
O senador Jose Alves 

(PM.-SE) afirmou que a 
sociedade brasileira ja nao 
ixxle aceitar uma imagem de 
Pais tolerante com a miseria, 
a violencia. a criminalidade. o 
exterminio. a exploraqao de 
memires, chacina de 
traK"lhadores. trafico de 
drogas e de armas pesadas, 
sob a chancela da corruiK.ao 
e da impunidade. 

Jose Alves defendeu urn 
major apoio para que as 
inslituicdes oficiais, entreelas 
a Policia f ederal, possam se 
aparelhar e se organizar no 
combate no combate a 
criminalidade. que a cada dia 
si' torna mais especializada e 
sofisticada. 

Proibigao 
Osbancos que receberam 

recursos do Proer (Programa 
de Estimuloa Reestruturaqao 
do Sistema financeiro 
poderao ser proibidos de 
efetuar demissbes, a menos 
que asjustifiquem com lodos 
os motivos. 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agencia Estado 

Os lideres dos partidos 
aliados apresentaram lerqa- 
feira ao presidente Fernando 
Henrique Cardoso, a proposta 
de manutenqao da estabilidade 
do servidor piiblico |)ara 
facilitar a ajirovayao da 
reforma administrativa. A 
quebra da estabilidade 
emperra a aprovacao da 
reforma neste ano eleitoral. Na 
mesma reuniao, que foi 
realizada no Palacio da 
Alvorada. serao reayaliados os 
criterios de coudiufao de todas 
as propostas da reforma, alem 
da possibilidade de 
subslituicao de parte dos 

Definido 

reajustes para 

seguros de saude 

por Andrea Braga 
Da Agencia Estado 

• 
A Superintendencia de 

Seguros Privados (Susep) ea 
Secretaria de 
Acompanhamento P.conbhiico 
(SFAE) do ■ M inisterio da 
Fazenda divulgaram os 
indices de reajustes dos 
seguros individuais de saude 
que vao vigorar a partir de l" 
de julho. Os reajustes variam 
de 19,64% (Ilaii Seguros) a 
25,43% (Bamerindus Cia, de 
Seguros) para as oito 
seguradoras que opera com o 
reembolso de despesas na 
arcade saude. ()indice medio 
de reajuste e de 23,20%, 
superior a inflacao aeumulada 
nos liltimos 12 meses (17.27% 
pelo INPC/IBGE e 19.29% 
pelo IPC/Fipe). Esses 
reajustes vao alcancar cerca 
de 1.6 milhao de conlratos 
individuais de seguros de 
saude que vencem agora em 
30 de junho. Os conlratos 
coletivos, que al can cam 3,7 
milhbes de usuarios, serao 
reajustados por meio de 
negociacao direta enlre as. 
empresas seguradoras e as 
entidades ou empresas que 
garantem essa cobertura a 
sens associados ou 
em|)regados. 

De acordo com o 
Ministerio da Fazenda, os 
indices propostos pelas 
seguradoras foram revistos 
pela Susep e pela SF.AE, que 
reduziram os indices das 
planilhas demonstralivas de 
custos apresentadas pelas 
oito empresas, ajustando-os 
aos indices de pre^os gerars 
e setoriais. 

projetos de emendas 
constitucionais i»)r | trojt-tos de- 
le i. 

Na mesma reuniao, que 
teve a parlicipacao de todos os 
lideres aliados e dos fninistros 
do Planejamento, Antonio 
Kandir, e da Coordenacao 
Politica, Luiz Carlos Santos, foi 
apresentado ao presidenU- 
Fernando Henrique um 
quadro sobre as dificuldades 
para a aprovacao das reformas 
e as condicbes que existem 
para se fazer a mudanca no 
regimento interno da Camara. 
0 governo e os aliados 

-desejam modificar o 
regimento interno para 
dificultar a apresentacao dos 
pedidos de destaque para 
votacao em separado (DVS). 

O DVS lornou-se 
importante anna das 
oposicbes. Com o i nsl rumen to 
foram retirados da emenda da 
Previdencia ponloscomo ofini 
da aposentadoria especial para 
os professores universitarioS e 
o limite minimo de idade para 
a concessao do beneficio 

proporcional para a inatividade 
do servidor piiblico, alem da 
manutencao de privilegios 
tiara os fundos de ju-nsao das 
estatais. 

Para que a reforma 
administrativa seja aprovada 
sem maiores problemas os 
lideres vao levar ao presidente 
Fernando Henrique a 
sugestao feita pelo relator da 
proposta, deputado Moreira 
Franco (PMDB RJ). que se 
resume a corles dc privilegios 
de servidores. sem entrar na 
estabilidade. Segundo 
Moreira. a estabilidade 
garanlida pela Conslituicao 
para todos os que fizerem o 
concurso — seja da Uniao, dos 
Eslados ou dos Municipios — 
e para os nao-conenrsados que 
ingressafam no servico 
piiblico ale 5 de outubro de 
1993 e uma forma de garantia 
dos pequenos. 

"()s privilegios dos grandes 
e que deverao ser atacados". 
afirmou Moreira Franco. Por 
isto, a reforma administrativa 
se limitaria a estabelecer um 

teto para o salario do 
fuiicionaUsmo, igual ao salai io 
do ministro do Supremo 
Tribunal federal (tTl'F). que e 
de R$ 19.8 mil. "0 teto inclui 
tudo", afirmou Moreira. 
"Aitosenladoria. salarios, 
gralificacao e oulros". 

Tambem devera ser 
definida pela reforma 
administrativa a exigencia de 
que todos os aumentos lie 
salarios. so poderao ser leitos 
por lei, nao importando a qual 
poder pertemcao servidor. 
"Hoje os reajustes sao feitos de 
todos os jeitos, ate P"' 
resolucao", disse Moreira 
Franco. Por fim, seriam 
proibidas as inconxiracdes de 
gratificacbes. "Ha casos de 
gralificacbes de 800% sobre o 
salario e isto e ridiculo". disse 
o relator da proposta de 
reforma administrativa. Alem 
da reforma administrative, o 
presidente da RepiibliCa e os 
lideres dos partidos aliados 
debateram tambem novas 
estrategias para a reforma 
tribularia. 

PARA COMPRAR SEU 

COMPUTADOR 

COM O MELHOR PLANO 

DO MERCADO, 
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Enter 

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

Toda a link a de computadores e impress oras IBM, voce jd pode comprar com 

os melhores pregos, prazos, garantia e assistencia tecnica. 

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

R$ 3.895,oo 
a vista ou 
1+12 de 

R$446,oo 

mensais 
Total a Prazo: 

R$ 5.798,00 

IBM APTIVA K 45 
Pentium 100 Mhz 

Disco Rigido: 1.2 GB, 
MB RAM, Modem de 28.8 Klips. Kit 

Multimidia 4X, Teclado 102 Fun foes, Mouse, 
Mais de 30 Softwares p/ sua educafdo, produtividade e 

entretenimenta. 

Impressora Execjet 4076-IIc. 

Qualidade Superior por um preco 

inacreditavel. 
*Jato de Tint a 
*21 Kb 
*3 p.p.in (P&B) 
*600X300 dpi 
* Pre to & Branca 
*Color 
*12 Fontes 
Residentes 
*Garantia .r 
II Ano (,65, 00 d vista ou 1+12 de 

R$ 7U, 00 mensais 

Total a Prazo: R$ 988,00 

2^ 

if U' •: 

Ofcrlas validas enquanto dinar o estoque. Juros 7.5% a.m 

Grafica Jardim 

O McLrlO>< oeRVICO eM OFF SET DA REGIAO. TRABALHAMOS COM COMFUTACAo GRAFICA OUE RESULTA 

Oo MeLHOReS IMFRESSOS. 25,43% (BamcrmdiRoiejdkuis Domingues, ne 1206 fone 721-1077 



4C 
Esporte I Imperathi, 23 de junho de 1996 

se veneer, esta na final 

Bate 

Bola 

^   

; por FRANCISCO DO VALE 

A ma dor 
Oepois de uma rodada dc- 

muitas o 
Campco nato ■ Amad or fecha 
com chave dopuroa I3 rodada 
da primeira fase, logo mais as 
08:30 homs entre Corinthians 
x Mariha. A diretoria das duast 
equipes estao otimistas e 
garantiram irao fazer um 
bom espetaculo. Marflia x 
Corinthians ainda nao 
dcQniram suas equijies. 

Chegou a hora 
C hegou a hora do 

representante de Imperatriz 
mostrar quc tern um grande 
time. Depois de um empate 
sem gols fora de casa o 
Guaram, que tern a vantagem 
de jogar por dois empates, 
podera garantir a 
classificapao jiara a prdxima 
fase do campeonato, se 
repetir a mesma atuapao do 
ultimo domingo. A comissao 
organizadora definiu que a 
arbitragem sera neutra. Com 
essa mudanpa ojogo deve ser 
tranquilp, essa, pelo menos, 
e a expectativa dos 
oiganizatlores. Em Estreito o 
clima foi tenso. 0 arbitro 
Carlos Magno se enrrolou e 
deu confusao. No Guarani 
ainda continua duvida. A 
comissao tecnica podera nao 
conlar com os jogadores 

v aldo, X ax ado, Agn'sio e 
Paulinho. Todos tern 
compromisso em Apailandia. 

PSV 
A diretoria do PSV esta 

mantendo sigilp total com 
relapao a equipe que vai 
disputar o Campeonato 
Infantil desta temporda. 0 
tecnico Arlindo ja manteve 
varios contajtos com atletas 
e faltam pequenos acertos 
para que o treinador possa 
concretizar as contratapoes. 
O maior problema das 
equipes e a falta de 
patrocinio. 

PoUtica 
O esporte de Imperatriz 

vai depeiffler baslante das 
proximas eleipdes 
municipais. Lima comissao 
de^cronistas esportivos e 
desporlistas estao se 
mobilizando para uma 
conversa com os candidates 
a prefeito e vice-prefeito de 
Iinperatriz. Na conversa 
varios assuntos serao 
abordados, inclusive a 
melhoria do Estadio 
Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia. 

Campeonato Infantil 
A exi >eclat iva e grande em 

slorno i!o Campeonato 
Infantil, organizado pela 
Escolinha de Futebol Janduf. 
A competipao e homologada 
pela Liga e conta com a 
participapao de 10 equijies, 
entre elas o representante do 
bairro Quro Verde. O 
America, do bairro Jupara, 
tambem garantiu a 
participapao no campeonato 
e ja esta pronto para estreiar 
na competipao. Scgundo 
informapdes do treinador, 
foram oito os jogadores 
contratados para as dispulas 
do Campeonato Infantil. 

Beira-Rio 
0 Beira-Rio, que tambem 

fez um excelente 
campeonato (Dente de 
Leite), confirmou a 
participapao. A diretoria ira 
fazer uma reformulapao do 
elenco. No campeonato 
passado o Beira-Rio 
conseguiu surpreender as 
fortes equipes da 
competipao, mas deixou de ir 
para as finais quando foi 
goleado pelo PSV. 

No vela 
A novela da liberapao da 

ilu minapao do Estadio 
Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia para a Liga de 
Imperatriz. continua. De 
uma Coisa eu tenho certeza: 
o interventor do munidpio, 
Dorian Menezes, nao sabe 
desta novela. E tambem nao 
ira participar do proximo 
capitulo. 

Com a ausencia do 
interventor Dorian Menezes 
da cidade de Imperatriz, tern 
neguinho que canla de galo 
c coloca o pe na parede 
como se fosse gente grande. 

Batatinha 
O supervisor Batatinha, 

grande guru do Guarani, 
esta otimista com relapao a 
partkla de logo mais com o 
Estreito. O Guarani, depois 
de uma excelente campanha 
na- primeira fase do 
campeonato, sonha com a 
classificapao e segundo a 
comissao tecnica. apos o 
jogo, o pensamento e o 
ti'tulo maximo da 
competipao. Mesmo sem 
Poder contar .com alguns 
titular es, o treinad or 
garante que o time vence o 
Estreito. A partida entre 
Guarani x Estreito esta 
prevista para as 16:00 horas, 
com transmissao pela Radio 
Capital AM. A arbitragem 
para esta partida sera de 
Apailandia, conforme 
informou a comissao 
organizadora. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

O Bugre de Imperatriz esta 
visando o ti'tulo maximo da 
temporada. 0 time de Batata 
e Isnard Antonio .esta 
confiante em uma boa vitoria 
diante do selecionado de 
Estreito. Time de pielhor 
campanha em todo o 
campeonato, o Guarani 
podera nao contar com varios 
jogadores considerados 
iniporlantes para a partida. 0 
tecnico Isnard Antonio so ira 
definir o time minutos antes da 
partida. 0 time de Estreito. 
que reclamou bastante da 
arbitragem naquela cidade, 
exigiu que a comissao 
organizadora solicitasse 
arbitragem de outra prapa, o 
que foi atendido pela comissao 
organizadora, que atraves de 
Marcelo Rodrigues foi ate 
Apailandia para acertar com os 
profissionais do apito. 

Guarani entra em campo as 16:00 bs para enfrentar o Estreito no Frei Epifanio 

Na outra partida, pela Copa 
Regional, o Grajaii recebe o 
time do Muller de Rondon do 
Para. Em Rondon o Muller 

venceu por 3 a 1, e por isso vai 
decidir a vaga fora lie casa com 
um empate. A arbitragem em 
Rondon foi tranquila, e mesmo 

assim a comissao 
organizadora definiu que em 
Grajaii a arbitragem tambem 
sera neutra. 

Marilia enfrenta Gormthians 

por Francisco do Vale 

O Marilia Futebol Clube 
esta otimista para enfrentar o 
Corinthians, fechando a 
primeira rodada do primeiro 
turno. Mesmo vindo de uma 
pessima apresentapao no 
Torneio Inicio o time esta 
confiante em conquislar um 
bom resultado. Por outro lado, 
o Corinthians, que esteve na 
semifinal do Torneio Inicio, 
esta mais confiante. Como o 
jogo e pela manha o timao 
podera ter Xaxado no comando 
de ataque. Xaxado, alem de ser 
jogador da equipe, integra a 
diretoria. Os diretores do 
Marilia ja mobilizaram os 
torcedores para o grande 
classico da primeira rodada. A 
comissao organizadora, atraves 
de Joao Mauricio, reuniu os 
jogadores para uma conversa 
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Marilia esta confiante em uma boa vitoria diante do Coriithians as 08:30horas no Municipal 

psicologica, colocando a ganhar a partida", disse Joao veneer", reforpou Manoel 
importancia da partida para as Mauricio. "Corinthians e um Cecilio. Os dois times esperam 
cores do bicolor. "O elenco grande time e isso a gente nao contar com a participapao do 
esta consciente e nds iremos pode negar, mas vamos piiblico. 

Tecnico define elenco 

"••if m y ■ xr—vf •? • > :•: 
I 

i m x 
1 m 

1 

i a# 

A I m m 

i 

& 

ff. :• 
n I r /" elenco do Jandui Infantil ja esta totilmente detinido para o Campeonato de 96 

por Francisco do Vale 

A Escolinha doijandui foi a 
primeira equipe a definir seu 
elenco para a temporada do 

Campeonato Infantil 96. O 
tecnico, que permanece no 
comando tecnico da equipe, 
esta confiante em uma boa 
campanha. Segundo o 

treinador, os jogadores do 
Jandui que irao disputar o 
Campeonato Infantil, e a 
mesma base do time que 
disputou a Copa Dente de 

Leite. O treinador preferiu 
optar por praticamente a mesma 
equipe, devido os jogadores 
estarem entrosados por terem 
participado da competipao 
anterior. Outro detalhe e que a 
rnaioria dos jogadores terao 
suas idades estouradas para a 
competipao do ano que vem. 0 
Jandui ira pegar novamente a 
equipe do America jiela chave 
"B" do Campeonato Infantil. 
Para o treinador sua equipe e 
superior e por isso nao e 
problema. Os jogadores 
convocados foram os seguintes: 

Ricardo, Berg, Francisco, 
Andre, Paulo Henrique, Gildaf, 
Paulo Pereira, Bisquiti, 
Francisco Wilson, Camon, 
Roberto, Rubens, Gilcelio, 
Gustavo, Mazinho, Jardel Rony, 
Luciano, Ouro Verde, Warlley e 
Wallisson 

Tecnico: Enio Gomes. 

eco, oojetivo e corajoso. Rssim e Orlando Menezes. q 

comandci de segunda a seDto-feira, o ptogrcimQ CSrtsute* 

Alerta, dos 13h00 cs 15h30, peb TV Cidade. 

A verdade nua e ci doa a quem doer. 
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Dka de beleza 

3B 

Quern pensa que Imperatriz nao tem uma clmica de beleza e esretica de ultima 
gera^ao, esta enganaao. A empresaha Leilane Lobao iniciou e instalou a mats 
modema clinica de beleza e estetica da city. 

E aqui vai alguns die's do interior do Institute de Beleza Bella Dona e o que a 
clinica proporaona. • ^ 

O Institute de Beleza Bella Dona contribui ainda mais com sud beleza. Conrira. 
Rosto: clareamento, rejuvenescimento, relaxamento, hidrata^ao, tratamentos, 

anti-rugas d laser e drenagem linfdtica fdcil e corporai. , 
Corpo: flacidez, celulites, gordura localizada e elimina(;do e estrias a laser. 
Cabelo: soldo de beleza completo ■ , 
Res e mdos: manicure, pedicure e hidrata<;ao com parafina para problemas de 

rachaduras dos pes. ' r 
; •. 

Institute de Beleza Bella Dona. E esta a dica de beleza desta colunista esta 
semana. Confira. 

por VALERIA CRISTO 
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Umpoza de pole e muitos outros heneficios para sua pole 
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Fn.d o cabeleleiro que bias cabers d.is c'uentea 

m: 

m 

mmm 
mr* " 

, 

% 

Massagens especiais para eliminar aquela flacidez indesejavel 
e que nos atormenta 

Moda 

Vava mudar o visual 
nesse verao, nada melhor 
do c^ue ressucitar o 
lencinho amarrado no 
pesco^o. Eles dao urn 
colorido especial a roupa e 
combinam com varios 
estilos, da ca^a jeans aos 
trajes mais chic^ues. 

No clima de Expoimp e 
valido usar urn com 
estampa de cavalos, ou 
mesmo lisos, eles 
combinam com todos os 
estilos. 

Ha basicamente duas 
maneiras de amarrar a 
pe^a: a la cauboi com as 
pontas viradas para a 
frente, e a la pintorfranees, 
com o no para o lado. A 
noite a melhor op^ao e 
embutir as pontas como se 
fosse uma coleirinha. Oola 
rule e brincos sao proibidos. 

E isso ai, aproveite a 
dica e use e abuse dos 
lencinhos e saia por af 

UsJencmhos estao de voltapara enfeitaro visual do verao esbanjando charme. 

OIVEKAR - Distribuidora de Vefculos Kara/as Ltca/F I A T 

Sabe quanto 
custa pintar seu 
carro na DIVEKAR? 
\S. / 

/ 
o o 

/ D 

0 ^==:=======-. 
^ cabine *** P'inbr3 tfbada,  •~»'D«^*i»CTiujpiras0uveicuio 

mari:a)'8 « profissionais niais tramados? Quase de GRAQA! 

"Qualidadeemservigoseatendimento" 721-1800 

v.-;; • 

■ . ■ 

Colecao Diva 

Se voce quer entrar na moda, 

use um oculos italiano Diva. 

Exclusividade Maia. 
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Para anunciar 

e so lii 

ncQdemio 

Dskon 

Pratique Karate 
PrfSt-rvar a^rn,teRritj;nie fisica. 

rtienlal c <cnsoriul tic sens phalican'tps.. 
Tfei nad o ka rat i ■ -voce' ad tj u i re; 

habiiidatle. disciplihai equliprio, forca 
e auli>eunfianta. 

Hurdritts; 
Karate — scgtinda, quarla e sexta 

— das 06:00 as 07:00: das I 1:00 is 
12:00: das 17:20 is 18:30; das 19:00 is 
20:00 e das 20;00.is 21:00. 

AerelDcalizada — ter^a, quinla c 
sibado — das 17;:;0 is 18:30 <-• das 
18:30 as. 19:30. 

Matriculas abertas. 
Kua Piaui", 612, Nova Imjieratriz. 

ncademio 

ProCorpo 

Ciinastica localizada. musculayao e 
aerdbica. 
Fazendo com que 
voce tenha tima 
melhor harmonia 
com o sen corpo. 
Nao pense duas 
vezes. 

Rua Piaui, 

880 

 Centro 

« Vende-se 
Uma casa construida (esquina) e bulra 
come^ada, com pun to comercial. A 
Rua Forna. n" 08-A, Parque Santa 
l.ucia. 
Valor; 3.000.00 (AG Bit A PROPOSTA) 
Tratarcom Antonio Rodrigues 

Inter Car Veieulos 
V'ende: 

Uno 92/93 - R$ 6.500,00 — cor 
vermelho: D-20 93, cores: prela, 
vermelha ou **perolada** —R8 
21.000,00; D-20 92 completa — prep) 
a combinar; Uno BLX complelo, cor 
vinho, R$ 9.500.00 
Av. Getulio Vargas. 1973, em frenle ao 
Baraerindus. Fone: 721-0562, falar 
com Ze Vais. 

Veude-se 
Uma loja de roupas finas localizada a 
rua Godofredo Viana n' 818C - em 
frente a sorveteria Zorzu. 
Tratar no local ou pelo Tone 723-1628 

Maira tydacionaiueuto 
Vende: 

Omega 93 - RS 18.000 — cor vinho; 
Sanlana 94 - R8 14.000 — cor azul; 
BMW 92 - R$ 60.000 — cor prelo 
Ctinlalos pelo fone: 721-7780 

Imperaulu Vende: 
Suveiro 93 1.8 - R8 7.800 — cor 
dourado; 
F-1000 89 diesel - R$ 13,000; 
Uno 93\94 Mille- R$ 6.500 — cor jirala; 
D-20 92 - R$ 19.000 — cor vermelha; 
Tralor AD7. ano 78 - R$ 15.000,00 
Pick-Up Fiat, ano 91 - R$ 5.500,00 — 
cor bege 
Av. Dorgival P. tie Sousa, 763 - fone; 
721-4626  

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

Vende-se ou troca-se 
I Imachacara localizada na entrada da 
Vila Davi. 
Prep) a combinar. 
Tratar no Bar Castelinho, Beira Rio, 
n 16, com o sr. Joao Damascena Silva 
Braga Goaozinho) 

Jola Motel 

Aparlamentos com 
frigobar, lelefone, 
televisao, arcondicionado, 
video e um complelo 
servigo de quarto. 

BR-010. Km 01. n" 85. Fone; 721-1438. 
Visile-nos. 

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

Vende-se 
Ulna motp DT 200 seminova, com 
apimas 16.000 km rodados. ano 94 (do 
dia 14 de novembro). Interessados, 

.enlrar em contato com o Sr. Cldvis 
pelos fones: 977-2,365/721-3945. 

Rove! Veieulos 
Vende: 

i)-20 91 fcmpH-la -R$ 22.000 — cor 
vermelha 
D-20 90 compk ta - R$ 20.000 — cue 
pretu 
Saveiro 93 a gasolina - R8 7.000 — cor 
amarela 
fkyjipa 93\94 1.6 a gasolina-up - 7,800 
— cor azul metalica 
Gol CL 1.6 a alc -ol - R$ 8.000 — cor 
cinza metalica 
Caminhao Cbevr lei D-60com MUNK 
84 - R$ 10.500 — cor branca 
Fusca 83 1.6 a gasolina - R$ 2.300 — 
cor ci.nza 
2 tratores Massev Ferguson 265 - R.$ 
5.500 cada 
Ajj. Dorival P. de Sousa, 361. fone; 721- 
6867 

Ademar Mariano Consult. 
Iiuoliiliiria 

Vende: 
*1 Ima casa residential localizada a \v. 
Bernardo Sayao, BairroTres Poderes 
— com 04 quartos, 1 suite, garagem, 
piscina, copa/cozinba. Pregd de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a 
RuaSergipe. BairroJuyara — com 02 
quartos, 01 suite, garagem. area de 
servipj, copa/cozinha. Preyo de 
ocasiao. 
*Um apartamento residencial 
localiz^do a Rua Sao Pedro. Bairro 
Nova Impdriitriz, Fdificio Meridien — 
com*02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha. dependencia de 
empregada. Preco de ocasiao. 
*Um apartamento residencial 
localizado a Rua Gioas. Setor 
Maranhao Novo, Fdificio Lavillo — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Prep) de ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a 
Rua Frei Manoel Procdpio, Bairro 
Centre) — com 02 quartos, banheiro 
social, copa/cozinha. Prego de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada no 
Setor Amazon as — com 02 quartos, 01 
suite, banheiro social, copa/cozinha, 
com uma area de 1.000 m2 de lerreno 
(construgao nova). Preco de ocasiao. 
Contatos; Fone 721-5424 

Alex Arouche linbveis 
Sua Garantia iuiohliaria 

Creci .1-173 20' Regiao 
Rua Cel. Manoel Bandeira, 1961, 
Centro - Imperalriz-MA. 
*Vendfv uma excel en te casa situada a 
rua Maranhao. proximo ao Colegio 
Meng Imperador. com garagem para 
varios carros, duas saias. copa, 
cozinha, dep. de empregados. duas 
suites e dois quartos,(ageita-se carro, 
gadq e parcelamentoj 
'Vende- um galpao situado a BR-010, 
proximo a nova mdoviaria. coberto de 
estrutura metalica em dlimo 
acabamenlo, bastanle amplo,(aC«'ita-se 
carro, gadb c parcelamento) 
*Aluga uma casa com garagem, sala. 
copa, cozinha. 02 quartos, 01 suite e 
dependencia de empregada, na Rua 
Sergipe, Bairro Jugara. 

Ofertas de emprego/Sine- MA 
10 Soldadores de armagao 
08 Operadores de vibrador de 
concrqlo 
05 operadores de tralor agricola 
04 armadores de guimlasles 
20 armadores 
70 carpinteiros 
Obs.: us vagas disponiveis acima sao 
para Construtora Mendes Junior, em 
Minus Sul, Goias. 
01 Carpinleiro 
01 Barman 
02 cozinheiros 
02 operadores de patrol de 
acabamenlo 
02 tecnico em seguranga do trabalho 
02 soldadores raio x 
01 churrasqueiro 
01 Vaqueiro 
02 Borracheiros 
02 Ixinlerneiros 
02 Scrralheiros 
05 Kmpregadas dombsticas 

1 . ncarregados de Deparlamenlo 
pessoal 
Os interessados di-verao dirigir-se ao 
nucleo do drgao. a rua 15 de 
Nnyi-mhro, s/n, anligo Cirelran. 

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

Imobiliario Karajas l.tda 
Rua Coriolano Milhomem, 1727, fone: 
721-4212 

Vende Gasas: 
* Na ruaj I Tm<-s.da'fooseca. Centro. 
R$ 20.090, ) ■ 
* Rua San!. Tereza, Centro 
R8 25.000.iX)1 

* Rua 11, Parrjue do Buriti 
R8 13.001'."" 
* Rua C'cilia Meireles, Bairro 
Aleandra 
R$ 8.000, "I 
* Rua G "lofredu Viana, Jardim 
FMoraih) 
R$ 35.000.' '0 
* Rua Jpao Lisboa, Centro, com 03 
pavimenlos 
R$ 130.000,00 
* I Ima casa no Alto da Boa Vista 
R$ 36.000.00 

Ponlos Coinereiais 
* Um ponlo na Rua Coriqlani) 
Milhomem. 1727, Centro 
R$ 36.000,00 
* Na Rua Luis Dufningues, Centro 
R$ 45.000.00 
* Na Rua Ceara. Bairro Jugara 
R$ 25.000.09 
' Nu Av. GeUilio Vargas. Centre. 
R$ 200.000,00 

Vende Fazendas 
" No Eslreito, corn 80 alqueires. 
* No Eslreito, com 30 alqueires. 
* No Eslreito, com 168 alqueires. 
* No Eslreito. com 220 alqueires 
* No Brejao, com 230 alqueires, 50% 
feita 
Valor poralqueire, R$ 1.300,00 

Vende-se 
Um Fiat Ogj 83 a alcool - RS 1,700 — 
corverde. 
Tratar na rua Rio Grande do Norte n 
905- Mercadinhp. ou pelo tone 721- 
7361   

Oferta de einprego 
A Exlicendio Comercio e 
Representagdes LTDA "esta 
conlratando vendedores corn ou sem 
expericncia. Os interessados dewm 
procurar dona Sulamita. 
Av. Dorgival P. dp Sousa n 1427. em 
frenle ao linperatriz Sh,oping 

Oferta de Einprego 
A Edilora Abril Esla admilindo 
pessoas de ambos os sexos, para o 
deparlamenlo de vendas. 
Os interessados deverao comparecer 
a: 
Av. Getulio Vargas, 1584, Sala 4. Falar 
com l-adeira. Fone: 722-1394  

AC Com-lor a Vende: 
Moto Titan OK - R8 3.200; 
Moto Drean OK - Rs 2.500 
Moto Today 89 - Rs 1.600; 
Pick-Up Fiat 94 RS 6.200 — cor 
vermelha; 
Pick-Up 1000, ano 94 - Rs 6.500.00 
Pick-1 lp 1500 92/93 - R$ 5.500,00 
Sanlana CL1, com ar condicionado. 
CD. sg total, ano 95 - R$ 18.000.00 
Mold.Titan OK- R$ 3.200.00 
Moto Titan OK - 3.300,00 
C-10() Drin OK - R$ 2.500,00 
CG Today 93/94 - R$ 2.300,00 
CG. ano 89- RS 1.600.00 
CG. ano 86-RS 1.500.00 
Pain pa 89 - 3.200 cor verm elha; 
Sanlana 95-R$ 18.000 
Av. Dorgival P. de Sousa, 991-fone:723- 
2481 ^ 

Vende-se 
01 estante de ago nova; 01 cadeira de 
ferro nova com tres acenlos; 01 
liqiiidificadHr Wallita: 01 mesa de ferro 
nova para escrildrio; 01 cadeira nova 
para escrildrio estilo t-xi-culivo; 01 
espremedor de frutas Mallori; 01 biro 
de ago usado para escritorio. 
Tratarcom Gerson. Fones 721-5858 ou 
977-1723. Prego a combinar. 

Vende-se 
1 Ima D-20 complela, cor prela. ano 93. 
RS 23.000,00. interessados falar com 

Weler Resende, fone 977-1122 

Veude-se 
Camarao da agua salgada lamanho 
medio. Prego do Kg: 8.00 reais. 
Contatos pelo fone; 721-7510 

Vende-se 

Uma casa no Jardim Crislu Rei, com 
02 suites. RS; 20.000.00. Aceita-s.- gado 
no negocio. 
Uma casa residencial, dtima 
localizagao, apropriada para clinica e 
laboraldrio. Prego de ocasiao. 
Uma casa residencial, a Rua D. Pedro 
II. Bairro Uniao, com 05 quartos, 02 
suites, dependencia de i jivpregada, 
area de servigo e campo de fulebol. 
Aceita-se gado no negdeib. Tratar com 
o Sr. Assis I lias, pelos fones: 721-6945/ 
977-2569 

Scdoo Pciraiso 
Metodo moderno de corl> e 
massagem. com produlos 
da mais alia confianga e pur pregos 
camaradas. 
Rua Luis Domingues, 2018-Fone: 721- 
5087 - Centro 

Vende-se ou troca-se 
Uma casa com 03 quartos, 02 
banheiros, garagem com capacidade 
para05carros e piscina; sitauada a Rua 
Salvio Dino, 650A, Vila Redengao 11 

I'recisa- se 
De umaco/inheira com experiencia <• 
referencia. para trabalhar em uma 
resiilencia. Paga-se bem. Inlerssadas 
devem dirigir-se a I4i Paula Calgados; 
Av. Getulio Vragas 682. Calgadao 

Document os I'erdidos 
Antonio Audro d. Sousa Silva. perdi li 
umacarleira, gonlendu lodos os seus 
documenlos, e peileaquera enconlrou 
ou encuntrar, devolver no Armazdm 
Paraiba, que sera muito bem 
gralificadb. 

Passa-se 

Um ponlo comercial no Shopping 
Shalon. 
Maiores informagdes pelo lelefone 
977-3463  

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

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

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

Vende-se 
Um Uno L6R-MPI modelo 94. com 
14,009,00 Km rodados. Os 
interessados, falar com Marcos, pelo 
fone 977-2223 em horario comercial. 

Penta 
Quarlassabados 
Pousos: I3;99 Decolagms: 19:00 

Flor 

de 

Seda 

A tradugao exala de tildo qut as 
mulln-res de bom goslo esperam di 
um lingerie noite l-'lor de Seda, F usur 
e seduzir. 

Av. Getulio Vargas. 17()-li. 
Fone:72 I f) 105 linperatriz-MA 

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

Via^ao Nordeste 
Diariamente 
Pousos: 14:05 Decolagens: 14:40 

Brasil Central 
De domingo a sexta-feira 
I'ousos: ll:00e 16:00-Decqlagens; 
11:20 e 16:20 

Horario do trem 
Companhia Vale do Rio Doce 
Saidas as tergas, quinlas e sabados as 
10 :u> 

Vende-se 
Um Pampa ano 84. cor beje. Rs 
3.000,00, aceita-se contra-proposta mi 
troca. Contatos com Rosa, pelo fone; 
721-7510  

Vende-se 
Um lanch'- complelo. pregu d> 
ocasiao, c i dtima localizagao (no 
setor ho • .hi. ratar com Remy. 
RuaRiot ir do > e-, 176.Centro 

Tucanu's Video 

As novidades da setirna 

artc no confopto do sou lap 

Rua 1 io Grpando do 

Mopte, 605 Centpo 

Fono: 721-7510 

ImpGratriz — 

Auto Mecanica Zcquinha 

Mecanica em geral, solda 

eletrica, chassis em gera! e 

lanternagem. De volta a 

ativa, agora a B R -010,68A, 
% % 

Maranhao Novo. 

Fone: (098) 721-4171 

Vende-se 

Uma casa residencial com 

UMA SALA, UM QUARTO, COZINHA 

E BANHEIRO. LOCALIZADA NO 

Jardim Sao Lufs. 

Interessados devem entrar 

EM CONTATO COM O SR. ANTONIO 

PELO FONE: 721-0192 

■1 
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Marketing 

A 

Na Liliani Super Ofertas, Facil de Pagar! 

COMPRANDO QUALQUER 

PRODUYO DA 

Consuls 

VOCE GANHA UMA 

CX. DE CERVEJA (24 Unid.) 

i 

Ge/odelra CONSUL 
275 Us, Mod. RC28E , 

R$469,00a vista on no carnet 

R$ *0*0,00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 105,00 

NA COMPRA 

DE UM FOGAO 

EJ 

BOM NAO TEM QUE SER CARO 

UM §€MT DC MJUmMCOMTDS 

Fogao SEMER NEXT PLUS 
6 BOCAS, Mod. SFS 76 NVK 

PS 3^6,00a vista ou no carnet 

39 R$ *0^ ,00 por mes 

eu 5 cheques de R$ 75,00 

Condicionador de Ar CONSUL 
10.000 BtusMod. CF 10M 

r$679,00 vista ou no carnet 

79 R$ M ^ ,00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 752,00 

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

r$498,oo vista ou no carnet 

R$ 58 00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 7 72,00 

PLANOCHEQUe 

;rrr i'* \wm 

Entrada + 4 Cheques 

PLAMO CARNET 

4) y 

Entrada +15 parcelas 

Lavadora 
LAVY 

MAKPLUS 
ELETRONIC 

ps l39,oo 
vista ou no carnet 

R$ 16,o 

por mes 

ou 5 cheques deR$ 32,00 

ARIMO 

Lavadora 
ARNO 
LAVETE 
Mod. LAVL 

ps f6S,o0 
vista ou no carnet 

R$ 

ou no carnet 

19.. 

por mes s 
ou S cheques deR$ 37,00 

CSTFPnfi 

Estante de Aco 
PANDIN 
d6 PRATELEIRAS 
Mod. EDPLISA 

ps 36,9o 
vista ou no carnet 

R$ 4,30 por mes 

ou 5 cheques 
de R$ 8,30 

CIN=RAL 

OFERTA 

INCRIVEL 

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

R$ 28S,OOd vista ou no carnet 

22 R$ WW,00 por mes 

ou 4 cheques de R$ 75,00 

TV CINERAL 

tty. \jt^4 mm-, jwio/% 

TV TOSHIBA 
14", em Cores, 
C/Controle Remoto e timer 
Mod. I480E 
p$349,oo vista ou no carnet 

40 R$-V*0,OO por mes 

ou 5 cheques de R$ 78,00 

monari 

Biclc/efo MO NARK TROPICAL 
FREW INGLES, Mod. FM-26 

PS ISS,OOa vista ou no carnet 

18 

5A '- • X k 

TVC.CE.] 
20", cm Cores,. 

C/Controle Remoto. 
Mtfd. HPS 2080- 

K375,oo vista ou no carnet 

JtA 
R$ M R ,00 por mes 

'.eu 5 cheques de R$ 84,00 

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

rS J 87,00 vista ou no carnet 

22 R$ Mi Ms,00 por mes 

ou 5 cheques deR$ 42,00 

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

rs339,00 vista ou no carnet 

29 R$ *0^ ,00 por mes 

eu 5 cheques de R$ 76,00, 

Telefone C.C.E. 
Mod. TL- 550 
rs2I,oo 
a vista 
ou no carnet 

R$ Ml,SO por mes 

eu 5 cheques deR$ 4,70 

* 
mmk m. 

m 

^ *0 

R$ m *0,00 por mes 

ou 4 cheques de RS 35,00 

Ventilador CCE 
3 Velocidades 

30 cm, Mod. V 50 
R$ 29,oo 

a vista ou no carnet 

R$ 2^,30 por mes 

eu 5 cheques 

de R$€,50 

\  

: r-" 

1 

Ml™ I 

Ofertas valutas ale 29/06/96 on enquanto durar o estoque. Piano Carnet, juros 10% a.m. Piano Cheque, juros 6% a.m. 
CMP/Nilson 
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Buriticupu 

Desmentida versao da Policia Civil 

por Afonso Pacheco ns e 
Jornalista 

O presidente da Fedcra^ao 
dos Trabalhadores na 
Agricultura .do Estado do 
Maranhao, Domingos Paz, o 
deputado estadual do FT, Lin's 
Vila Nova, e o padre Francisco, 
das Chagas Pereira, 
coordenador da Cbriussao 
Pastoral da Terra (CPT) no 
Maranhao desmentiram a 
versao oferecida peld inquerito 
da Policia Civil em relayao ao 
conflito da Fazenda Cikel, 
ondeJlduve quatro mortes, ha 
oito dias. . " 

O inquerito afirma nao ter 
havido conflito, mas 
emboscadas e execu^oes. Paz, 
Vila Nova e Chagas, ao 
confrario, continuam 
sustentando a versao inicial de 
que as mortes ocorreram 
durante o confronto. 0 
deputado chega a perguntar: 
"quando ha tocaia, sempre ha 
um local citado. Por que a 
policia nao diz que local foi 
esse?" 

As declara^oes dos tres 
foram feitas durante o 
lan^amento do relatorio 
Conflitos no Campo/Brasil 95, 
da CPT nacional, quinta-feira 
pela manha, no auditorio da 
Associa^ao Comercial, ao qual 
compareceram dirigentes 
sindicais urbanos e ate o bispo 
auxiliar de Sao Luis, Dom 
Xavier Gilles. 

Um outro documento da 
CFT nacional, intitulado Paz 
no Campo com Reforma 
Agraria e que foi firmado 
quarta-feira em Goiania, 
estranha que "seis dias apos o 
conflito de Buriticupu (MA), 
que resultou na morte de 

I: 

m 

/■/ 

quatro pessoas, a Policia 
Federal concluiu investigagoes 
que visam incriminar 
lideran^as dos sem-terra. No 
entanto, nao houve esta 
mesma agilidade em rela^So 
aos massacres de Corumbiara 
(agosto de 1995) e de Eldorado 
de Carajas (abril de 1996); 
quando esses inqueritos serao 
concluidos e os culpados 
punidos?" 

O documento diz qual a 
conclusao a que a CPT chega; 
ao tratar da morte de sem- 

terra eposseiros, os inqueritos 
Sao vagarosos e a impunidade 
quase total. Para incriminar 
camponeses e trabalhadores 

rurais, a policia atua com muita 
rapidez". 

Atarde, no mesmo auditorio 
da Associacao Comercial, leve 
inicio o seminario Estado de 
Impunidade Piiblica, 
promovido pela CPT. com 
apoio da Comunidade 
Europeia, da Caritas Suecia e 
das entidades italianas Agesci 
e Iscos Lombardia. 

O seminario ainda discutiu 
dois assuntos: qual o 
sentimento que paira sobre a 
situagao de impunidade?, jx'la 
manha; e, os poderes publicos, 
a sociedade civil organizada e 
o estado de impunidade 
piiblica. 

por Valdir Vila Verde 
Oa Editoria de Cidade 

A c "am pan ha de 
Multivacinavao realizada 
sabado ultimo, 15, superou as 
expectativas em Imperatriz, 
segundo infonnacoes da 
coordenadora Maria das 
Gramas Rezerra, que ^ 
tambem a chefe da Divisao de 
Irauniza^ao da Secret aria 
Municipal de Saude Ela 
conseguiu computar os 
resultados da vacinacao da 
zona urbana ainda na noite de 
sabado. E quanto a zona rural 
sao registradas muitas 
dificuldades, prindpalmente 
quanto a entrega dos rnapas 
de vacinacao na sede da 
Semus. Por isso, ainda nao foi 
computado todo o total. 

0 secrelario de Saiide do 
Munidpio, Carlos Gomes de 
Amorim, tambem considerou 
positive o re suit ado da 
campanha, por se tratar de 
uma mobilizacao da 
comunidade, porque na 
realidade todo dia e dia de 
vacinacao, ja que os postos de 
saiide funcionam diariamente 
com imunizacao. 

A coordenadora Maria das 
Gracas Bezerra, informou que 
foram vacinadas 6.12b (seis 
mil, cento e vinte e seis) 
criancas — PIT — (Difteria, 
Coqueluche e Tetano); 3.900 
(tr^s mil c novecentos) contra 
sarampo, ultrapassando a 

raeta— que era 3.322. E foram 
vacinadas 27.975 (viqte e sete 
mil, novecentos e setenta e 
cinco) contra poliomielitc. 

Ela aprcyveita o ensejo para 
agradecer todas asinstituicoes 
que colaboraram corn a 
realizacao da Campanha, um 
fator esscncial para que as 
expectativas fossem 
corresjxrndidas; 

ENS, CEMAR, DIVEKAR, 
TO CAE TO. CAPRI 
VEICULOS, ONER, 
EERRAMA, ANTARTICA. 
POLICIA FEDERAL, IBAMA, 
BRAHMA, COCA-COLA, 
PANTERA MAQUINAS, 

APAE, ALVEPAR.CCI.CCA 
VI AC AO FORTE, 50° BIS, 
CORPO DE BOMBEIROS. 
SUB-SEC RETARIA DE 
SAUDE DA REG I AO 
TOCANTINA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE' 
EDUCACAO. SECRITARIA 
MUNIC1PAI. DE 
AB ASTECIM E NTO , 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRACAO. 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS. SECRETARIA 
MUNICIPAL DEEAZENDA. 
ARMAZEM PARAIBA. 
COMERCIAL NORTE. 
EBEL O BOTICMvIO. 

RADIO CAPITA! 

oraulhosamente 

Desegundo 

a sobcido, 

dos 08:00 cis 

apresenta: o programa h^shok*. 

Cidade Agora, 

Apresentado pelos papas da comunicacao. 

Conor Farias 

& 

lianoel Ctci'Mo 

•• ■ ■ ■ 
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Guarani enfrerita Galletti hoje 

i . I'"••• ft ^mtBB 

0 time esta na vice-lideranga do Campeonato de Agailandia 

Lance 

Livre 

rir^N 
% V 

* - 
.M 

por RENILSON SOUSA 

Jogos de hoje 
0 Campeonato lera 

sequencia neste domingo 
com os seguintes jogos; 

()9:()() horas — Kealce x 
Magnolia 

14:00 horas — Galletti x 
Guarani 

- 10:00 horas — SanThiego 
x Bomjardim 

Na rodada de hoje, que 
sera a 0", todos os jogos serao 
decisivos para a proxima fase. 

Galletti 
I) Galletti, que vein de um 

empale em 2x2 com o Realce 
e uma derrota de 1x0 para o 
Flamengo, corre em buscade 
uma vit<)ria na tank" de hoje e 
.sua reabililacao no 
C ampeonato. Dois resultados 
negativos e a salda do 
treinador Adao dos Fassos 
deixou o time a beira de uma 
crise. mas ainda lidera o 
camiK'onalo ao lado de Kealce, 
com 8 pontos ganhos. 

() Galletti pralicamente 
tern a sua vaga garantida, 
embora que ameayada, pois 
cada jogos e umadecisao, mas 
todos estao confiantes na 
vitoriadianle do Guarani. 

Josa e Paiva 
() Galletti conta hoje, com 

<> retorno de duas peyas 
fundamentais no sens 
esquema dejogo, que sao os 
jogadores Faiva e josa. que 
JVram (^xpulsos e ja 
"umpriram suspensao 
aulomatica, no jogo passado 
entre Galletti 2x2 Realce. () 
time no empale sentiu 
profiindamenteaausenciados 
jogadores acima citados, que 
quando estao jogandf) dao uma 
outra molivavao ao lime. 
Ksperamos que o retorno 
consiga realizar um bom 
fulebol. 

Gilvan 
Oulro que cumpriu 

suspensao automatica foi o 
preparador fisico Gilvan. mas 

agora e o tn inador inlerino 
do lime. Gilvan dirigiu o jogo 
passado da arquibancada, 
sendo que no banco de 
reservas auxiliand(H) estava 
<> Faulo Cesar. No jogo de 
hoje. Gilvan ja podera ficar 
dentro do campq, 
orientando os sens 
jogadores e para ele e bem 
mais facil e acredita que os 
jogadores irao se empenhar 
muito mais. 

Guarani 
Fara o Guarani, o jogo 

com o Galletti logo mais as 
14:00 horas, e uma cartada 
decisiva rumo ao litulo, ja 
que so a vitdria interessa ao 
Bugre local. Os jogadores 
estao reunidos e confiantes 
em passar pelo lime do 
Galletti e conquistar Ires 
jjontos que serao 
fundamentais para garantir a 
vaga e ainda torcer para a 
derrota de San Fhiego, 
Magnolia e Flamengo, que 
sao os seus concorrentes 
mais de perto. 0 jogo sera 
decisive. 

Classico 
O principal classico da 

rodada acontecera as 09:00 
horas no Estadio Municipal 
entre os times do Realce x 
Magnolia, que estao 
conscientes de que sera um 
jogo dispuladissimo e de 
muita importancia para as 
duas agremiacdes. que 
buscam a vitdria a qualquer 
custo, O Realce quer veneer 
e mauler a lideranca do 
campeonato. () Magnolia 
busca uma vaga para o 
quadrangular decisive e so a 
vitdria Ihe interessa. 0 
tecnico Adao dos Fassos 
leva vantagem porque ja 
dirigiu o Realce e agora esta 
no Magnolia, mas apesar de 
tudo isso e classico e so 
podereihos saber o 
result ado apds os 90 
(noventa) minutos. 

Um abra^o do 

tima^o para: 

Careca 

Domlngos Cesar 

Nezlnha 

Regina Celia 

D. Mirian 

Auto Eletrica/lmp. 

Jornalista 

Torced. do Galletti 

Torced. do Magnolia 

Comida Caseira 

MECANICA VITORIA 

GOMES & MELO LTDA. 

Equipamentos p/ lantemagem e pinturasem geral. 
Mecanica p/ automoveis, balanceamentoealinhamento. 

Pedro Capixaba 

Av. Bernardo Sayao, 1458 - Agailandia-MA 

por Renilson Sousa 
Da Editoria de Esporte 

O Guarani joga logo mais 
as 14:00 horas a sua sorte no 
Campeonato Ayailandense. 
Com 7 pontos ganhos, so um 
resultado interessa ao Bugre 
local, que e a vitdria. Outre 
resultado lira 
malematicamente as chances 
de classificayao. O Guarani, 
time pequeno da Cidade do 
Ferro, esta surpreendendo 
muita gente com o sen fulebol 
moderno, humilde, mas de 
muita garra e determinayao 
dentro de campo. Os 
jogadores e diretores do time 
fizeram um pacto: jogarao pra 
valer daqui pra frente e 
buscar a classificayao a 
qualquer custo para as 
semifinais do campeonato. 

Fara o jogo de hoje, o lime 
sabe que e dificil, ja que 
estara enfrentando um dos 
lideres do campConato, que 
e o time do Galletti, mas ao 
mesmo tempo esta confianle 

Foto Batore 

1 '■-■M 

■■■■ 
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Guarani busca reahilitagao vencendo o Galletti, em jogo que sera re B o oje 

no sen talenlo e Campanha do Guarani na Guarani3x2 Jacare 
determinayao, acima de tudo segunda fase: Proximox jogos. 
e espera sair de campo com Guarani 3x1 Bom Jardim Guarani x Galletti t oj 
um resultado posilivo, que Guarani 0x0 Flamengo Guarani x Kealce 
sera a vit«'>ria. Guarani 0x2 San Thiego Guarani x Magnolia 

Campeonato Ayailandense de 

96 chega em sua fase decisiva 

Cada rodada sera importante para os times 

por Renilson Sousa 

O Campeonato 
Ayailandense de Fulebol chega 
na sua reta decisiva. ()u seja. 
cada rodada sera importante 
rumo a classificayao dos limes 
para as semifinais. 

Realce e Magnolia sao 
considerados dois dos maiores 

limes do fulebol local e com 
grande niimero de torcedores, 
que prometem comparecer 
em massa nesla manha no 
Estadio Municipal Ildemar 
Gonyalves (Tldemazao). 

0 Magniilia tern 7 pontos 
ganhos e tern a seguinle 
campanha nesta segunda 
fase: perdeu de 2x1 para o 

Galletti, venceij o San Thiego 
por 3x0, perdeu de 3x3 para 
o Jacare e venceu o Bom 
Jardim por 3x0. 

Proximos jogos: 
Magnolia x Realce 
Magnolia x Flamengo 
Magnolia x Guarani 
Ja a equipe do Realce 

realizou os seguintes jogos: 

Realce 1x1 Flamengo 
Realce 9x0 Jacare 
Realce 3x1 Bomjardim 
Realce 2x2 Galletti 
O time tern 8 pontos e 

ainda restam os seguintes 
jogos: 

Realce x Magnolia 
Realce x Guarani 
Realce x San Thiego 

Classico do Realce acontece logo mais 

Tecnico Valber coloca o time completo em campo 

por Renilson Sousa 

Acontecera logo mais as 
09:00 horas no Estadio 
Municipal Ildemar Gonyalves 
(lldemazao), um dosclassicos 
do futebol local, que sera entre 
Realce x Magnolia, um dos 
lideres da comiK'tiyao e um dos 
vice-lideres. O jogo e esperado 
com muita expectativa pelos 
dois times, sendo que o time que 

veneer fica automaticamenle 
class i 11 cat lo j tara a | in Ixin ia fase 
da competiyao. 

O lime do Realce nao tera 
problemas para enfrenlar o 
Magnolia. O tecnico Valber 
disse que sera um jogo bastante 
acirrado, mas os seus jogadores 
estao plenamente conscientes 
da responsabilidade, e por isso 
espera sair com um resultado 
posilivo. mesmo respeilando o 

adversario, que esta se 
reabililando no campninato e de 
tecnico novo, Adao dos Fassos, 
que e hoje considerado um dos 
melhores tceinadores do 
fulebol ayailandense. O Realce 
nao partira pra cima do 
Magnolia nos primeiros 
minutos. O time jogara 
cauleloso, estudando o 
adversario e deixiis aproveitar as 
ojiorlunidadesejogar em cima 

das falhas do magnolia para 
chegar ao gol e a vitdria que sera 
muito importante para as cores 
verde e branco da Cidade do 
Ferro. 

O tecnico Valber nao tern 
diivida quanto a escalayao do 
time titular, que serao seguinte: 
Denilson, Faulo Rossi, Edvan, 
Dalmo e C xamba; R( )bs< in, Carlito, 
Faulinho, Marinhoe Ribinha. 0 
jogo sera as ()9:()() horas. 

GBF pretende comprar Maracana 

por Renilson Sousa 

O presidente da 
Confederayao Brasileira de 
Futebol (GBF), Ricardo 
Teixeira, admitiu que a 
entidade podera parlicipar da 
licitayao para a compra do 
Estadio do Maracana. Teixeira 
disse que vai conversar com 
o assessor juridico da CBF, 
Carlos Flugenio hopes, com o 
presidente da Federayao de 
Futebol do Rio de Janeiro. 

Eduardo Viana. e com 
representantes de clubes, 
para saber se a entidade 
podera entrar na 
concorrencia. Teixeira disse 
ainda que no Campeonato 
Brasileiro, os clubes cariocas 
jogarao forado Maracana. Ele 
juslificou que a administrayao 
do estadio cobra laxas muito 
altas dos clubes. Enquanto os 
outros estadios cobram 11% 
on 12% da renda, a 
administrayao do Maracana 

cobra de 26% a 27% da renda, 
para administrar, ou seja, 
arrendar o estadio. 

O presidente da CBF. 
Ricardo Teixeira, disse que 
recebeu um fax do Comile 
Organizado das Olimpiadas de 
Atlanta, informando que o 
Estadio Organge Bowl esta em 
excelentes condiyoes para 
recebera Seleyao Brasileira. 

Ricardo Teixeira finalizou 
clizendo que "esta confianle 
em nosso selecionado nas 

Olimpiadas e acredita que o 
time brasileiro ira trazer o 
unico titulo que falta jiara o 
nosso futebol, que e o titulo 
olimpico". 

Sobre a convocayao de 
Romario, Ricardo Teixeira 
disse que "islo e um problema 
do treinador, embora 
reconheya que o jogador foi 
peya fundamental na 
conquista do tetra- 
campeonato nos Estados 
Unidos. 

Sacolao Golano 

Comunica a sua clientela que recebeu 

verduras, frutas e legumes do Sul do 

Pai's e esta vendendo pelo menor 

preco. Confira ao lado: 

Rug Duque de Caxias - Centra - A?:ailandia 

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

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

A vista o menor preyo ou cheque para 
20 dias e recebe todos os tikets 
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Govemo lanca Mutirao do Servidor 

Domingo 

Poetico 

por Gilberto Msndonga 
Teles 

pi umi de Kuvervs 

5e Ha um plural de 
nuvetis e'se har6ombras 

pmjetadas no texto 
das cavernas, 

por que nao 

mer^ulhar, tentar nas 
ondas 

a refra^ao dos peixes 

e das pedras? 

Ha sempre al^uma 

nevoa, um lado obscuro 

cj^ue atravessa o 

poema. Ha sempre um 
saldo 

de formas laterals, um 

como escudo 
que nao resiste muito 

a teu assalto. 

5e alquma luz na 

contraluz se esbate, 
se ha no curso dos 

dias sol e vento, 

talvez na foz do no 
outra cidade 

venha no teu olhar 

amanhecendo. 

Importa e caminhar, 
colher florzinhas, 

somar os 

(im)possfveis e parcelas, 
criar no tempo 

ai^umas coisas findas, 

al0umas Husoes e 
primaveras. 

Importa e lerde perto 
a cavidade 

das nuvens e espiar 
os seus nao-ditos: 

o mais sao armas 

para o teu combate, 

falsos alarmes para 
os teus sentidos. 

n^cxo 

Aquem da fala 

a voz resvala 

na escuridao: 

quer se fi^ura, 

torna-se pura, 

ser a cangao, 

o vento, a praia, 

nuvem, oambraia 

no ceu, no chao. 

Mas o que excita 

a forma escrita 

na minha mao, 

o que foi lido 

ou pressentido 

no sim, no nao, 

ainda resvala 

alem da fala 

na escuridao. 

Disfico 

Tu ficaras comi^o, 

enquanto um passaro 

houver que cante e 

sonhe na via^em. 

E a noite que nos viu 

sera eterna 

sobre estes campos 

umidos de aurora. 

Tu ficaras no vento e 

nas estrelas 

e seras a ale^ria dos 

caminhos. 

Tua presen^a cantara 

nas pedras, 

teu riso estranho 

sorrira nas flores. 

E por onde eu seguir, 

como perdido, 

tu estaras, 

tu ficaras, 

comigo. 

por Katia Patricia 
Da Editoria de Regional 

O governador Francisco 
Moraes Souza deu im'cio na 
sexta-feira, 21, no bairro 
Rcnascenga, ao Programa 
de Mutirao dos Servidores 
lan^ado pela Companhia de 
Habitayao do Piaui em 
parceria com o Institute de 
Assistenc-ia e Previdencia 
do Estado —IAPEP. A 
solenidade contou com a 
participa^ao de diversas 
autoridades e da popula^ao, 
alem de servidores 
interessados no 
financiamento. 

Serao construidas 251 
casas em sistema de 
mutirao pelos servidores. 
Ate o final deste ano, a 
Cohab prelende beneficiar 
pelo menos mil 
funcionarios piiblicos, con 
a constru^ao de unidades 
habitacionais nos bairros 
Bela Vista e Renascenya. 
Ao presidir a solenidade, o 
governador Francisco 
Moraes Souza lembrou de 
identico programa 
executado pela Prefeitura 
de Parnai'ba, quando foram 
construidas mais de 25 
casas por semana, alem da 
substitui^ao da cobertura 

das residencias de familias 
carentes de palha por telha. 

0 governador 
acrescentou que essa e 
apenas a primeira etapa do 
programa de mutirao, que 
sera ampliado para atender 
a popula^ao carenle de 
Teresina e de mtnicipios 
do interior. "Esse e um 
trabalho que vai levar a 
felicidade a muitas 
familias", destacou. 

O presidente da Cohab, 
Elias Prado Junior, 
acrescentou que a meta e 
reduzir o alarmante deficit 
habitacional do Estado. Ele 
anunciou outros programas 

que deveraj?. ser 
implementado 
paralelamente ao mutirao. 

"A constru^ao em 
regime de mutirao e uma 
saida criativa diante da falta 
de recursos para a 
execugao de programas 
habitacionais", disse o 
presidente da Cohab. 
Atraves do programa de 
acesso a casa prdpria e 
facilitado, com prestayoes 
bem inferiores aos valores 
praticados no mercado, 
ficando na faixa de R$ 15 a 
R$ 20. 0 custo total de cada 
unidade e em torno de R$ 3 
mil. 

Estado transfere 

maquinas para associacao 

por Ary Ribeiro 
Da Editoria de Regional 

A Secretaria da Agricultura, 
Abastecimento e Irrigayao, 
SEAAB, atraves de um termo 
de comodato, passara para a 
Associayao Piauiense dos 
Produtores de Sementes e 
Mudas — APSEM, duas 
Unidades Beneficiadoras de 
Sementes, localizadas nos 
municipios de Uruyui e 
Oeiras, e que estao atualmentc 

paralisadas. Ao todo sao cinco 
as UBS no Piaui: Oeiras e 
Uruyui — sob a 
responsabilidade da SEAAB; 
Cristino Castro e Piripiri — 
DNOCS, e Angical, com a 
Cooperativa Agricola daquele 
municipio. 

A informayao e do 
subsecretario da Agricultura, 
Joselito Borges, adiantando 
que sob a responsabilidade da 
APSEM eslas unidades irao 
funcionar atendendo mais as 

necessidades dos produtores 
e, como via de consequencia, 
aos interesses do Governo do 
Estado. 

Segundo o presidente da 
APSEM,- Avelar Amorim, 
depois de receber as unidades 
de Uruyui e Oeiras, que 
encontram-se sucateadas, o 
primeiro passo e entrar em 
entendimento com a 
ABRASEM, para obtenyao de 
financiamento que vai permitir 
a recuperayao do parque de 

maquinas. A UBS de Uruyui 
apresenta boas condiyoes, 
todavia a de Sussuapara, em 
Oeiras, esta abandonada e 
com equipamentos danificados 
e sucateados. 

Cada unidade conta com 
cobertura metalica, maquinas 
de pre-limpeza, secadA 
"trieur" para limpar sement^; 
mesa de gravidade, 
classificador de milho, 
elevadores, balanyo secadora, 
depositos, compressores etc. 

Pamafba tem encontro de folguedos 

por Elida Sa 
Da Editoria de Regional 

Foi aberto na sexta-feira, 21, 
as 18 horas, no Porto das 
Barcas, em Parnaiba, o I 
Festival de Folguedos do delta, 
que e promovido pela 
Fundayao Cultural do Piaui e 
Piemtur. Adescentralizayao do 
evento fazparte da proposta do 
Governo do Estado de 
interiorizar a cultura e 
incentivar as manifestayoes 
culturais de cada lugar. 

Parnaiba e a primeira cidade a 
ser beneficiada, mas a ideia e 
que o evento possa ser 
realizado posteriormente em 
outros municipios. 

A programayao do I Festival 
de Folguedos do delta, que 
acontece durante todo este final 
de semana, segue a mesma 
linha do Encontro Nacional de 
Folguedos, que esta 
acontecendo na Potycabana e 
ja e consagrado nacional. Estao 
previstas apresentaydes de 
grupos folcldricos, quadrilhas 

e forrozeiros. 
Folguedos de Teresina 
Prossegue com muito 

sucesso na Potycabana o XX 
Encontro Nacional de 
Folguedos do Piaui. que tem 
atraido para Teresina turistas 
e de outros Estados do 
Nordeste. Milhares de pessoas 
tem prestigiado diariamente o 
evento, que reune o melhor da 
cultura brasileira, com 
destaque para grupos 
folcldricos, bumba-meu-boi, 
reisado, tambor de crioula, 

umbanda, dupla de violeiro, 
xaxado, carimbd e muito forrd. 

Na programayao de ontem, 
22, se apresentaram Umbanda 
do He de Ogum, Grupo de 
Danya da UFPI, bumba-meu- 
boi Realeza Imperial, grupo 
Alia de Danya e grupos de 
forrd. A atrayao nacional da 
noite foi o Grupo de Projeyyes 
Artisticas Cenecista do Ceflb 
0 grupo ja participou cie 
diversos festivals nadonais e ja 
se apresentou, inclusive, fora 
do pais. 

J ardim do Mulato 

ganha sinal de televisao 

por Andrea Rego 
Da Editoria de Regional 

A partir de segunda-feira, 
24, a populayao de Jardim do 
Mulato estara recebendo o 
sinal de televisao direto de 
Teresina. Com a presenya do 
governador Francisco Moraes 
Souza, sera inaugurada a 
repetidora que levara as 

imagens da TV Clube a 
milhares de residencias. 

Cerca de 15 cidades 
vizinhas tambem serao 
beneficiadas com a 
implementayao da repetidora. 
A torre de transmissao, 
instalada pela Empresa de 
Telecomunicayoes do Piaui — 
Etelpi, possibilitara a milhares 
de piauienses estarem ligadas 

com as noticias locais, 
nacionais e internacionais. 
Antes, somente os que 
possuiam anlena parabdlica 
tinham direito a informayao 
atraves da televisao. 

So no municipio de Jardim 
do Mulato sao perto de 9 mil 
pessoas, compreendendo as 
zonas urbana e rural, que 
terao acesso ao sinal de 

televisao direto da capital. 
Essa e uma antiga 
reivindicayao da populayao 
local, levada a direyao da 
Etelpi atraves do vereador 
Mario Leitao (PSDB). Com 
isso, milhares de pessoas da 
regiao estarao ligadas ao 
mundo via sahdite, estando 
assegurado a elas o direito a 
informayao. 

Hospital Santa Maria 

;A saude em peimeieo lugae 

Dr. Haroldo Chagas. Fone: 723-1955 


