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0 Instituto Nacional de 
Meteorologia informa que o tempo 
em Imperatriz hoje sera 
ensolarado a moderado com e 
visibilidade boa. v 
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Gelmar apresenta Relatorio de Impacto 

Empresa mostra Estudo de Impacto Ambiental, Eia, daprodugao de celulose e papel 

Prevista para funcionar em 2.002, a Companhia vai gerar cerca de 1.500 empregos diretos 
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O sccretnrio-geral do PMDB, Silvio Macedo lidera reheliao na Executiva do parti do para afastar o presidente Joao MatioIIi. Movimento tern 
respaldo da base peeniedehista que apoia a candidatura do ex-interventor IIdon Marques que concorre a Prefeitura Municipal. Pagrna 

A Celmar, Companhia de 
Celulose e Papel, apresentou 
ontem em audiencia piiblica, o 
Relatorio de Impacto do Meio 
Ambiente, Rim a. 0 evento 
aconteceu no salao nobre do 
Jugara Clube. 

A audiencia contou com a 
coordenagao da Secretaria 
estadual responsavel pelo Meio 
Ambiente e foi aberta ao 
publico, que pode efetuar 
perguntas e esclarecer diividas 
acerca do impacto que a 
prbdugao de papel e celulose 
cajusara na Regiao Tocantina. 

| Com seicentas e sessenta 
paginas, o Rima'foi explicado 
pTr diretores e gerentes da 
Empresa e foram auxiliados yxir. 
tecnicos convidados 
especialmente para o evento. 
Empresa privada, a Celmar tern 
como principals acionistas, a 
Companhia Vale do Rio Doce 
(42,5%) e a Ripasa (42,5%), urn 
grupo japones, com apenas 15% 
das agoes complementa o 
quadro de acionistas da 
empresa. 

Prevista para comegar a 
produzir depois da virada do 
seculo, em 2.002, a Celmar vai 
gerar 3.500 empregos diretos e 
indiretos. Pagina 3A 

O numero 

73 

E o numero do ano em 
que em cadeia nacional de 
radio e TV, o pres. Emilio 
Garrastazu Medici abre o 
ano novo com o 
compromisso de manter a 
inflagao anual ao m'vel dos 
12%. 

Xexeo declara que 

controla conflitos 

Y 
/ 

Ofato 

Todos os 
preparatives 
c o n t i n u a m 
s e n d o 

realizados para a 
convengao do Diretdrio 
Municipal do PC do B. 
Genner Marinho e o 
candidate a candidate a 
vereador pela legenda. 

A pessoa 

Samuel 
W a i n n e r , 
jornalista. Em 
1934, comegou a 
trabalhar na 
imprensa na Revista 
Brasileira. No ano 
seguinte, langou a Revista 
Contemporanea. Em 1938, 
seria a vez de Diretrizes, 
que, em 1941, se tornaria 
jornal semanal. Per razees 
pob'ticas deixou o Pai's, e foi 
correspondente de 0 
Globe, nos PT)A. Com o 
fim do Estado Novo, voltou 
ao Brasil e reabriu 
Diretrizes. Em 1947, 
entrou para os Diaries 
Associados. Fundou o 
Ultima Hora (1951), que 
venderia vinte anos depois. 
No final da decada de 70, 
passou a integrar o 
conselho editorial da Folha 
de Sao Paulo. 

0 secretario de Seguranga 
Piiblica do Maranhao, Coronel 
Jair Xexeo, militar aposentado 
do Exercito Brasileiro, declarou 
que o conflito de terras em 
Buriticupu esla controlado. 

O auxiliar da governadora 

Roseana Sarhey confirmou que 
na Batalha de Buriticupu 
morreram 3 funcionarios da 
Fazenda Cikel e um sem-terra. 

Ele afirmou que nao existe 
riscos de novos conflitos no 
Estado. Jair Xexeo anunciou 

que deixiis das eleigdes de 03 
(le outubro, no final do ano, 
serao reiniciadas as obras para 
reconstrugao do Primeiro 
Distrito Policial de Imperatriz 
localizado na rua Joao Lisboa. 

Pagina 8A 

Dep. Madeira toma cafe 

e debate com jomalistas 

Linha 

Direta 

Jose Filho usa e abusa da 
satira para criticar os 
problemas da regiao e da 
cidade. O colunista nao 

m 

esquece o seu 'Para 
Meditagao" e relembra aos 
politicos o Estado em que se 

encontram os bairros da 
cidade. 

Confira. 
Lembre-se que no Seu 

Lider Diario, voce encontra 
colunistas nas paginas de 
.noticias. Pagina 2C 
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0 depulado federal 
Sebastiao Madeira, candidato 
do PSDB-PPSPSB a Prefeitura 
de Imperatriz, encontra-se hoje 
as 08:30 hs com jornalistas da 

Jugmann 

diz que 

invasdes 

do MST 

e perda 

de tempo 

Pagina 3C 

imprensa local. Madeira vai 
debater seu programa de 
governo e mostrar que sua 
candidatura sera vitoriosa em 
03 de outubro. Alem dos 

jornalistas, politicos que 
apoiam Madeira devem estar 
presentes no cafe que sera 
servido na prdpria residencia 
do parlamentar. Pagina 3A 
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US$ Comcrcial Compra 

R$ 0,9940 

USS Comercial Venda i 

R$ 0,9950 

US$ Paralelo Compra 

m TOO (5- feira) 

US$ Paralelo Venda 

R$ 1,01 (5^ feira) 

USS Turismo Compra; 

R$ 0,9980 

USS Turismo Venda 
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Jussara Cerqueira comenta 
a sociedade imperatrizense, 

e Sorava Luiza, a 
agailandense 

A Imprensa 

e Noticia 

Programacao da TV 

Neto Teixeira, candidato a prefeito de Cidelan dia - MA, 
estar a visitando o municipio hoje 

Onto (grama) 

RS 12,450 (quinta-fdra) 

Poupanga 

1,0696% (16.05.96) 

UFIR 

1,0696 (16.05.96) 
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Cartas 

Fax 

FonesQ) 

A Secrelaria de Estado 
de Meio Arabienle e 
Recursps Hi'dri,cos. Sema, 
realiza hoje em Imperatriz, 
a partir das 08;30 hs, no 
Ju(?ara Clube. a Audiencia 
Publica que ira discutir o 
empreendimento da Celmar 
Industrias de Gelulose e 
Papel. A reuniao sera 
presidida por Antonio 
Moyses da Silva'Netto, 
coordenador de Cadastro, 
Licen^a e Fiscaliza^ao da 
Sema, representando Lino 
Moreira. 

A Audie As conferencias 
de profissionais que detem 
o conhecimento e a prqtica 
da moderna administra^ao 
hospitalar; 0 conteiido 
cientifko foi planejado para 
garantir aos participarites 
conhecimentos para 
levarem qualidade aos 
bospilais que representam. 

Para completar o 
temario, foram 
programados os seguintes 
cursos prd-congresso, que 
aconteceram no dia 31 de 
maio (segunda-feira), no 
Campus II da Universidade 
de Guarulhos: Eficacia no 
Controle da Infec^ao 
Hospitalar; A 
Fundamentapao Cientifica- 
Etica-Social da Qualidade 
Hospitalar, Qualidade Total 
em Services; Atualiza^ao 
em Enfermagem de Cenlro 
Cirurgico; Os Novos 
Paradigmas da Gerencia de 
Recursos Humanos; 
Gerenciamento de Risco em 
Enfermagem; Auditoria em 
Enfermagem; A 
Implantagao de um Piano de 
Saiide Proprio no Hospital; 
Tecnologia em Resgate e A 
Administrayao Eficaz de um 
Service de Nutriyao e 
Dietetica. 

Durante o Congresso 
houve, tambem, uma 
Exposiyao Paralela 
reunindo os principals 
fornecedores de materials 
hospitalares. No total, foram 
17 stands, totalizando 110 
m2, subdivididos em areas 
de 6 e 8 m2, dando aos 
expositores a oportunidade 
de manter contato com os 
dirigentes dos principals 
hospitals brasileiros e 
associar seus nomes e a 
imagem de suas empresas 
ao tema Qualidade. 

Atenciosamente, 
Terezinha P. Lopes 

Comissao 
Organizadora 
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ESCOLA DA C1DADAN1A 

MODULO 04 

Elei95es e voto 

As eleiydes e, em 
consequencia, o voto sao o 
alo e o direito mais 
importanle da cidadania. 
Parecem duas coisas 
diferentes, mas sao uma so 
coisa. Pois nao ha eleicao 
sem voto e tampouco e 
possivel voto sem eleiyao. 

Sao as elei^oes e o voto 
que tornam concretes o 
principlo e o dispositive 
constitucional maior de todo 
ESTADO DEMCRATICO 
DE D1R1HTO: "Todo o poder 
emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes 

•eleitos ou diretamenle nos 
lermos dcsta 
C()nstituicao"(arl. 1Q, paragrafo 
unico, da Const, de 1988). 

Pois bem, este principio e 
dispositive constitucional 
maior que acabamos de cilar se 
desdobra Imediatamente em 
outro que tern a finalidade de 
Ihe dar cumprimento. 

E o art. 1,4 da mesma 
Constiluicao Federal vigente: 
"A soberania popular sera 
exercida pelo sufragio 
universal e pelo voto direto e 
secrete... 

"Soberania quer dizer 

autoridade suprema, poder 
supremo. Entao, o poder 
supremo do povo e exercido 
atraves de eleiyoes gerais e 
por meio do voto direto e 
secrete. 

As eleiydes e o voto sao 
obviamente o ato e o direito 
mais importante da 
cidadania, por que, sem ele, 
nao existiria democracia e, 
logicamente, sem 
democracia e impossivel a 
cidadania. 

Sem eleiydes e, pois, sem 
voto, haveria ditadura ou 
totalitarismo, formas de 
governo em que aquele ixwler 
supremo vem de um so 
homem, ou de um grupo, ou 
mesmo de um so partido. 

No Brasil, o vote e 
obrigatdrio para maiores de 
18 anos. Mas ha democracias 
em que o voto nao e 
obrigatdrio. Em ambos os 
cases, contudo, as eleiydes e 
o voto sao o ato e o direitop 
mais importante do cidadao, 
pelos motives aqui expostos. 

(() autor, Ulisses Braga, e 
presidente do Forum da 
Sociedade Civil de 
Imperatriz) 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
'SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE 

CUPOM 4 
eleiqAo E VOTO 

Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
T) Entre lodes os direitos, qual aquele direito da cidadania que- torna concrete e garante 

o principio maior de loda democracia de que "todo o poder emana do povo"? a) a liberdade de 
imprensa ; b) as eleiydes e o voto . 

2a) Sem eleiyao e vote, mesmo na hipdtese de um governo que trabalhe pelo povo, pode 
existir democracia? a) Sim ; b) Nao . 

Nome: 
Endereyo: , 
Preencha e recorte este cupom e o deposite numa urna em banca de jornal e ganhe um 

casa quitada. O sorteio sera no dia 8.8.1996 naTV Capital. Instruydes sobre o sorteio na Radio 
Capital diariamente as 10,45 h no programa CIDADE C1DADA. Atenyao! Todo dia, na 2a. 
pagina do JORNAI. CAPITAL, voceencontraracupons para este sorteio. . 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
'SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE 

CUPOM 4 
eleiqAo e voto 

Assinale a resjiosta certa com um x no tracinho: 
la) Entre todos os direitos, qual aquele direito da cidadania que torna concreto e garante 

o principio maior de loda democracia de que "todo o poder emana do povo"? a) a liberdade de 
imprensa ; b) as eleiydes e o voto . 

23) Sem eleiyao e voto, mesmo na hipdtese de um governo que trabalhe pelo povo, pode 
existir democracia? a) Sim ; b) Nao . 

Nome: 
Endereyo: 
Preencha e recorte este cupom e o deposite numa urna em banca de jornal e ganhe um 

casa quitada. O sorteio sera no dia 8.8.1996 naTV Capital.dnstruydes sobre o sorteio na Radio 
Capital diariamente as 10,45 h no programa CIDADE CIDADA. Atenyao! Todo dia. na 2a. 
pagina do JORNAL CAPITAL, voce encontrara cupons para este sorteio. 
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Mais 
uma 

Diz-se nos bastidores 
politicos que o instituto 
Econometrica, de Sao Luis, 
estaria realizando pesquisa 
sobre a intenyao de votos 
para prefeito na cidade. A 
enquete, segundo consta, 
deve ser usada pela cupula 
do situacionismo esladual 
na definiyao de 
candidaluras no arco de 
legendas vinculadas ao 
Poder, a frente PEL e 
PMDB. 

Numeros 
anteriores 

Como se recorda, os 
liltimos levantamentos 
feitos em Imperatriz 
registraram um empate 
tecnico entre os 
prefeituraveis favor it os. 
Ildon Marques(PM DB) 
com 22% , Madeira(PSDB) 
com 20% e Fiquene(PFL) 
com 18%. 0 ainda pole- 
position Ildon, que deixou a 
Prefeitura ao final de maryo 
com 36%, caindo na 
preferencia; Madeira, o 
candidate oposicionista, 
que regislrava 11% a ill de 
maryo, em posiyao 
ascendente; e Fiquene, por 
sen turno, em situayao 
estavel. 

Anote-se 
Alguns analistas avaliam 

os dados das enquetes 
prevendo uma 
bipolarizayao, na campanha. 
entre o governista Fiquene 
e o tucano Madeira. E que 
o ex-governador, com um 
nome massificado, teria 
como alavancar sua 
candidatura apds a 
convenyao do dia 23, 
principalmente se o 
deputado Davi Alves Silva 
Ihe hipotecar apoio, como 
se anuncia oficiosamente, 
considerando que o ex- 
prefeito, que aparece nas 
pesquisas com 8% da 
preferencia, teria cacife 
jiara transferior muitos 
votos ao novo aliado. Por 
outro lado, a garra 
madeirista e sen discurso 
de oposiyao seriam 
determinantes para que o 
mesmo superasse Ildon na 

corrida sucessdria. Diga-se 
entretanto que os 
partidarios do ex- 
interventor nao concordam 
com essa previsao negativa, 
argumentando que, depois 
de ser bombardeado com as 
demincias de malversayao 
de recursos da Merenda 
Escolar, o peemedebista 
tem como voltar a crescer 
para continuar na frente dos 
concorrentes na batalha dos 
votos. 

Periga 
O interventor Dorian 

Meneses parece 
sensibilizado com as cn'ticas 
sobre a imagem de fraqueza 
de sua administrayao. O 
mandatario admitiu a um 
interlocutor, no meio da 
semana, que conversara 
com a governadora sobre 
mudanya^ no ^ecretariado. 
Agoslmho Noleto. 
secretario de Educayao. 
conforme a fonte, estaria 
proximo de ser finalmente 
liberado para cuidar apenas 
da campanha de seu 
correligionario Ildon 
Marques. Por meio de um 
demissao. 

Perguntinha 
Qual sera o mote da 

campanha prefeitural? 

Firme 
Jose Lamarck comeya a 

ultiumar preparatives para a 
convenyao do seu PPB. 0 
advogado nao faz segredo 
de que a sigla pretendida 
pelo Grupo Davi vai coligar- 
se ao PSDB madeirista. 
Nem os vereadores deverao 
disputar a rceleicao, caso 
nao haja uma reviravolla no 
comando pepebista local. 

Mais 
vagas 

Se os davisistas nao 
puderem ser candidatos os 
concorrentes de oulras 
legendas lerao maiores 
chances de chegar a C amara. 
Parlamentares como Joao 
Macedo, Antonio Salgado, 
Raimundo Costa e Joao Silva 
tinham vagas praticamentes 
garantidas caso nao sejam 
preteridos no desejo de 
candidatar-se pelo PPB. 

 I 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

15/06/96 

ospMPequeno Principe 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

15/06/96 

Mospital Sao Vicente 
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Jucara sedia audiencia da Celmar 

avo 

Empresa apresentou Relatorio de Impacto do Meio Ambiente 

fabril. Quando estiver em Produtos Industrializados, I PI. 
pleno funcionamento no ano De acordo com o^ projeto 
de 2002, a Celmar vai gerar de planatayao de eucalipto, ja 

por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

532 dias 
Excelencia, a policia de 

Imperatriz continua 
inoperante no que diz respeito 
a seguran^a dos cidadaos de 
nossa cidade. A eficiencia da 
sua policia governadora, se 
resume na cobranga do LPVA 
e de impostos, para sair 
correndo alras de carro e 
moto jjara verificar 
documentagao e poder aplicar 
multas cobrar o pagamento 
imediato do IPVA, a policia de 
Imi)eratriz e nota 10, tambem 
pudera, nao 6 excelencia, ao 
ordens sugar o maximo 
possivel de dinheiro das 
pessoas trabalbadoras de 
nossa cidade. Governadora, 
vamos instruir a policia para 
combater a marginalidade 
que impera na Regiao 
Tocantina. 

Xexeu faz 
visita noturna 

O secretario de Seguranya 
Piiblica do estado do 
Maranhao, coronel Xexeu 
esteve ontem em Imperatriz, 
mas nao veio ver como se 
encontra a questao da 
seguran^a da cidade. 0 
coronel Xexeu veio de Sao 
Luis para acompanhar o caso 
da fazenda Cikel, proximo a 
Buriticupu, e aproveitou para 
vir jantar em Imperatriz no 
reslaurante O Farol e dormir 
no Hotel Alcazar, mas o 
coronel chegou na noite de 
quinta-feira, e ontem muito 
cchIo tomou um aviao de volta 
para Sao Luis, para nao ter 
tempo de tomar 
conhecimento de como se 
encontra a questao da 
seguran^a piiblica de nossa 
cidade. Da proxima vez que 
vier fazer uma visita em nossa 
cidade coronel, demore um 
pouco mais, para que o 
senhor possa acompanhar de 
perto os nossos problemas. 

Ildao chega 
dia 18 

O ex-in ter vent or de 
Imperatriz, Ildon Marques, 
retorna da Europa dia 18, e 
sera recepcionado com uma 
grandc festa do PMDB, PRP, 
PPS e PC do B, na ocasiao 
sera feito o lan^amento da 
candidaturade Ildon Marques 
a prefeito de Imperatriz. A 
festa esta sendo coordenada 
pelo candidalo a vicoprefeito, 
doutor Luis Carlos Noleto, a 
festa esta tendo o apoio da 
populayao e dos filiados dos 
partidos que apoiam Ildon. No 
dia 23, serao realizadas 

simultaneamente as 
cobven^oes de todos os 
partidos que estao apoiando 
o nome Ildon, sera feita a 
coliga^ao dos partidos e 
entao havera o langamento 
oficial do nome de Ildon 
Marques. 

Professores 
emgreve 

Os professores da Rede 
Municipal de Ensino estao 
completando 25 dias de 
paralisayao, 70% das escolas 
piiblicas estao fechadas, e os 
alunos ja come^am a correr 
o risco de perder o ano letivo. 
O motivo da greve, e o nao 
cumprimento da Lei do 
Magist£rio pelo interventor 
Dorian Menezes, que se 
recusa a receber a diretoria 
do sindicato dos professores 
para conversar sobre o 
assunto e tomar 
conhecimento de suas 
reivindicaydes. Os 
professores estao 
determinados a so 
retornarem as salas de aula 
depois que for cumprido o 
estatuto do Magisterio, que 
regulamenta os direitos e 
deveres da categoria. 

Industria 
da invasao 

Eazer Reforma Agraria e 
dever do governo federal, e 
nao dos fazendeiros que 
trabalharam durante anos a 
fio, para ter uma fazenda 
produtiva, construir um 
patrimonio para si e sua 
familia, e esta virando moda 
neguinho chegar e ir se 
apossando da propriedade de 
quern trabalhou e lutou 
clurante uma vida inteira para 
conseguir seu pedayo de 
terra para produzir. 

Outra que tambem que ja 
virou moda em Imperatriz, e 
invasao de loteamentos, ate 
agora ja foram invadidos 08, 
loteamento Santo Antonio, do 
Milton Lopes, Valdir Jacob, 
aquele que fica ao lado da 
AABB, vila Ildon Marques ao 
lado da TV Nativa, 
loteamento Alvorada e mais 
outros dois. 

O governo do estado tern 
que fazer uma reforma 
urbana, encontrar uma 
maneira de fazer funcionar 
um programa de moradia 
que venha atender as 
camadas mais carentes da 
sociedade imperatrizense, 
aqui a invasao ja virou 
industria, e se duvidar, tern 
ate gente ganhando dinheiro 
com essa industria. Eu nao 
duvido. 

por Frederico Luiz 
Da Direyao de Jornalismo 

Aconteceu ontem no salao 
nobre do Juyara Clube, a 
audiencia piiblica para a 
apresentayao do Estudo de 
Impacto Ambiental, Eia, da 
instalayao da empresa 
Celmar, que devera produzir 
papel e celulose. 

Tambem foi apresentado o 
Relatorio de Impacto do Meio 
Ambiente, Rima. A Celmar 
plantara eucaliptos e 
processara a madeira extraida 
para alimentar seu parque 

1.500 empregos diretos que 
somados aos indiretos 
alcanya a-marca de 3.500 
empregos. 

Os empregos gerados pela 
Celmar injetarao na economia 
local, uma massa salarial de 
aproximadamente US$ 51 
milhoes. Ainda nSo ha 
projeyoes do total que sera 
arrccadado com o pagamento 
do Imposto sobre Circulayao 
de Mercadorias e Serviyos, 
ICMS, e o Imposto sobre 

em execuyao pela Celmar, 
metade da area adquiridapela 
Celmar sera preservada como 
forma de manter a floresta 
nativa. 

Personalidade e 
autoridades marcaram 
presenya ontem na audiencia 
piiblica da Celmar. A sua 
maioria, manifestando apoio 
ao empreendimento. 

Moises Mathias, dirigente 
do Forum karajas, articulayao 
de- entidades ambientalistas 

que contam com apoio do 
grupo internacional, 
Greenpeace, garantiu que a 
entidade vai entrar na Justiya 
para anular a audiencia. Ele 
argumenta que o Riina nao 
apresentou conclusoes acerca 
da poluiyao que a fabrica vai 
trazer 30 Rio Tocantins. 

A direyao da Celmar afirma 
que o volume de dejetos 
jogados no leito do rio 6 de 
apenas 1 metro ciibico por 
segundo, e que esse total e 
plenamente absorvido pois a 
vazao do Tocantins e de 500 m 
por segundo. 

Executiva pode afastar Matiolli 

Silvio Macedo lidera rebeliao no PMDB 

por Frederico Luiz 
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Silvio Macedo 
a fin ado com 

quer presidente do PMDB 
Ildon Marques (acima) 

Cinco membros da executiva 
municipal do PMDB liderados 
por Silvio Macedo, reuniram-se 
ontem a noite com o objetivo de 
articular a queda do presidente 
da Agremiayao, Joao Matiolli. 

De acordo com Silvio 
Macedo, a melhor soluyao seria 
a renuncia de Matiolli pois 0 
mesmo estaferindo a decisao da 
maioria do PMDB que exige a 
candidatura de Ildon Marques 
a prefeitura de Imperatriz no 
pleito de 03 de outubro. 

"Matiolli anda espalhando 
que uma ordem de Brasilia 
chegara na cidade com o 
objetivo de promover a 
coligayao entre o PMDB c 0 
PFL", explicou Macedo 
acrescentando que Matiolli 
sonha em ser indicado 
candidato a vice na chapa do ex- 
governador Jose de Ribamar 

Fiquene. "Essa posiyao do 
presidente do PMDB £ 
insustentavel", garantiu 
Macedo. 

Peemedebista histprico, 
Silvio Macedo quer uma 
executiva municipal afinada 
com a candidatura de Ildon 
Marques e Luis Carlos Noleto, 
que concorrem ao Palacio 
Branco, sede do executive 
municipal. 

Segundo o dirigente do 
PMDB, e ate possivel que no 
diretorio da Sigla, exista 
dirvergencias, pois reflete 0 
grande contigente de filiados da 
Agremiayao. No entanto, Silvio 
Macedo afirma que e 
inadmissivel a Executiva do 
Partido, e principalmente a 
Presidencia, ficarem 
desafinadas com o pensamento 
da maioria que ja se posicionou 
favoravel a candidatura de Ildon 
Marques. 

Cafe com leite 

e Madeira 

por Frederico Luiz 

O deputado Sebastiao Madeira 
convidou jornalistas j)ara tomar 
cafe com o pariamentar no dia de 
hoje. 

Candidato a prefeito de 
ImfK'ratriz pela coligayao l^DB- 
PSB-PPS, Madeira apresenta-se 
para a populayao comb um 
candidato modemo, honesto ecom 
proj x)stas para a cidade. 

Tomar cafe com jornalistas e 
uma atitude comum nos poKticos 
sociakiemocratas. Fugindo ao 
bgar-comumdosalnxjyosrcgados 
com muito chope, o cafe-damaiiha 
jjassa a imagem de sobriedade e 
de conversa seria ao perloouvido. 
Afinal, as oito boras da manha, um 
individuo normal nao se atreve a 
engolir umagota de akool. 

Porem, na conversa de hoje 
com os jornalistas, Sebastiao 
Madeira pretende enterrar de vez 
uma velha cantilena que o 
ixrseguiu na ultima campanha 
eleitoral. 0 tucano pretende 
encerrar com a histdria de que e o 
melh( )r candidato, mas que nac) tern 

chances de veneer o jxxleroso cla 
dos Sarney. 

Para cumprir essa tarefa, 
Madeira sinaliza com atitude 
sdbrias.como serao cafe da manha 
de hoje. Marcou a sua convenyao 
para o dia 29 de junho, com o claro 
objetivo de aproveitar as defecybes 
dos outros candidatos,. 

01 )ariamentar tambem anunda 
que lideranyas tucanas com 
prestigii > em mvel nacional, (levem 
subir no seu jialanque este ano. 

Madeira tambem persegue a 
todo custo o apoio do PPB, que 
ficando nas maos do advogado Josd 
Lamarck, Ihe dara o maior tenif x) 
na televisao entre os candidatos a 
prefeito. 

E dessa forma, com 
resultados, que Madeira 
pretende mostrar ao eleitorado, 
e aos seus convidados, que a 
melhor proposta para 
Imperatriz, tambem pode ser a 
mais votada, e que qualidade nao 
faz necessariamente oposiyao a 
quantidade. No dia 03 de 
outubro, poderemos constatar 
esse falo. 

Partido do Movimento DBmocratico Brasileirc 
Diretorio Municipal de Imperatriz 

EDITAL DE CONVOCA^AO 

0 Presidente do Diretorio Municipal de Imperatriz/MA, 
na forma do Estatuto do Partido, convoca os membros do 
Diretorio Municipal e os Delegados Municipals a Convenyao 
Regional para a Convenyao a realizar-se no dia 23 de junho 
de 1996, das 08:00 as 17:00 horas, na Camara Municipal de 
Imperatriz, situada a rua Simplfcio Moreira — Centro, com 
a seguinte ordem do dia: 

1° Deliberayao, por maioria absoluta, sobre proposta de 
coligayao para as eleiyoes de 3 de outubro de 1996; 

2e Escolha, por voto direto e secreto, dos candidatos do 
partido a eleiyao majoritaria em Imperatriz e povoados 
emancipados; 

3° P^scolha, por voto direto e secreto, dos candidatos do 
partido a eleiyao proporcional em Imperatriz e povoados 
emancipados; 

4° Sorteio dos mimeros dos candidatos a eleiyao 
proporcional; 

5° Criayao do comite financeiro. 

Imperatriz-MA, 13 de junho de 1996 

r 

C~ 
Joao Matioli 

\ - I 

Presidente do Diretorio Municipal do PMDB 

_c*- 
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VALE TRANSPORTE 

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

P'-esente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas esta a disposipao dos senhores empresarios que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhao Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Luis Vila Nova exige 

apuragao de denuncias 

■ .iT?-: 

■ 

Deputado estadual 

por Raimundo Primeiro 

Da Redagao 

0 deputado Luis Vila Nova 
(FT) solicitou a Assembleia 
Legislativa que seja 
encaminhado oficio ao 
Procurador Geral de Justiya, 
Jamil Gedeon, e ao secretario 
de Justi9a e Seguran^a, 
Coronel Jair Xexeo, 

Luis Vila Nova 

encaminhando denuncias de 
arbilrariedades cometidas no 
munidpio de Mirador pelo 
delegado Municipal, Luis 
Carlos Gomes de Araiijo. 

Segundo o deputado, o 
delegado do munidpio vem 
perseguindo os lavradores 
residentes na localidade Mata 
do Januario a servi^o do 
senhor Fai'de Moreira Lima. 

0 deputado recebeu em seu 
gabinete uma comissao de 
moradores do municipio que 
fez a denuncia. 

"O cidadao e herdeiro de 
uma area nas proximidades 
da Mata do Januario e, sem 
apresentajr nenhum 
documento, arvora-se de 
proprietafio das terras 
daqueles lavradores 
querendo cobrar renda das 
ro^as e extraindo madeira 
sem nenhum criterio", 
assinala o deputado. 

Vila Nova denunciou ainda 
que a siluayao torna-se mais 
abusiva quando o delegado 
obriga os lavradores a medir 
sens royados para efeito de 
cobranya, numa atitude que 
merece o repudio de todos, 
tendo em vista que os 
lavradores trabalham naquela 
terra ha varias decadas. 

O deputado apelou para 
que seja assegurado o direito 
dos lavradores e que a pob'cia 
nao seja usada a serviyo de 
terceiros e em perseguiyao 
dos mais pobreas e mais 
humildes. 

Esta na Assembleia 
Legislativa para nova 
apreciayao dos deputados o 
projeto de lei que cria o 
Instituto de Pesos e Medidas 
do Eslado do Maranhao 
(Ipemar), vetado 
parcialmente pelo governador 
em exerdcio, Jose Reinaldo 

Tavares. Para o veto, foi 
alegado que o aproveitamento 
dos funcionarios do Inmetro 
no novo orgao — item 
incluido pela Assembleia 
Legislativa — e 
inconstitucional. 

0 governador em 
exerdcio explica na 
mensagem que o 
aproveitamento dos 
funcionarios contraria a 
Constituiyao Estadual, que 
determina o concurso para a 
ocupayao de cargos publicos. 
"Admitir-se a hipdtese de 
absoryao de servidores 
publicos de outras 
instituiydes, fora do ambito da 
administrayao direta do 
Estado, ainda que para o 
exerdcio da mesma atividade 
funcional, esbarra na 
exigencia constitucional, 
esbarra ' na exigencia 
constitucional do concurso 
publico", diz a mensagem. 

Ha ainda outro 
complicador para o 
aproveitamento. E que os 
servidoeres do Inmetro 
pertencem ao Instituto de 
Pesos e Medidas de Fortaleza 
(CE), agencia do Maranhao, 
ou seja, detem cargo publico 
de outra instituiyao. "0 
pretendido aproveitamento de 
pessoal configura-se em 
acumulayao proibida de 
cargos iiiiblicos", acrescenta 
a mensagem. 

Fazenda isenta em 100% 

cbmpra de maquina registradora 

por Washington Luis 
Da Editoria de Regional 

Com o objetivo de dar 
condiyoes aos pequenos 
contribuintes de 
modernizagem seu 
restabelecimento, e tambem 
sensivel as dificuldades da 
classe, a Secretaria da 
Fazenda do Estado vai isentar 
esses empresarios em ate 100 
por cento pela aquisiyao de 
maquinas registradoras. 

O diretor do 
Departamento da 

Arrecadayao e Tributayao 
(Dari), da Sefaz, Raimunfo 
Neto de Carvalho, disse que 
a medida evita que os 
pequenos contribuintes 
tenham prejudicado seu 
capital de giro. 

Ele afirmou que quern ja 
adquiriu registradoras com 50 
por cento do valor do 
equipamenlo garantido pela 
Sefaz pode requerer os 
restantes 50 por cento. "A 
Sefaz vai ressarcir as 
despesas em quatro meses, 
na forma de credito fiscal", 

explicou Carvalho. 
Com a isenyao em 100 por 

cento, a Sefaz paga a cento, a 
Sefaz paga a maquina 
registradora que o 
comerciante vai usar, cabendo 
ao contribuinte apenas o uso 
do equipamento. A maquina 
registradora fica em nome do 
contfiBuinte. 

Carvalho adiantou que o 
beneffcio e garantido em 
decreto do governador 
Francisco de Assis Moraes 
Souza. 

Os estabelecimentos que 

serao beneficiados com a 
medida sao principalmente 
bares, restaurantes, 
supermercados, lanchonetes 
e hoteis. Essas firmas 
geralmente tern dificuldades 
para emitir Notas Fiscais em 
virlude do grande movimento 
de consumidores que 
procuram sens serviyos. 

Para obter informayoes 
sobre isenyao na aquisiyao de 
maquinas registradoras, os 
contribuintes devem procurar 
o Datri, na Sefaz, Centro 
Administrativo. 

Prorrogada inscricao para supletivos 

por Paulo Fontinele 
Da Editoria de Regional 

Para atender a procura, 
que cresceu nos dias que 
antecederam o fim do prazo, 
a Secretaria de Educayao 
decidiu prorrogar para atd o 
dia 21 deste mes as 
inscriyocs para os exames 
supletivos de educayao geral 
e atb o dia 12 de junho, para 
os exames de suplencia 
profissionalizante. As datas 
das provas, no entanto, nao 
foram alteradas, ou seja, os 
exames em educayao geral 

terao suas provas aplicadas 
nos dias 6 e 7 de julho. 

As provas do 1 
2° grau serao realizadas 

no Instituto de Educayao 
Antonio Freire, enquanto os 
candidatos aos exames de 2° 
grau, no Colegio Estadual 
Zacarias de Gois (Liceu). As 
provas dos exames supletivos 
profissionalizantes (teoricas) 
acontecem nos dias 24 e 25 
de agosto. Ja as provas 
praticas, nos dias 28 e 29 de 
setembro. No Colegio 
Estadual Zacarias de Gois 

fazem os candidatos que 
concorrem nas modalidades 
de Tecnico em Contabilidade 
e em Transaydes 
Imobiliarias, enquanto no 
Instituto de Educayao 
Antonio Freire, nas 
modalidades de Auxiliar 
Tecnico em Enfermagem. 

No interior, as provas 
serao realizadas apenas nas 
modalidades de Auxiliar de 
Enfermagem e o local de 
aplicayao sera escolhido pelo 
diretor regional de educayao 
do munidpio-sede. A prova 
pratica dos candidatos do 

interior sera aplicada nos 
dias 5 e 6 de outubro. 

As inscriydes para os 
exames de suplencia em 
educayao geral estao sendo 
feitas nos Centros de 
Educayao de Jovens e 
Adultos Artur Furtado, 
Claudio Ferreira, Shirley 
Costa e Silva, e na Secretaria 
de Educayao. No interior, 
elas podem ser feitas nos 
centros e nucleo de educayao 
de jovens e adultos ou nas 
unidades escolares 
escolhidas, pelas diretorias 
regionais. 

Homens & 

Empres 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

— Ola, bom dia! 

Popular 
no mercado 

Os carros populares 
estao perdendo 
participayao no mercado. A 
participayao dos populares 
na produyao da indu stria 
automobilistica chegou a 
60,6% em fevereiro e em 
maio ficou em 51,9%. 
Silvano Valentino, 
presidente da Anfavea, 
avalia que esta e uma 
situayao temporaria e a 
presenya voltara a crescer, 
em breve, com a chegada 
de novos populares no 
mercado, como o Palio, da 
Fiat, e o Fiesta, da Ford, 
que estao sendo esperados 
em versao de motor 1.0. 

A Fiat atingiu um 
recorde de vendas de 
modelos nacionais no 
mercado de varejo, em 
maio, com 37.863 unidades 
vendidas. 0 recorde 
anterior da montadora foi 
em novembro passado. com 
33.404 unidades. No varejo, 
em maio, foram 
comercializados 4.711 
unidades do Fiat Palio, o 
que garantiu, novamente, a 
quarta posiyao no ranking 
de carros mais vendidos no 
mercado brasileiro. Os 
outros sao o Gol (primeira 
posiyao), o Uno e o Corsa. 

Pequenas 
negociam 

Menos de 30% das 
dividas de micro e 
pequenas empresas foram 
renegociadas com os 
bancos, apesar dos 
incentivos dados pelo 
Banco Central em abril. 
Alem da dificuldade com a 
burocracia, o despreparo 
dos gerentes de bancos tern 
praticamente neutralizado o 
esforyo para tirar da 
inadimplencia um 
segmento que representa 
98,3% dos estabelecimentos 
empn ^ariais do Pais. "A 
cupuliia dos bancos ja 
entemh u a necessidade da 
renegm iayao, mas os 
gerentes escaldados ainda 
sao uma grande barreira". 
disse Carlos Auguslo 
Baiao, gerente de credito e 
capitalizayao do Serviyo 
Brasileiro de Apoio as 
Micro v Pequena Empresa 
(Sebrae). 

Tambem pesa contra a 
renegociayao a postura dos 
prbprios inadimplentes, 
que espera, condiyoes 

melhores de prazo e juros". 

Destinando 
recursos 

Ha cerca de R$ 2 bilboes 
destinados ao 
refinanciamento das 
dividas de micro e 
pequenas empresas, que 
somam hoje R$ 3,5 bilhoes, 
segundo o Sebrae. Os 
recursos correspondem a 
3% do dinheiro que os 
bancos depositam 
compulsoriamente no 
Banco Central. O Sebrae 
esperava ter de pleitear 
junto ao governo mais 
recursos para cobrir R$ 1,5 
bilhao do total de dividas, 
mas nem precisara fazer 
isso, a menos que a 
renegociayao deslanche. 

Fora 
de cogitagao 

O vice-presidente Marco 
Maciel disse que a 
reeleiyao esta fora da 
agenda do governo. Pelo 
menos ate a eleiyao de 
outubro, quando vai se 
dedicar a aprovayao das 
reformas constitucionais 
no Congresso. 

Ate o final do ano, o 
governo tambem quer 
aprovados a nova politica 
do petrdleo; o projeto que 
limita a criayao de novos 
municipios; a reforma da 
educayao, e o que 
estabelece o fim do 
monopblio de resseguros. 
Atualmente, o Instituto de 
Resseguros do Brasil 
(IRB), orgao estatal, tern o 
monopblio do setor. 

Queda 
na mortalidade 

Em 1992, de cada mil 
crianyas que nasciam em 
Quixada, Ceara, 78 
morriam antes de 
completar um ano de idade. 

Em menos de trcs anos, 
esse indice caiu para 34 
mortes. Em Pernambuco, o 
indice de mortalidade 
infantil caiu 40% em apenas 
um ano, grayas ao Projeto 
Salva Vidas. 

Frase 
do dia 

"O compromisso e que 
transforma a promessa em 
realidade. Comprometa-se 
em dar o melhor de si em 
qualquer situayao. Essa e a 
diferenya entre sapos e 
principes". 

(Tom Chung) 

Sintonize Radio Capital AM, 

950 Khz, 10.000 Watt's. 

A Sua Melhor Onda 

Tucanu's Producoes 

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

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - MA - Telefax (098) 723 - 2034 
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Imperatriz, o desejo de ser 

por Dr. Wilson Filho 
Advogado Criminalista 

Pres. Comissao dos 
Direitos Humanos da 
OAB/MA - Imperatriz 

As ilusdos torn tauP 

valor, para dirigir a conduta, 
como as verdades mais 
exatas; exatas sao as 
falcatruas que detonam as 
monies de um povo simples, 
honesto e trabalhador, como 
e feita Imperatriz; so que 
lamentavelmenle, ano apds 

 r 

ano, a nossa cidade vem se 
tornando um celeiro de 
corrupyao as varias 
especies e tamanho, e o que 
e pior, por homens que se 
entitulam de bonzinhos, 
asfalladores das mentes de 
seus pares, preocupados 
com o processo e 
"desenvolvimento", so que 
este processo existe com 
escala e valor em causa 
prdpria. 

Esta na bora da 
comunidade como um todo, 
fazer um levante contra 
esses atos de barbaric que 
se nota presente no dia a 
dia, com os noticiarios, 
tanto escrito e falado, com 
boatos, demincias de desvio 
disso e daquilo, e o povo 
inerte diante de tubaroes, 
com medo de serem 
tombados na esquina da 
vida. Triste e lamentavel 
quando se dcpara com uma 
Imperatriz, triste e 

abandonada. Ate quando? 
Quern tern a coragem de 
dizer um nao a esses patifes, 
ou leva-los as barras da 
justiya, para que 
processados de acordo com 
a lei, e pagarem por seus 
crimes de lesa cidade, pois 
virou moda e ate natural em 
Imperatriz se roubar, malar 
e ficar por isso mesmo. 

Ora...o desejo de ser 
livre nasce do contraste 
entre dois mdveis 
irreduti'veis: a tendencia a 
perserverar no ser, 
implicita na variayao, e 
principio de estabilidade 
politica administrativa, 
outra de progresso. 

Em todo ideal, seja qual 
for a ordem a cujo 
aperfeiyoamento, tenda, ha 
um principio de sintese e de 
continuidade: "E ideia fixa, 
ou emoyao fixa". 

Eu bem sei que o 
conceito de que Imperatriz 

precisa e de uma perleiyao 
possivel, pois recebe sua 
forya grayas aos homens de 
bem, que por aqui ainda 
vivcm, com a sua conduta e 
vida familiar ilibada, que 
nos resta como consolo para 
continuarmos vivendo nesta 
terra, que tern por causa de 
alguns, debeis, um ar de 
faroeste e de pseudo 
qualidade total. 

Todo ideal e uma fe na 
prdpria possibilidade da 
perfeiyao. No seu protesto 
involutario contra o mal, 
sempre se revela uma 
indestrutivel esperanya no 
melhor; na sua agressao 
contra o passado, 
ferramenta uma sadia 
levedura do porvir. 

Nao e um fim, senao um 
caminho. E sempre relative, 
como toda crenya. A 
intensidade, com que tende 
a realizar-se, nao depehde 
da sua verdade efetiva, e, 

sim.'da que se Ihe atribui. 
Ainda quando interpreta 
erroneamente a sua 
verdade ou a sua 
excelsitude. 

reduzir o idealismo a 
um dogma de escola 
metaflsica, equivale a 
cadastra-lo; denominar 
idealismo as fantasias de 
mentes enfermiyas ou 
ignorantes, que querem 
sublimar, assim a sua 
incapacidade de viver e de 
se ilustrar, ^ uma das 
tantas ligeirezas 
aventadas pelos espiritos 
palavreiros. 

E com este ideal que 
Imperatriz precisa e tern o 
desejo de ser livre! 

A sanyao alheia ^ facil 
para que o concorda com 
rotina secularmente 
praticada; ^ dificil, quando 
a imaginayao poe maior 
originalidade no conceito 
ou na forma. 

Programa^ao de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 
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Canal S 
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()():;>() keencontro 
07:00 Reporter 190 
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14:00 Quern Sabe... Sabado! 
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20:00 Cidade Agora 

Espacial 
21:20 Programa Ana Maria 
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01:00 Circuito Night and 

Day 
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04:00 Transnoite (A 
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Tucanu's 

Produgoes, 

a produtora 

de audio e 

video mois 

completo do 

regioo 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

05:20 l.ocal 
11:50 Vamos Falar com 

Deus 
12:00 Terra Brasilis 
12:20 Terraw Sports 
12:00 Bolelim do Vdley 90 
12:05 NBA Action 
12:20 NBA 
15:15 Gol (0 Grande 

Momento do 
Futebol) 

15:45 Campeonato Paulista 
de Futebol 

18:00 Campeonato 
Flspanhol (!(> Futebol 

18:50 Local 
19:00 Anos Incdveis (A 

Programar) 
19:20 Um Amor de Famflia 

(A Programar) 
20:00 Memdria Band 
20:20 Louco por Voce (A 

Programar) 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:20 Liga Mundial de 

Vdley Masculino 
01:00 Cine Prive (A 

Programar) 

TV DISusora 

Canal 7 

SBT 

00:28 Palavra Viva 
06:40 Educativo 
07:00 Bandeira 2 
07:20 Emergencia Medica 
08:20 Sabado Animado 
12:00 Carrosel das 

Americas 
12:20 Estayao Alegria 
12:30 Cinema em Casa 

(Ansia de Viver) 
15:20 Show de Calouros 
17:20 Aqui Agora 
18:20 Colegio Brasil 
19:20 TJ Brasil 
20:00 Antonio Alves, Taxista 
20:20 Rede Politica Nacional 

(PPS) 
20:32 Antonio Alves, Taxista 
21:00 Razao de Viver 
21:50 Antonio Alves, Taxista 
22:45 A Praya e Nossa 
22:45 Sabadao Sertanejo 
00:50 Indy Light - Detroit- 

Compacto 
01:20 Telesisan 
02:20 Fim de Noite (Zelig) 

PWOttWAMAgAO PA ftAOtO CftPITAC AM A SAB 
04:45 RANCHO DO COMPADRE PAULO 
07:00 Reporter 190 
08:30 Ci dade Agora (Conor Farias e M ano el CecIlio) 
1 1 ;00 Tribuna da Cidade (Aurino Brito) 
1 2.00 Jornal Meio Dia de NoxiciA 
12:30 TARDE FAVORITA (RENILSON SOUSA) 

.1 4:1 5 Getulio Costa Show (Getulio Costa) 
1 6 : OO AS PREFERI DAS DO OUVINTE 
17:00 A Fazenda do Corro (Clodomir Guimaraes) 
19:00 A VOZ DO BRASIL 
20:OO Capital nos Esportes (Equipe da Galera) 
21 : OO PAINEL DO SUCESSO (MESSIAS JUNIOR) 
23;OO Igreja Universal 

TV Mlrante 

Canal 10 

Globo 

06:26 Programa Ecumenico 
06:42 Reprise dos 

Telecursos 
07:48 Educativo (Sexo e 

Sexualidade) 
08:09 Globo Ciencia 
08:42 Globo Ecologia 
09:06 Eureka 
09:21 Cientista Maluco 
09:51 Xuxa Park 
12:00 Expressao em Cena 
12:34 Globo Esporte 
12:41 Jornal do Maranhao 

la Ediyao 
13:15 Jornal Hoje 
13:37 Minuto Olimpico 
13:39 Video Show 
14:42 Esporte Espetacular 
15:02 Sessao Sabado 
17:57 Quern e Voce 
18:46 Jornal do Maranhao 

2- Ediyao 
18:59 Vira Lata 
19:59 Jornal Nacional 
20:30 Horario Eleitoral 

Gratuito Obrigatdrio 
20:32 O Fim do Mundo 
21:33 Chico Total 
22:44 Supercine 
00:37 Minuto Olimpico 
00:39 Sessao de Gala 
03:15 Corujao I 
04:56 Corujao II 

TV Capital 

Canal 5, a 

verdadG dos fatos 

na tribuna do 

povo 

TV Natlva 

Canal 13 

MANCHETE 

07:00 Programa Educativo 
07:20 Sessao Animada 
08:00 Patrine 
08:30 LBV 
09:00 Home Shopping 
09:15 Proclamai 
09:45 Escola Biblica da Fd 
10:15 Pare e Pense 
11:15 Grupo Imagem 
12:10 Boletim Olimpico 
12:15 Ediyao da Tarde 
13:00 Manchete Esportiva 
13:30 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
14:00 Programa Raul Gil 
18:30 Grupo Imagem 
19:30 National Kid 
20:00 Ultraman 
20:30 Horario Politico 

Eleitoral 
20:35 Jornal da Manchete 
21:40 Boletim Olimpico 
21:45 Sabado de Gala (Boa 

Noite Querida 
Esposa) 

23:45 Home Shopping 
00:00 Comando da 

Madrugada 
02:00 Sabado Especial 

(Tribo Gospel) 

cOlMFc fHOEMIX, 

SOM E LUZ, MAIS 

UM FMK<F£M- 

DIMEMTO DO 

SISTEMA 

TUCANU'S DE 

COMUMN 

CACAO 

Canal 23 

CNT/GAZETA 

NAO FORNECEU PROGRAMAyAO 

TV, 

t 
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Agailandia/Social 
IB de iunho de 1996 

Sociedade em 

Expressdo 

porSORAYA LUIZA 
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Comaco faz festo 

Hoje S dia de festa e alegria para a empresa Comaco, aye vem 

acompanhansio deede 19&6 o deseiwolvimeirto da Cidade do 

Ferro. As comemorafSes tsrao infcio a partir das 07:00 horas, 

com queima de fogos, sorteios" de premios valiosos^animaijao de 

palha^os e todo talento de artistas da terra. A noite, o 

empresario Silvio Rafael de Oliveira se reune em torno de seus 

funciofiarios para comemorar os dez anos de sucesso, em jantar 

VI P- 

Tropical 

0 Ipe Clube sediara hoje, a partir das 21:00 horas. uma noitada 

altamente tropical, com muita ^ente bonita. A promo^ao e da 

l^reja Adventista, que pretende reunir casais fazendo uma 

bonita comemoragao aos mais romanticos, revivendo a data 

comemorativa, 12 de junho, Dia dos Namorados. 

Lamentavel 

Imprensa najoca 

Hole voce vai se divertir a valer no.arraial eomunicativo a partir 

das 20:00 horas no A^ai Clube. Toda a imprensa local se fara 

presente no maior encontro de ro5a ja realizado em A?a,landia, 

Comidas tipicas. bebidas. brincadeir^s, sorteios e muita ^ 

animagao de todos os safoneiros da cidade e o Trio erpa, e o 

aue nao vai faltai. Duas grandes atra5oes esperadas com 

muitas expectativas estao por conta da Barraca do eijo (co 

direito a beijo ao vivo e a cores) e a exposi^ao foto3ra|'aS , 

inclusive algumas ineditas, registrada por esta coluna. 

Capital participa da festan5a e presenteara em sorteio aos 

visitantes da exposigao com uma assinatura deste noticioso. 

Prestigio 

Lisonjeado com a confirmafao do seu nome para compor a chapa 

da For5a do Progresso. encabe5ada pelo deputado Deusdete 

Sampaio. o medico Gilson Santana ja se preocupa. amda mais, 

com os pianos do governo, que estarao sendo apresentado aos 

acailandenses. Podemos afirmar que o grupo acertou em c eio, 

escolhendo urn vice com todo respaldo e carisma, caractenst.ca 

necessarias para o equilibrio e o fortalecimento do grupo. Com 

certeza essa sucessao municipal garantira uma boa dispu a. 

E o caso de se dizer de cenas como a da invasao da Fazenda 

Cikel, pelo Movimento do 5em Terra, c^ue ate o momento vitimou 

cinco pais de familia, sendo todos anti.gos funcionarios da 

empresa Cikel, que atualmente empresa mais de tres mil 

pessoas. 0 assunto vem tirando a tranquilidade de toda a 

sociedade, enc^uanto que mais tres familias da empresa 

continuam com cinco membros da familia desaparecidos. Foi 

re^istrado tambem uma vitima dos 5em Terra. E o Governo 

Federal, ate quando ira permitir a invasao em terras produtivas, 

e tambem apresentar uma saida para o problema de 

miserabilidade em c^ue vive essa ^ente? 
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A familia 71' Cid.ide cm reuniao divertidissima na rosidoncm de Raihfa Ranio. 
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Curtas 8, Boas 

O BiK,gao do (Conor Fafias vem a cade dia conqwis+ando a 

^editilidade. £ para alegrla dos apatlandenses, oniem Kouv 

sor+elo e^tra de dez bieleletas so para os eompradores de 
;A<pailcmdla. 

O Seb^ae peali^ou, cm poRcepio com o Caio, no ultimo qum+o 

fel^o, mois urn ou^so de olimen+oqao ol+emof.vo, eom g^onde 
sueesso. 

A pwLtllei+aria Valdeliee Oliveira es+d a todo vapor eom a 

orgaaizapSo da CTmpre^sa aa Ropa, que aeo^teee Koje ao A<?a. 

Glube. 

Osvaldo Filho, ladeado por Paulo Sobreira e esta colunista 

y\ coluno de koje presto komenogem o empReso Gomoeo, pelo 

possogem dos seus 10 onos em /W-ollondio. 

Bonzoy Import 

A mais transada loja da cidade, com: artigos 

importados e pregos irresistlveis em: lougas, cristais, 

perfumes e presentes para aniversarios e casamentos 

Rua Duque de Caxias, 850, A^ailandia-Maranhao 
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L 

n^}\QC\ o czc\y\\\y*\\o do 

12 dej urvKo dos 

/\]amo»Aados// 

Associacao Comercial e Industrial 

de Acailandia - Fone: 738-1581 
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imperatriz, (MA), IS de Junho de 1996. Kncarte especial do Jornal Capital. Con suite o editor para puhhca^So {mesmo que partial, de materta.  

Imperatriz 

ES2 

por FREDERICO LUIZ 

Joao 
Matiolli 

A insustentavcl presen^a 
do empresario Joao 
Matiolli no comando do 
FMDB podc leva-lo a 
renuncia do cargo. E 
realmcnte, Matiolli ja 
deixou transparecer por 
divcrsas vezes que nao 
absorve a candidatura de 
Ildon Marques. Os 
peemedebistas nao 
absolvem o atual 
presidente da sigla. 

Coragem dos 
Ka rajas 

0 jornalista Moises 
Mathias, do Forum 
Karajas, e de forma 
definitiva uma pessoa 
corajosa. Quer anular o 
Relatdrio de Impacto do 
Meio Ambiente elaborado 
pela Celmar. O argumento 
e que o esludo abordou 
apenas a questao floreslal, 
e esqueceu o problema da 
poluiyao do rio tocantins. 
Quando estiver em pleno 
funcionamento, a Celmar 
vai despejar no Tocantins, 
um metro eubico de dejetos 
por segundo. 0 grande 
argumento da Celmar e a 
geragao de 3.500 empregos 
e uma massa salarial de 
IJS$ 51 milhoes por ano, 
que serao derramados no 
municipio. Com a palavra, 
a sociedade civil de 
Imperatriz. 

Neto 
Teixeira 

O empresario Neto 
Teixeira, candidatissimo do 
PPB-PSB a prefeitura de 
Cidelandia, viaja hoje para 
o municipio com o objetivo 
de visitar suas bases 
eleitorais. Neto Teixeira 
quer veneer as elei^oes 
com mais de 65% dos votos 

validos 

Quern te viu 
Quem te ve 

0 ex-presidente da URSS;, 
Mikhail Gorbachev esta 
caindo pelas tabelas, na 
eleiyao para a presidencia da 
Russia. O homem que lan^ou 
a Glanost (transparencia), e 
a Perestroika 
(reestrutura^ao), hoje £ 
opaco e desestruturado. 

Sebastiao 
Madeira 

A candidatura de 
Sebastiao Madeira a 
prefeitura municipal de 
Imperatriz vai muito bem 
obrigado. 0 candidate deve 
estar com um sorriso largo. 
Em todas as pesquisas de 
opiniao, ele ja ultrapassa 
com folga o ex-governador 
Jose de Ribamar Eiquene. 
Madeira, inclusive, ameaeaa 
primeira coloca^ao que hoje 
pertence ao ex-interventor 
Ildon Marques. Naverdade, 
o candidate tucano 
experimentou esse 
crcscimento porque voltou 
com sua velha e vitoriosa 
politica do corpo-a-corpo. 
Nas elei^oes em municipios 
de medio e pequeno porte, 
que e o case de Imperatriz, 
o que vale e o contato com o 
eleitor, seja atraves do 
candidate ou com liderangas 
inter mediarias. 

Ex-governador 
Fiquene 

0 ex-governador Jose de 
Ribamar Fiquene precisa ter 
muito cuidado nessas elei^oes 
municipais. Pode ocorrer com 
Fiquene o mesmo fenomeno 
que aconteceu com o ex- 
governador Luiz Rocha, que 
ha muito tempo perde, e feio, 
as elei^oes que disputa em 
Balsas. Nao adianta se cercar 

de aduladores, e imaginar que 
existe o "ber^o esplendido", 
que algum fenomeno 
acontecera para beneficia-lo. 
0 ex-governador esta caindo 
pelas tabelas, ja e o terceiro 
colocado nas pesquisas de 
opiniao e esta em queda livre. 
No proximo mes, Jomar 
Fernandes e o Coronel 
Ventura, podem inclusive, 
ultrapassa-lo na preferencia 
do eleitorado. 

Festa no 
Quartel 

Nos dias 21 e 22 de junho, 
vai acontecer quadrilha e 
muito forro na area de lazer 
dos sargentos e subtenentes 
do 50° Bis. Seguran^a ( o 
forte de quem optar por 
festejar no Batalhao de 
Infantaria de Selva. 

Luis 
Brasilia 

O Lua-branca Luis Brasilia 
esta virado e articulando o 
marketing politico de Ildon 
Marques. Guru de primeira 
linha, BSB pretende conectar 
o candidate do PMDB com a 
vitoria em 03 de outubro. De 
cara, Brasilia ja articulou o 
apoio da classe artistica do 
municipio, que deve votar em 
Henrique Guimaraes para 
vereador e Ildon Marques 
para prefeito. 

Josue 
Moura 

Experimenlado nas urnas 
e temperado no dia-a-dia, o 
candidate a vereador pelo 
PSB, Josue Moura, segue na 
sua caminhada para a Camara 
Municipal de Imperatriz. 
Inteligente, ja associou sua 
candidatura ao candidate- 
majoritario de sua coligayao, 
o deputado Sebastiao 
Madeira. So falta escolher o 
niimero 40645. 

Raimundo 
Cabeludo 

Raimundo Cabeludo quer 
ser o deputado federal da 
regiao tocantina e aposta na 
eleigao de Sebastiao Madeira. 
Para ganhar o vote e a 
militancia progressista, o 
atual prefeito de Joao Lisboa 
precisa deixar seu discurso 
conservador. Ou entao vai 
garimpar votos no terreno de 
Davi Alves Silva. Dificil sera 
agradar Gredos e Troianos. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Ondas Curtas 

Agora e pra valer. A rebeliao do PMDB exige a cabe^a de Matiolli. 

0 movimento que nasceu nas bases do Partido alcan^ou parte da Executiva. 

Em breve, o atual presidente da sigla estara com a corda no pesco^o. 

E nao havera ordem de Brasilia para retira-lo do cadafalso. 

Nem agenda de marketing caipira que consiga indica-lo vice de Fiquene. 

Silvio Macedo podera ser o proximo presidente do PMDB. 

Eu prometo que nao falo mais de governo itinerante em Imperatriz. 

Governo itinerante e um negocio que todo mundo abusa. 

Mas bem que o governo permanente podia chegar na cidade. 

E FIIC ainda esta no Brasil? Bolsa de apostas em Londres. Para ingles ver. 

Aposta-se em qual pais sera a proxima parada do presidente da Republica. 

Sera que FHC vem ao Maranhao? Ja imaginou o presidente em Imperatriz? 

E so um sonho. E mais facil encontra-lo na Polinesia. Ou na Cochichina. 

Cafe da manha com Madeira. 0 programa legal de hoje para a imprensa local. 

Estamos chegando perto das olimpiadas de Atlanta nos EE.UU. 

Eu vou de banda de banda. Eu vou de lado de lado. A banda etica na frente. 

A outra pensando que o eleitorado tocava pra ela. 

A batalha de Buriticupu foi esquecida pelo governo do Estado do Maranhao. 

Pica o alerta para possiveis conflitos de terra em solo imperatrizense. 

E melhor negociar enquanto as armas sao apenas palavras, quando muito, bravatas. 

Depois vale a pontaria dos fuzis e das espingardas 12. Quando menos. resolve-se no 38 
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Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a for^a da nossa gente 
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Direta 
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Beo lanca cademeta de poupan^a 
n ri.,„tin„ sociais atrav^'do saudavfel multidata, ou seja, o ir>eo Ho Gruuo Clauuino. ■» .— rv./l^r undpra a nil car seus 

por JOSE FILHO 

Rebu 
E difi'cil afirmar se £ 

loucura ou rebu o que esta 
acontecendo do nq PMDB, 
Ninguem entende mais 
ninqueni. 0 presidente Joao 
Matioli reza na cartilha da 
famflia Sarney, assim como 
Welington Cosla, fugindo a 
compreensao o racha entre 
os dois. 

Coligagao 
O sintoma mais evidente 

e que Welington Costa 
possa estar defendendo 
uma coligagao com 
Ribamar atendendo 
orienta^ao de Sao Luis 
enquanto que Matioli 
tambem defende uma 
coligagao, so que o PSDB 
de Sebastiao Madeira. 

Filosofia 
Na filosofia politica 

sarncysta tudo e possivel e 
permitido, menos perder 
uma eleiyao. Dai esse rebu 
que pode implodir o PMDB 
local, sobretudo em 
decorrencia de radicalismo 
de peemededista histdrico. 

Imprensa 
Em conversa com o 

deputado federal Sebastiao 
Madeira, ele me afirmou 
que esta sendo mal 
compreendido por defender 
o carater de urgencia na 
votayao de nova Lei de 
Imprensa. 

Contra 
Madeira me disse com 

todas as letras que e a favor 
da urgencia da votayao para 
acabar de vez com as 
especulayoes em torno de 
assunto e apressar a 
oportunidade de votar 
contra a materia. 

Opiniao 
Ele me disse ainda que 

o texto da Lei de Imprensa 
que vai ser votado e 
espiirio, imoral e castrador, 
enfatizando que "nds nao 
podemos permitir que a 
liberdade de informayao e 
do prdprio profissional de 
imprensa sejam sujeitos ao 
arbitrio de uma legislayao 
casuistica." 

Vice 
Nunca na histdria 

politica de Imperatriz um 

vice teve tanta imporlancia 
e pesou na balanya como 
este ano. As indefiniybes 
das coligaybes eslao 
passando pela escolha de 
um vice que esta se 
tornando raro no cenario 
dessas eleiybes e 
dificultando a vida dos 
partidqs. 

Pergunta 
Passa de bora da 

governadora Roseana 
Sarney fazer uma visita a 
Imperatriz para responder 
apenas uma pergunta que e 
feila por toda a sociedade; 
"governadora, quando e 
que a senhora vai concluir 
as obras inacabadas do ex- 
governador Jose de 
Ribamar Fiquene?" 

Propaganda 
Continuam as 

propagandas politicas em 
todos os selores de 
comunicayao em 
Imperatriz. So o Ministerio 
Publico parece desconhecer 
o falo. 

Aniversario 
No jjrbximo dia 16 de 

julho Imperatriz completa 
mais um ano de fundayao. 
ate agora nao foi divulgado 
ofic ial m e n t e q u al qu e r 
calendario comemorativo a 
data. 

porJose de Jesus 
Da Editoria de Regional 

0 mais novo produto 
financeiro do portifblio do 
Banco do Estado do Piaui 
.(BEP), a Poupanya BEP, 
recentemenete autorizada 
pelo Banco Central do Brasil, 
estara sendo lanyada ao 
publico piauiense boje, as 9 
boras, no Rio Poty Hotel, por 
ocasiao de palestra que o 
presidente do Banco, 
economista Ozias Monteiro 
Rodrigues, proferira para os 
lojistas do Feresina 
Shopping, durante realizayao 
de Worshop promovido pelo 

GASTROCUNICA 

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

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

Grupo Claudino. 
Na ocasiao, o presidente 

do BEP fara uma abordagem 
da conjuntura financeira do 
pais, dos aspectos 
macroeconbmicos que estao 
orientando as politicas de 
mercado e investimentos, 
bem assim, dos reflexos no 
sislema bancario neste 
momento de estabilidade da 
economia brasileira. 

A popupanya BEP chega 
exatamente no instante em 
que a sociedade reve seus 
conceitos, valores e crenyas, 
acreditando naquilo que 
efetivamente pode traduzir as 
mais nobres aspiraybes 

sociais. atraves do saudavel 
babito de ecoHomizar 
eventuais sobras tlo 
oryamento domeslico, seja 
de pessoa fisica ou juridica. 
Ela, segundo avaliaj o 
assessor de marketing;do 

multidata, ou seja, 
poupador podera aplicar seus 
recursos a qualquer dia do 
mes, sem prejuizo de perder 
rendimentos, uma vez que a 
tecnologia implantada pelo 
Banco permite total 

BETjorUL Jos' de Jesus flexibilidade das aplicagoes e 
' , - .i.. !>«iiivar-ar) raeional e 

Barbosa, sera uma opyao de 
aplicayao de recursos da 
gente piauiense em 
investimentos locais, 
resgatando a ideia de que 
dinbeiro de piauiense devera 
circular aqui mesmo, no 
Piaui, gerando mais emprego 
e renda. 

A poupanya BEP 
funcionara em sistema de 

sua utilizayao raeional e 
inteligente, poden, inclusive, 
os depbsitos serem feitos em 
qualquer agencia ou posto 
BEP, em qualquer cidade do 
Piaui. 

Os saques igualmente 
poderao ser efetuados 
atraves de cartao-magnetico, 
nos 6 mil pontos de 
atendimento da rede 

Hoje e 

dia de 

por TASSO ASSUNQAO 

Expoimp 
A diretoria do Sindicato 

Rural de Imperatriz da os 
liltimos retoques para que a 
realizayao da Exposiyao 
Agropecuaria seja a melhor 
dos liltimos anos. 0 
presidente Francisco 
Santos Soares e sua 
diretoria trabalba nesse 
sentido. 

Definigao 
Sendo criado o municipio 

de Davinbpolis. o candidate 
a prefeito, com possibilidade 
de ser unico, e o ex-deputado 
federal Daniel Silva Alves, 
irmao de Davi Alves Silva. 

Para 
meditagao 

"Ou nao sabeis que o 
bomem que se une a 
prostituta, forma um so 
corpo com ela? porque, como 
se diz, serao os dois uma so 
carne." 0 CO 6-16) 

Informagao 
miserave! 

Enquanto gente do 
governo teima em afirmar 
que o Brasil vai bem, 
observadores mais honestos 
reparam que o Pais ainda 
abriga varies recordes que 
bem caracterizam uma 
situayao de extrema injustiya 
social. Sao milbbes de 
indigentes, crianyas 
abandonadas, subnutridos, 
analfabetos e favelados. 

Disparate 
internacional 

Embora lanyado jci ba 
algum tempo, vale lembrar o 
Manifesto pacifista, que 
pugna por Desarmar o 
mundo para alimentar os 
povos. 0 documento adverte 
que. "Em nome da 
manutenyao do equilibrio 
entre as superpotencia, a 
bumanidade gasta em armas 
os recursos necessaries para 
acabar com a miseria no 
mundo. Se gasta por ano, na 
formayao de um soldado, 
sessenta vez mais do que o 
necessario para educar uma 

crianya. Os gastos militares no 
mundo sao da ordem de mais 
de um milhao e trezentos mil 
dblares por m'muto (ate este 
minute!), e neste minute trinta 
crianyas morrem nos paises 
pobres". 

Sinestesia politica 
Que o atual governo nao e 

muito diferente dos anteriores 
todo o mundo ja sabe. Mas 
quem diz que sente saudades 
(le vigaristas dos liltimos anos 
nao sabe o que sente. 

Sujeira 
municipal 

Imperatriz continua suja e 
malcbeirosa. 0 serviyo de 
limpeza publica e ineficiente e 
pessimamente executado. 
Alem disso, a deficiencia na 
pavimentayao agrava o 
desagradavel aspecto urbane 
municipal. Ha quem 
responsabilize inteiramente a 
Prefeitura, mas exisle quem 
reconheya que a populayao 
nao colabora. Nem cobra. 

Criterio 
■ > superficial 

A inexperiencia jiolitica e a 

desinformayao do brasileiro 
faz que ele se oriente, em 
maior parte, na bora de 
velar, pelo carisma do 
candidate. 0 que conscgue 
maior empalia tern mais 
chances de impor a versao 
que melhor Ibe aprouver e, 
assim, de "veneer" a eleiyao, 
ind ependenle mente de 
atributos eticos ou 
profissionais. Isso explica a 
eleiyao de muitos 
"candidates". 

Males 
tupiniquins 

O jornalista Paulo Lustosa 
comentava, em janeiro de 
1989, quando era articulista 
da autentica revista Afinal, 
As sele pragas que assolam 
o Pais". entre elas, a 
improvisayao, a leviandade e 
o imediatismo. Nao se trata, 
aqui, de avaliar o 
pensamento de Paulo 
Lustosa. A questao e. no 
entanto, intrigante. "O 
primeiro documento 
produzido em solo 
brasileiro, a carta de Pero 
Vaz Caminba — revela o 
jornalista — ja trazia os 
trayos mais significativos do 
perfil de nossa civilizayao. 
La estao o ufanismo 
desenfreado (em se 
plantando tudo da), o false 
moralismo (que condenavaa 
nudez dos indies) e o 
nepotismo — antes de 
encerrar a carta, Caminba 
pede ao rei que arranje uma 
colocayao melhor para um 
sobrinho desterrado. Mas 
tern mais: cartorialismo e 
esperteza, expresses nas 
Irocas absolulamt^nte 

desfavoraveis de 
quinquilharias com os 
indies". 

Evidencia 
misteriosa 

Desta todo o mundo ja 
sabia; um funcionario nao 
se sabe de que repartiyao 
esta sendo subornado por 
um politico nao se sabe de 
que particle. Ou se sabe? 

Politicas 

publicas 
Distingue-se, boje em 

dia, apropriadamente, a 
democracia meramente 
representativa da 
participativa. A primeira, 
aindaprevalente no Brasil, 
c a r a c t e r i z a - s e 
notadamente pela omissao 
da comunidade, resultante 
de diversos fatores, entre 
os quais o analfabetismo e 
a propaganda politica 
enganosa, quase sempre 
inter-relacionados. 

A democracia 
r e s t r i I a m e n t e 
representativa, primeiro 
estagio da instituiyao da 
liberdade politica, deve 
suceder a participativa, em 
que a populayao nao se 
limita a delegar poderes. 
fiscalizando e tornando 
parte, atraves de 
mecanismos legais, do use 
que se faz desses poderes, 
em oposiyao a atilude de 
quem resume sua 
influencia ao voto. 

*Tasso Assunyao e 
membro da Academia 
Imperatrizense de Letras 
(AIL). 

Sintonize Radio 

Capital AM, p50 Khz, 

10 Mil Watt's de 

potenCia, 

(Fone: 721-4864) 

Ministerio Publico Federal 

Procuradoria da Repiiblica no Estado do Maranbao 

Aviso de Licitayao 
Convite N- 01/96 

A Comissao Permanente de Licitayao da Procuradoria da 
Repiiblica no Estado do Maranbao, torna publico para 
conbecimento dos interessados, que serao recebidas as 10 
boras do dia 18/06/96 na Procuradoria da Repiiblica no 
Municipio de Imperatriz, a Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 
n9 750, Bairro S. Salvador, Imperatriz/MA, documentayao 
relativa a habilitayao bem como as propostas para prestayao 
de serviyos de adaptayao e reparos no predio da 1 RM/ 
IMPERATRIZ. A copia do Edital podera ser obtida no 
endereyo supramencionado. 

RONALDO SANTOS DE BRITO 
Presidente da CPL 

lABORATORIO CLESIO FOMSECA 

Exames: sangue, FEZI ES, urina. 

Atendemds pgr cdnvenid. F 
raNE: '721-541 1 



Imperatriz, 15 de junho de 1996 Nacional 

JORNAL 

tiAPITAL 
3C 

Jungmann defende municipalizatjao da Reforma 

O ministro fez um alerta aos sem-terra que pretendem invadir 

os escritorios do Incra, para pressionar o governo: "vamos agir de forma diversa" 1 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Livros bra He 
A partir do proximo ano, 

o Ministerio da Kducacao 
passara a dislribuir livros 
didaticos em braile {)ara 
atender aos alunos com 
deficiencia visual. A iniciativa 
faz partc de um esforyo de 
integrar ao sistema de ensino 
regular crianqas e adultos 
portadores de varias formas 
de deficiencias. Uma 
demanda ainda desconhecida 
pelo prbprio MEC, mas que 
pode chegar a 10% da 
popula^ao brasileira. 

Acordando 
Segundo a Organizaqao 

das Naqoes Unidas, apenas 
3% dos portadores de 
deficiencias recebem 
atendimento no Brasil. A falta 
de estalisticas oficiais reflete 
a marginalidade imposta a 
crianqas e adultos portadores 
de si'ndromr de Down, 
deficiencias visuais ou 
auditivas, e ainda aos 
chamados superdotados. "A 
sociedade e o governo eslao 
agora acordando para a 
necessidade de garantir a 
cidadania a esse 
contingente", reconhece 
Marilene Ribeiro dos Santos, 
coordenadora de ensino 
(^special do MEC. 

Camisinha 
0 Ministerio da Saiide 

estaadquirindo cinco bilhb(vs 
de preservatives para 
adolescentes. Com quatro 
diametros a menos do que a 
camisinha de adulto, ela se 
adequa melhor a anatomia 
dos jovens, protegendo os 
inicianles na atividade sexual 
e os profissionais do sexo das 
Doenvas Sexual men te 
Transmissiveis (DSTs) e 
Ai(k (K preservalivos serao 
distribui'dos por 
Organizaybes Nao 
Covernamentais (ONGs), 
parceiras do Programa de 
Combate a Aids do 
Ministerio em projelos 
educativos para 
adolescentes, em escolas, e 
por intermedio das 
secretarias de Saiide. 

Telecomunicagoes I 
O ministro das 

Comunicaybes, Sergio 
Motta, anunclou que o 
governo reduzira as 27 
empresas estaduais de 
telecomunicaybes a quatro 
ou cinco holdings que se 
encarregariam dos serviyos 
basicos, como lelefonia local, 
inter urbana e inter nacional. 
Isso seria feilo, segundo ele, 

a partir de Janeiro de 97, se 
o Congresso nao tiver 
aprovado ate la a segunda 
etapa da led que regulamenta 
o setor de telecomunicaybes 
e que o governo enviara aos 
parlamentares ate agosto. 

Telecomunicagoes II 
Motta esclareceu que as 

quatro ou cinco holdings 
serao privatizadas "macro- 
regionalmente" e, ao mesmo 
tempo, o governo lanyara 
uma concorrencia privada 
para cad a uma dessas areas 
de forma "a permitir que haja 
maior competiyao". Ou seja, 
o governo abrira 
concorrencia para o prbprio 
setor privado competir com 
as holdings privatizadas. 

Telecomunicagoes III 
A pretensao do governo. 

reiterou o ministro, e chegar 
ao final do mandato do 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso com todo 
<> sistema * de 
tele c o m u n i c a y b e s 
privatizado. Motta participou 
do Forum Americas 
IVlecom %, no Rio, evento 
que reiine as maiores 
empresas do mundo no setor 
de telecomunicaybes, alem 
de ministros de 40 paises. 

Dispenses 
O m'vel de emprego na 

indiistria paulisla caiu 0,57% 
em maio, o correspondente 
a dispensa de mais 11.790 
trabalhadores. Foi o menor 
indice de queda da oferta de 
trabalho apurado pelo 
Departamento (!(> Pesquisa 
(Depea) da Federayao das 
Indiistrias do Estado de Sao 
Paulo (Fiesp) em 1996. 
Desde o im'ciodo ano 96.817 
pessoas ficaram 
desempregadas, o 
equivalente a uma queda de 
4,50% em relayao ao m'vel de 
emprego de dezembro, Os 
indicadores revelam uma 
clara tendencia de 
estabilizayao do emprego no 
Estado, segundo o diretor do 
Depea, Horacio Lafer Piva. 

As demissbes estiveram 
concentradas no final do 
mes, de acordo com a 
pesquisa da Fiesp. Apbs 
quatro semanas, quando os 
indices ficaram pniximos de 
zero, as demissbes voltaram 
a ser feitas com maior 
intensidade. Na ultima 
semana de maio o setor 
dispensou 11.790 
trabalhadores, com queda de 
0,33% do indice medido pela 
Fiesp. 

Jungmnnn desapropriou 24.585 hectares no Maranhao 

por Nilton Horita 
Da Agenda Estado 

O ministro de Politica 
Fundiaria, Raul Jungmann, fez 
um alerta aos sem-terra que 
pretendem invadir os 

escritorios do Incra. para 
pressionar o governo, a 
exemplo do que ocorreu na 
Bahia. "Vamos agir de forma 
diversa", afirmou o ministro. 
Jungmann disse que apesar do 
Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra ser 
• contrario a municipalizayao da 
reforma agraria "nao ha como 
promover as desapropriaybes 
e os assentamentos de 
Brasilia". Jungmann disse que 
instalaria duas comissbes para 
analisar a proposta do 
empresario Olacir de Moraes, 
que quer vender parte de suas 
terras para o governo. "Pode 
ser um negbcio mas nao e 
prioridade", admitiu o 
ministro, acrescentando que 
se for de Interesse para a 
reforma agraria e se "couber 
no oryamento", o negbcio 
podera ser fechado. 0 ministro 
disse que ja recebeu tambem 
proposta semelbante de venda 
de terras por um grupo do 
Ceara. 

0 Diario Oficial da Uniao 
publicou na ultima segunda- 
feira (10), 20 decretbs para a 
desapropriayao de 85 mil e 34 
hectares de terras, a maioria 
atendendo ao movimento 
Grito da Terra. Grande parte 
das terras esta localizada em 
areas de conflito no Bico do 
Papagaio (PA), na Bahia e em 
Goias. A maior 
desapropriayao ocorreu no 
Estado do Piaui, 43,mil 666 

-hectares , em apenas duas 
fazendas. No Maranhao, 
foram oito fazendas, 
perfazendo um total de 24 mil 
585 hectares. No Rio Grande 
do Norte, foram 4.357 
hectares em Ires fazendas e 

na Paraiba, duas fazendas, 
com 497 hectares. Outra area 
de tenscio, a fazenda das 
Guajuviras II, no Rio Grande 
do Sul, com 784 hectares, 
onde estao acampados 
jntegrantes do Movimento 
Sem-Terra (MST), tambem 
foi desapropriada pelo 
governo. A fazenda Capim ou 
Pindoba, no municipio de 
Mamanguape, na Paraiba, 
tambem desapropriada, 
possui 120 hectares e e uma 
area de conflito, reivindicada 
pelo MST, Cotag e Comissao 
Pastoral da Terra. 

Um acordo entre os 
ministros do .Exercito, 
general Zenildo de Lucena, e 
da Reforma Agraria, Raul 
Jungmann, ira permitir () 
deslocamento, ainda no mes 
de junho, de tropas para uma 
das areas cedidas pela forya 
para assentamento de 
trabalhadores sem-terra na 
Regiao Norte do Pais. Com 
essa decisao, Jungmann, ex- 
militante do Partido 
Comunista Brasileiro (PCB), 
estara caracterizando o 
programa de reforma agraria 
como uma das maiores 
movimentaybes de tropas da 
histbria do Brasil — nos 
prbximos dois anos, cerca de 
10 mil militares estarao 
trabalhando em quase dois 
milhbes de hectares na 
Amazonia, e nos Estados do 
Mato Grosso e Maranhao. 

FHG quer pum^ao dos donos de clinica 

por Nilton Horita 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso defendeu a 
puniyao dos proprietarios da 
Clinica Santa Genoveva, em 
SantaTereza, naZonaSul do Rio, 
onde 98 kiosos morreram desde 
abril. Para ele, o drama dos 
pacientes do local nao e apenas 
um problema de falta de 
recursos para a saiide publica. 
"I la tambem a falta de vergonha 
de quern utiliza mal os recursos", 
declarou. Fernando Henrique 
disse que ajioiou a decisao do 
ministro da Saiide, Adib Jatene, 
de intervir na clinica. Segundo 
ele, a tragedia dos pacientes da 

Santa Genoveva revela a falta de 
compromisso com o Pais "de 
gente que usa e abusa dos 
recursos". Embora defenda a 
puniyao dos dirigentes, o 
presidente lembrou que o Brasil 
e democratico. "Nao e o 
presidente ou o ministro que 
pune, sao as leis", afirmou. 

O presidente mostrou-se 
informado e disse que 
acompanha as aybes do 
Ministerio da Saiide e das 
secretarias estadual e municipal 
de Saiide do Rio em relayao a 
clinica. "Acho inaceilavel a 
explorayao das pessoas 
sobreludo dos idosos". bimentou 
Fernando Henrique. 

Representantes da Comissao 
de Saiide e Seguridade da 
Camara dos Deputados 
visitaram a Clinica Santa 
Genoveva, em Santa Tereza, 
onde desde abril morreram 98 
idoso — pelo menos 32 em 
conseqiiencias de diarreia — e 
denunciaram que a intervenyao 
da clinica, anunciada pelo 
ministro da Saiide, Adib Jatene, 
e uma farsa. Um dos 
proprietario da clinica, o 
psiquiatra Eduardo Quadros 
Spindola, de 50 anos, tentou 
impedir a entrada dos 
parlamentares, que recorreram 
ao gestor do municipio, Sidney 
Beltrao, para que pudessem ter 

acesso ao livro de bbito e de 
ocorrencia. "Infelizmente, nao 
iwsso fazernada", disse Beltrao. 
"Posso conversar com o doutor 
Spindola e se ele quiser mostrar 
os livros, tudo bem". 

Apesar de terem entrado na 
clinica, o livro nao foi mostrado 
aos deputados. Sem 
constrangimentos, Spindola 
admitiu ter transferido seis 
pacientes da Santa Genoveva 
para a Clinica Psiquiatrica 
Humaita, tambem de sua 
propriedade. "Os idosos estavam 
muito agitados com as noticias 
que tern sido divulgadas sobre a 
Santa Genoveva e resolvi 
transferi-los", disse Spindola. 

Reajustes dos pianos de 

tilde continuam limitados 

por Nilton Horita 

0 secretario de Direito 
Econbmico, Aurelio Wander 
Bastos, deddiu manter por mais 
trinta dias a determinayao pela 
qual as administradoras de 
pianos e seguros de saiide so 
podem aplicar reajuste 
correspondente ao indice de 
inflayao apurado nos 12 meses 
anleriores ao dia ill de maryo 
ultimo. A decisao foi tomada 

porque "nao houve avanyo" nas 
discussbes mantidas com 
dirigentes das empresas de 
cooperativas medicas, no 
Ministerio da Justiya. Havia 
expectativade que se arbitrasse 
nesse encontro um indice de 
reajuste das mensalidades a ser 
proposto pelos prbprios 
empresarios, o que nao 
acontece. Com a decisao do 
secretario, mantendo a 
determinayao baixada na 

semana retrasada, comeya a 
correr um prazo de 30 dias no 
qual Bastos vai solicitar ao 
Ministerio da Fazenda um 
parecer oficial sobre os reajustes 
ja feitos. 

Com esse parecer oficial, os 
processes contra as empresas 
poderao se remetidos ao 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econbmica (Cade), que 
tem poder de arbitrar multas e 
obrigar as administradoras de 

pianos a cancelarem os reajustes 
cbnsiderados abusivos. As 
administradoras tambem tem 
prazo de 30 dias para apresentar 
proposta de "termo de 
compromisso de cessayao de 
pratica" de preyos. Essa b a 
forma de as empresas voltarem 
atras nos reajustes considerados 
abusivos e evitarem, assim, as 
multas que ixxlerao ser aplicadas 
contra elas pelb Cade, explicou 
o secretario. 

Grafica Jardim 

O MeLHOR SERYiyo EM Off SET DA REGIAO. TRA3AIHAMOS COM COMRUTA^AO GRAFICA OUE RESULTA 

OS MELHORES IMRRESSOS. Rua Luis Domingues, ne 1 206 fone 721-1 077 
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/vrDitros connnnarn presenca 

Bate 

Bola 

por FRANCISCO DO VALE 

Torneio Inicio 
O Torneiq Inicio e a 

oportunidade que os 
dirigentes de clubes tern para 
apresentar sens atlelas a. sua 
torcida. Amanha comega a 
festa maior do futebol 
imperatrizense. Dez clubes 
darao o pontap^ inicial 
visando o titulo maior da 
competicao. Na quarta-feiraa 
bola come^a a rolar valendo 
03 pontos. Manila x Plaza, 
duas grandes equipes do 
futebol amador terao o 
privilegio de fazer a abertura. 

Cavalo de Ago 
Damiao Bem'eio garantiu 

no programa Capital nos 
Esportes, da Radio Capital 
AM, que o Cavalo de A90 vai 
voltar a primeira divisao do 
futebol maranhense. O 
presidente afirmou ainda que 
ira conversar com 0 
desportista Rodolfo, para 
retomar as atividades do 
futebol amador do clube, e se 
possfvel, do Campeonato 
Maranhao do Sul, que 
acontece no segundo 
semestre. Segundo o 
presidente, o poli-esportivo 
sera reativado, e em 97 o time 
sera bem melhor do que o 
que disputou o campeonato 
de 93, quando chegou a vice- 
campeao do Estado. 

Toeanthz 
Se o Cavalo de A90 vai 

voltar, possivelmente nos 
teremos novamcnte o 
1 ocantriz, o maior classico do 
futebol maranhense. Uma 
comissao esta conversando 
para acertar os ultimos 
detalhes da volta do Tecao 
Maravilha. Manoel Cecflio, 
urn dos dirigentes do clube, 
esta se movimentando para 
colocar aparte burocratica do 
clube em dias. Com 
Imperatriz e Tocantins no 
campeonato, o bicho vai 
pegar. Eu sei que dois nao 
pode, ser campeao, mas a 
uniao 6 importante. Voces 
lembram o que o Sampaio e o 
MAC fizeram ao Cavalo de 
A90 em 93? Nao lembram? 0 
Sampaio roubou o treinador. 

Guarani 
O Bugre tern dificil 

compromisso diante do 
selecionado de Estreito, logo 
mais em Estreito. 0 time 
daquela cidade ocupou a 
segunda coloca^ao da 
competicao na primeira fase 
pela chave "B", mesmo 
sabendo das dificuldades que 
ira encontrar diante da equipe 
do Estreito. O tecnico Isnard 
Antonio esta confiante em sua 
equipe. Para ele, o Guarani e . 

superior e por isso tern que 
apresentar um bom futebol. A 
vanlagem de jogar por dois 
empates nao deixa o treinador 
.cmpolgado. Para ele o time 
ainda nao conquistou nada. 

Xaxado 
O meio campo Xaxado e 

preSenca garanlida em 
Estreito. Xaxado tambem esta 
inscrito no Calletti, cm 
Ayailandia. Como a partida e 
hoje, e o Galletli nao tern 
compromisso na competiyao. 
O meio campo confirmou sua 
presenya. Xaxado nao foi para 
Rondon, assim como, Agrisio, 
Gercivan eTonho. 

, Valdo Cabaga 
E uma figura. 0 atacante 

Valdo Cabaya e na verdade 
uma figura. Jogando em 
Ayailandia, pelo San lliiego, 
o velhinho arrebentou na 
ultima rodada. Quando o 
jogador pegava na bola a 
torcida do estadio local ficava 
de pe. Com dribles 
desconcertantes, Valdo fazia 
a alegria do torcedor 
ayailandense. Torcedor que 
ate entao nao tinha ido ao 
Estadio se apaixonou e 
voltara, com certeza, em 
inumeras vezes, 
principalmente para ver o 
velhinho jogar. 

Campeonato 
Maranhense 

Depois de passar pelo 
Expressinho, vencendo por 2 
a 0, o Maranhao Atletico 
dispara rumo ao tetra 
campeonato. Com 22 jxmtos 
ganhos ^ h'der absoluto. O 
segundo colocado e o 
Americano e o BEC, com 15 
pontos. O Moto e o terceiro 
colocado, com 13. Caxiense, 
Sampaio e Coroala dividem a 
4° colocayao .corn 12 pontos. 
Codd tern 09, em 5° lugar, e 
Expressinho e o ultimo 
colocado, com zero ponto. Do 
segundo para o primeiro 
colocado a diferenya e de 07 
pontos. O Maranhao so volta 
a campo no proximo dia 23 
de junho, para enfrentar o 
Moto Clube no classico 
Maremoto. 

Agailandia 
O futebol de Ayailandia 

cresce, a cada ano que se 
passa, mesmo nao contando 
com o apoio esperado por 
parte do Governo do Estado. 
O linico estadio da 
municipalidade foi 
construido, em face da ayao 
da Prefeitura Municipal. 
Ddemar Golyalvc^s dos Santos 
soma pontos, assim, para sua 
administrayao. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

0 Campeonato de 
Imperatriz e um dos mais 
movimentados da regiao. E 
por isso e aguardado para 
amanha um grande mimero de 
torcedores no Estadio 
Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia. 0 Armazem Paraiba 
estara fazendo uma grande 
festa amanha. Francisco 
Almeida (gerente da 
empresa), e grande 
incentivador do esporte e 
estara presente na carreata. 
Jogadores, diretores, arbitros 
e funcionarios da empresa 
estarao participando da festa. 
A arbitragem confirmou o 
apoio ao campeonato e ira 
trabalhar no Torneio Inicio 
gratuitamente. 0 anuncio foi 
feito pelo vice-presidente do 
quadro de arbitragem, 
Advaldo Fernandes (nocentro 
da foto ao lado). Advaldo 
garantiu que todos os arbitros 
perlencentes estarao 
dispostos a apoiar a 
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Arbitragem participa da festa de abertura da competigao trabalhando gratuitamente 

Plaza x Marilia. Para esta 
partida provavelmente a 
iluminayao do estadio estara, 
pelo menos, com 60% de sua 
Caj )aeidade. 

competiyao, uma vez que 
durante todo o campeonato os 
jogos serao pagos aos mesmos. 
O impasse foi criado porque a 
comissao organizadora nao 

incluiu a despesa do torneio na 
proposta aceita pelo 
patrocinador. A primeira 
rodada do campeonato comeya 
na quarla-feira, com o classico 

Guarani esta confiante no titulo 

O Guarani viaja logo mais 12h00 para Estreito em busca de tres pontos 

por Francisco do Vale 

Confianya. Esta e a palavra 
do treinador Isnard Antonio 
parao jogo de logo mais contra 
a seleyao de Estreito, em 
estreito. Time de melhor 
campanha, o Guarani pretende 
dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido na primeira fase. 
0 centroavante Gerri sera 
mantido no comando de 
ataque. O treinador ainda nao 
definiu a equipe que ira entrar 
jogando contra o selecionado 
de Estreito. O time daquela 
cidade ficou em segundo lugar 
na chave "B" da competiyao, 
e por isso nao leva vantagem 
nesta fase. 0 Bugre, por ser o 
campeao da chave "A" tern a 
vanlagem de jogar por dois 
empates. Para o treinador o 
time ira jogar em Estreito para 

veneer a partida e passou para 
o elenco que nao existe 
vantagem. Confiante, ele so 
define a equipe minutos antes 
da partida. 

Muller x Grajaii 
O Muller recebe amanha 

em Rondon, a seleyao de 
Grajaii. Segundo colocado do 
grupo "A", o Muller tera que 
veneer dentro de casa para 
tentar um empate fora e 
conseguir a classificayao para 
a final. Motivado com a 
goleada de 7 a 1 sob o Dom 
Elizeu na ultima rodada da 
primeira fase, o time espera 
contar com o apoio da torcida 
para poder conseguir um bom 
resultado diante de Grajaii, 
que por fazer a melhor 
campanha na chave "B", tern 
a vantagem de jogar por dois 
empates. 

m 
m 

O meio-campo Xaxado tambem vai ao Estreito reforgaro Bugre 

Nacional 

Botafogo pode perder Gonyalves 

m 
$■ 

s.. 

* 
« 

m 
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m 
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Montenegro tambem sonha em contratar o atacante Edmundo 

por Francisco do Vale 

A diretoria do Botafogo 
podera hear sem o zagueiro 
"Gonyalves". Depois do 
fracasso no amistoso do meio 
de semana, o destino de 
Gonyalves podera mesmo ser 
o caminho de volta para o 
Mexico. 

A intenyao do amistoso era 
arrecadar os IJ$ 800 mil 
exigidos pelo Universidad de 
Guadalajara, do Mexico, dono 
do passe do jogador, mas para 
supresa da diretoria, a partida 
so rendeu R$ 89 mil reais, para 
um piiblico de 4.486 pagantes. 
Frustrado, o presidente Carlos 
Augusto Montenegro chegou 
a dizer que sua vontade era 

devolver o dinheiro aqueles 
que foram ao Maracana e 
assistiram a um bom 
espetaculo, no qual Botafogo 
e Palmeiras empataram em 1 
a 1. Para manter Gonyalves em 
General Severiano, o 
presidente Montenegro tera 
que fazer um emprestimo, o 
que segundo ele, esta sendo 
dificil. "Foi um equivoco 
imaginar que poderiamos 
comprar o Gonyalves com os 
respaldos dos torcedores", 
acrescentou. O Botafogo esta 
praticamente fora da briga 
pelo titulo carioca de 96. 0 
atacante Edmundo tambem 
esta sendo sondado pela 
diretoria do time da estrela 
solitaria. 

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

comondQ de segundo o sexto-feiro, o progromo Cidade 

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

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

por JUSSARA CERQUEIRA 

i 

J : :N 

■ 

1 

Permit 

Nome: Elizangela da Silva Sampaio 

Data de Nasamento: 30 de janeiro 

de 1972 

Local de Nascimento: Imperatr 

MA^ 

Prof issdo: Empresaria 

Signo: Aquario 

Religido: Catolica 

iz- 

Esporte: Voley 

Hobby: Reunir os amigos para um 

"bom papo" 

Proto Preferido: Comida japonesa 

Praia ou Campo: Com eerteza a 

praia 

Dia ou Noite: Os dois. Dia pra 

trabalhar (que eu adoro), e noite pra 

sair 

Livro de Cabeceira: Biblia 

Um Filme: E o Vento Levou 

Ator: Antonio Banderas 

Atriz: Julia Roberts 

Mulher: Maria 

Idolo: Jesus 

Filosofia de Vida: "Buscai em 

primeiro lugar o reino de Deus e 

todas as coisas vos serao dadas por 

acrescimo" 

Um Politico: Fernando Henrique 

Cardoso 

Projeto Futuro: Abrir outra loja na 

capital 

Imperatriz: Uma cidade que, com 

eerteza, tera um futuro brilhante, se 

as pessoas que residem nela se 

conscientizarem de que a mudanqa 

que tanto esperam, acontece primeiro 

em nos, e depois fora de nos. 

Mensagem: A unica maneira de 

vecermos o momento presente e dar- 

nos as maos em uniao e tentarmos 

viver em paz, uns com os outros, 

tendo sempre Deus em nossos 

cora^oes. 
J 

DIVEKAR - Distribuidora de Vefculos Karajas Ltc'a/F/l/A/f 

Sabe quanto f ) 
custa pintar seu V7 

carro na DIVEKAR? 
\ / / 

c o 

Com a melhor cabine de pintura utilizada, 
com a tinta feita espedabnentB para seu vei'cido 
(quaiquer modelo ou marca), o os profissionais 
mats trainados? Quase de GRAQA! 

A u w / .. 

"Qualidade em servigos e atendimento" 721-1800 

Colecao Diva 

Se voce quer entrar na moda, 

use um oculos italiano Diva. 

Exclusividade Maia. 
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ncQdemio 

flskon 

Pratique Karate 
Prvservar 4 integriJade fi'sica, 

mental e sensorial de seu?.prati.canles. 
Treinado karate voci1* adquire: 

habilidade, disciplina, c-qulibrio, for^a 
e autoconfianya. 

Horarios: ■ . ' . 
Karate — segunda, quarta e sexta 

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

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

Matriculas abertas. 
Rua Piaui, 612, Nova Imperatriz. 

flcodemio 

ProCorpo 

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

Rua Piaui, 

880 

Centro 

iHi /' 

-o m 

 1 

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

t Kovel Veiculos 
■ Vende: 

I)-20 91 completa -R$ 22.000 — cor 
vermelha 
;D-20 90 completa - R$ 20.000 — coe 
RTfta 
Saveiro 93 a gasolina - R$ 7.000 — cor 
amarela 
Pampa 93\94 |.6 a gasolina-ap - 7.800 
— cor azul melaltca 
Gol CL 1.6 a alcool - R$*8.000 — cor 
cinza metal ica 
Caminhao Chevrolet D-60 com MUNK 
84.- R$ 10.500 — cor branca 

• Fusca 83 1.6 a gasolina - R$ 2.300 — 
.cor cinza 
2 tratores Massey Ferguson 265 - R$ 
•5.500 cada 
Av. Dorival P. de Sousa, 361. fone: 721- 
6867 

Vende-se 
Uma casa conslruida (esquina) e oulra 
corae^ada, com ponlo comercial. A 
Rua Furna, n'-' 08-A, Parque Santa 
Lucia. 
Valor: 3.000,00 (ACEITAPROPOSTA) 
Tratar com Antonio Rodrigues 

Inter Car Veiculos 
Vende: 

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

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

Maira Estacionamento 
Vende: 

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

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

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

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

Jola Motel 
Apartamentos com 
frigobar, telefone, 
televisao, ar condicionado, 
video e urn completo 
servifo de quarto. 

BR-010, Km 01. n" 85. Fone: 721-1438. 
Visite-nos. 

Vende-se 
Uma pronta entrega do ramo de 
confec^oes localizada a rua Cel. 
Manoel Bandeira c/ Dorgival P. de 
Sousa. 
Contatos pelo fone: 723-1628 em 
horario comercial ou no local. Pre^o 
de ocasiao. 

Ademar Mariano Consult. 
Imoliiliaria 

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

Imobiliaria Karajas lida 
RuaCoriolano Milhomem. 1727, fone: 
721-4212 

Vende Casas: 
* Na rua Hermes da fonseca, Centro. 
R$ 20.000.00 
* Rua Santa Tereza, Centro 
R$ 25.000,00 ■ 
* Rua 11. Parque do Buriti 
R$ 13.000.00 
* Rua Cecilia Meireles, Bairro 
Aleandra , 
R$ 8.000,00 
* Rua Godofredo Viana, Jardim 
Eldorado 
R$ 35.000,00 
* Rua Joao Lisboa, Centro, com 03 
pavimentos 
H$ 130.000.00 
* Uma casa no Alto da Boa Vista 
R$ 36.000.00 

Pontos Conierciais 
* Urn ponto na Rua Coriolano 
Milhomem, 1727, Centro 
R8 36.000.00 
* Na Rua Luis Domingues, Centro 
R8 45.000.00 
* Na Rua Ceara, Bairro Juyara 
R$ 25.000,00 
* Na Av. Getulio Vargas. Centro 
R$ 200.000,00 

Vende Fazendas 
* No Estreito, corn 80 alqueires. 
* No Estreito, com 30 alqueires. 
* No Estreito. com 168 alqueires. 
* No Estreito, com 220 alqueires 
* No Bn jao, com 230 alqueires, 50% 
feita 
Valor por alqueire, K$ 1.300,00 

Alex Arouche Inidveis 
Sua Garantia Linohliaria 

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

Ofertas <le emprego/Sine- M.\ 
10 Soldadores de armagao 
08 Operadores de vibrador de 
concrete 
05 operadores de trator agricola 
04 armadores de guindastes 
20 armadores 
70 carpinteiros 
Obs.: as vagas disponiveis acima sao 
para Construtora Mendes Junior, em 
Minas Sul, Goias. 
01 Carpi nteiro 
01 Barman 
02 cozinheiros 
02 operadores de patrol de 
acabamento 
02 tecnico em seguran^a do trabalho 
02 soldadores raio x 
01 churrasqueiro 
01 Vaqueiro 
02 Borracheiros 
02 Lanterneiros 
02 Serralheiros 
05 Empregadas domesticas 
02 encarregados de Departamento 
Re-ssoal 
Os mteressados deverao dingir-se ao 
niicleo do drgao, a rua 15 de 
Novembro, s/n, antigo Ciretran. 

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

e so ligar 

723-2034 

Salcio Poroiso | | TUCANU'S VIDEO 
Metodo moderno de corle 
massagem, com produtos 
da mais alia confian^a e por pre^os 
camaradas. 
Rua Luis Domingues, 2018- Fone: 721 
5087 - Centro 

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

Oferta de emprego 
A Exticendio Comercio 
Representa^oes LTDA esla 
contratando vendedores com ou sem 
experiencia, Os inleressados devem 
procurar dona Sulamita. 
Av. Dorgival P. de Sousa n ' 1427, em 
frente ao Imperatriz Shoping 

Oferta de Emprego 
A Editora Abril Esla admitindo 
pessoas de ambos os sexos, para o 
departamenU) de vendas. 
Os inleressados deverao comparecer 
a; 
Av. Getiilio Vargas, 1584. Sala 4.1'alar 
com Ladeira. Fone: 722-1304 

AC Corretora Vende: 
Moto Titan OK-R$ 3.200; 
Moto Drean OK - R$ 2.500 
Moto Today 89 - R$ 1.600; 
Pick-Up Fiat 94 R$ 6.200 — cor 
vermelha; 
Pick-Up 1000, ano 94 - R$ 6.500,00 
Pick-Up 1500 92/93 - R$ 5.500.00 
Santana CLI, com ar condicionado, 
CD, sg total, ano 95 - R$ 18.000.00 
Moto Titan OK-R$ 3.200.00 
Moto Titan OK - 3.300,00 
C-I00 Drin OK - R$ 2.500.00 
CG Today 93/94 - R$ 2.300.00 
CG. ano 89 - R$ 1.600.00 
CG, ano 86- R$ 1.500.00 
Pampa 89 - 3.200 cor vermelha; 
Santana 95- R$ 18.000 
Av. Dorgival P. de Sousa, 991- fone:723- 
2481 

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

Prei-isa-se 
De umacozinheira com exi)eriencia e 
referencia, para trabalhar em uma 
residencia. Paga-se bem. Inlerssadas 
devem dirigir-se a Di PaulaCalyados; 
Av. Getulio Vragas 682, Calyadao 

Document os Perdidos 
Antonio Audro de Sousa Silva, perdeu 
uma carleira, contendo todos os seus 
documentos, e pede a quern encontrou 
ou enconlrar, devolver no Armazem 
Paraiba, que sera muito bem 
gralificado. 

Passa-se 

Um ponlo comercial no Shopping 
Shalon. 
Maiores informatoes pelo telefone 
977-3463  

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

Vendo 
Um treiler novo e completo. Pre^o de 
ocasiao (1.200.00). Os inleressados 
devem falar com Remy, a Rua Rio 
Grande do Norte, 176, entre as ruas 
Goncalves Dias e 13 de Maio 

Vende-se 
Uma casa residencial no Conjunlo 
Alameda Quinta deOuro, com 1 suite, 

1 quarto, sala amiila. cozinlia. garagem 
para 2 carros e _ quintal. Os 
inleressados. falar com Marcos, fone 
723-2223 

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

Flor 

de 

Vende-se 
01 estanle de ago nova; 01 cadeira de 
ferro nova com tres acentos; 01 
liqiiidificador Wallita; 01 mesa de ferro 
nova para escritorio; 01 cadeira nova 
para escritorio eslilo executivo; 01 
espremcdor de frutas Mallori; 01 biro 
de 390 usado para escritorio. 
Tratar com Gerson. Fones 721-5858 ou 
977-1723. Prefo a combinar. 

Vende-se 
Uma D-20 completa, cor preta, ano 93. 
R$ 23.000.00. Inleressados falar com 

Weler Resende, fone 977-1122 
Vende-se 

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

Seda 

A tradu^ao exala de tudo que as 
mulheres de bom gosto esperam de 
um lingerie hoite. Flor de Seda. E usar 
e seduzir. 

Av. Getulio Vargas, 176-15. 
Fone:721 -5105 Imperatriz-IMA 

Penta 
Quarias e sabados 
/ousos: 13:00 Decolagens: 19:00 

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

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

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

Vende-se Horario do trem 

Uma casa no Jardim Cristo Rei, com 
02 suites. R$: 20.000,00. Aceita-se gado 
no negocio. 
Uma casa residencial. otima 
localiza9ao, apropriada para clinica e 
laboratbrio. Pre90 de ocasiao. 
Uma casa residencial, a Rua D. Pedro 
II, Bairro Uniao, com 05 quartos, 02 
suites, dependencia de empregada, 
area de servi90 e campo de futebol. 
Aceita-se gado no negocio. Tratar com 
o Sr. Assis Dias, pelos fones: 721-6945/ 
977-2569 

As novidades 

da setima 

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

ar t e 

conforto 

seu lar 

Rua 

Grande 

no 

do 

Rio 

do 

605 - iNorte, 

Centro 

Fone ; 

7510 

Imperatriz — MA 

721- 

"PROORAMA^AO OA R^OIO CARtTAL AM DE SEa. A SAB 

04 45 RANCHO DO COMPACRE PAUUO 
07:00 REPORTER 190 ^ 
08:30 Cidade Agora (Conor Farias e Manoel Cecilio 

1 1;OO Tribuna da Cidade (Aurino Brito) 
1 2:00 JORNAL MEIO DlA DE NOT I CIA 
1 2:30 TARDE FAVORITA (RENILSON SOUSA) 
1 4; l 5 Getulio Costa Show {Getulio Costai 
16:00 AS PREFERIDAS DO OUVINTE 
17:00 A FAZENDA DO CORRO (CLODOM1R GUIMARAES) 
19:00 A VOZ DO BRASIL 
20:00 CAPITAL NOS ESPORTES (EQUIPE DA GALERA) 
2 1 ;00 PAINEL DO SUCESSO (MESSIAS JUNIOR) 
23:00 IGREJA UNIVERSAL __ 

() TE 

" '3 
.U 

K1; 

Firo 

VOCK \A(). 

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

Vende-se 
Um lanche completo, pre90 de 
ocasiao, com otima localizavao (no 
setor hospitalar). Tratar com Remy, 
Rua Rio Grande do Norte. 176, Centro 
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Capital 
Imperatriz, 15 de junho de 1996 

Cinema/Video 5A 

% 

por VALDO VALE 

ms 
mm ® : 

Lima milionaria paralitica e jogada das escadas de sua casa. O marido e sua filha 
adotiva sao os herdeiros da vitima e continuam a viver sua grande paixao sem que 
ninguem relacione os acontecimentos. Com o tempo, o viuvo comega a ouvir vozes e 
a receber estranhos telefonemas que o levam a neurose e acabam fazendo com a 
jovem fique aborrecida com o amante e passa a desfrutar de novas experiencias 
amorosas. Quando este homem e encontrado morto e ela come^a a presenciar os 
mesmos acontecimentos sinistros, ja nao sabe mais qual o misterio atras das portas. 

/Sjo+cvs 

! O ator Michael Gross interpretou Steven Keaton na popular serie exibida pela Qlobo 
Caras & Caretas, que tambem tinha a presenga de Michael J. Fox. 

A diretora Catherine Syran e americana e seu primeiro trabalho foi White Wolves - 
. Perigo na Montanha. Anteriormente, proveitava sua forma^ao pela tradicional 
Universidade de Harvard para escrever discursos de politicos influentes dos EUA. 

^ A inglesa Lesley-Anne Down come^ou sua carreira como modelo infantil aos 10 
anos. Aos vinte, trabalhou com Peter Sellers em A Volta da Pantera Cor-de-Rosa. Ha 
sequencia atuaria em: A Hova Transa da Pantera Cor-de Rosa, O Primeiro Assalto 
ao Trem Pagador com Sean Connery, Os Desalmados, Amor em Chamas (langamento 
LK-Tel Video) com Harrison Ford, Ladrao por Excelencia, Arco do Triunfo ao lado de 
Anthony Hopkins e Delirios Mortais com Pierce Brosnan. 

Barry Bostwick foi marido da atriz Lisa Hartman e fez o papel de George Washington 
numa mini-serie de TV ao lado de Jaclyn Smith. 

MISTERIO POR TRRS DRS PORTRS 

>v*5%: 

WirtVSS".*.*.". 

m 

ism 

it 

Titulo Original: Behind 
Closed Doors 

Origem: EUA/94 
Qenero; Suspense 
Diregiao: Catherine Syran 
Dura^ao: 89 minutos 
Elenco: Lesley-Anne 

Down (O Corcunda de 
Hotre Dame), Barry 
Bostwick (Um Morto Muito 
Louco 2), Matt McCoy ( A 

Mao Que Balan^a o Bergo), Michael 
Qroos e Teresa Hill. 

Locadoras com selo de qualidade do 
Clube de Video do Hordeste na regiao 

Shoping Video - Imperatriz 
Videomania - Imperatriz 

Condor Video - Imperatriz 
Video Show - Imperatriz 

America Video - Imperatriz 
Angar Video - Imperatriz 
Sampa Video - A^ailandia 
Skala Video - Agailandia 

Phoenix Video - Agailandia 
Paly Video - Agailandia 

Osb.: Locadoras que trabalham com 
acervo 100% selado. O selo tern validade 
de 06 (seis) meses, podendo ser suspense 
caso seja compravado pirataria no acervo 
da loja. 

Va/do Vale e presidente do Clube de 
Video do Fiordeste/Tribos Association 
Teen e membro do Conselho Hacional 
de Video 
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1 1 TRIBOS TEEN' 

1 O MAIOR EVENTO NA AREA DE 

[ CINEMA E vfDEO NA REGIAO 

NO PERfODO DE 1 5 A 23 DE JUNHO - AgAILANDIA 

COMERCfAL E INDUSTRIAL DE A^AILANDIA. 

Realjza§ao - Clube de Vido do Tpmo^ A.^or-iAnoN - rvi cimitma c xrrtswri: 
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Ao relento 

por Pedro Celio 
Socioiogo 

Tres aconteciraentos 
relacionados a situa^ao da 
infancia no Brasil ganharam em 
maio repercussao naeional, 
reiterando o quanto de entraves 
e equi'vocos impe^am a 
construyao da democracia. 
Ambo's alertam paraperigos do 
agora e do futuro, recol(>cam a 
fragilidade de nossa eonsciencia 
democratica, impassive! ante as 
ocorrencias, e ajiidam a 
desqualificar institui^ocs 
encarregadas da forma e 
aprimoramento dc sens 
conceilos. 

Cenario 1: menores sem- 
teto, sem familia, sem-direifos e 
ao relento de uma fria 
madrugada na Candelaria 
carioca foram metralhados por 
policiais que; depois 
identificados e presos, 
confessaram diante de tribunais 
e da TV a autoria do crime1. 
Passados cerca de dois anos, 
receberam absolviyao. 

Segundo: mostra urn 
anonimo segmento de 29 
milhoes de crian^as que 
frequentam aescolapublicae em 
maioria, supbe-se, pertencem a 
famflias pobres da zona rural e 
periferia de cidades. 

Durante nao se sabe quanto 
tempo elas vem recebendo 
conteudos errados e 
desatualizados dos livros 
didaticos aprovados e pagos pelo 
governo. 0 esquema e de 
corrup^ao e crime que, pelos 
efeitos, bem poderia estar 
enquadrados como hediondo. O 
ministro abre o jogo, enfrenta 
com coragem o poder das 
editoras e antigos conluios nos 
escalbes da burocracia 
ministerial mas, estranhamente, 
reluta em divulgar as que devem 

se submeter a justi^a (!) e aos 
rigores do mcrcado. No terceiro 
cenario, o Supremo Tribunal 
Federal muda a defmiyao de. 
criaiiQa, no caso da menina de 
12 anos vitinia de agressao 
sexual jK)r urn adulto, no interior- 
de Minas. Pelo argumento do 
juiz relator, Marco Aurelio de 
Melo, "nao se pode falar em 
menina de 12 anos, mas sim em 
mo^a de 12 anos". 0 acusadb e 
absolvido pois agiu com "... a 
mtida impressao de que a mo^a 
tinha mais de 14 anos e (ela) 
transou iwque pintou vontade". 
Plenamente justificado. 
determinao mais alto escalao do 
Poder judiciario. 

Ressalva importante, nas tres 
situaybes as vithnas ou 
"desamparados" habitam as 
mais baixas escalas da 
hierarquia social, entreajKjbreza 
e a indigencia. Que tratamento 
daria a justiya se os envolvidos 
fossem filhos de boas e 
respeitadas famflias que pagam 
as caras escolas particulares e 
iKxlem se articular em niveis de 
pressaoe de opiniao piiblica? No 
sentitlodapergunta, renova-se o 
desafio colocado para naybes 
que buscam tardiamente, como 
a nossa. o sen caminho de 
desenvolvimento, ou seja, 
desconectar a junyao que vem se 
revelando estrutural entre o 
avanyo da democracia [Kflitica e 
a cristalizayao da logica de 
exclusao e injustiya social. 

Dessa maneira, o que 
ressoou nos episbdios acima 
nao foi apenas o silencio e a 
inayao dos brgaos e entidades 
voltadas a questao dos menores 
e adolescentes, mas a omissao 
da sociedade - com exceybes, e 
claro -, ao que parece cada vez 
mais insensivel a crueza da 
violenciae aos riscos colocados 
para seu prbprio destino. 

PARTIDO COM¥NISTA DO BRASIL 

FUNDADO EM 25 DE MAR^O DE 1922 

DIRETORIA REGIONAL DO MARANHAO 

EDITAL 

'4 

Nos termos dalegislayao em vigor, do Estatuto Partidario 
e da Resoluyao nv 01/96 do Comite Estadual, ficam 
convocados.todos os eleitores filiados ao Partido Comunista 
do Brasil ^ PCdoB — neste Municipio de Imperatriz — 
Estado do Maranhao, para a CONFERENCIA MUNICIPAL, 
que sera realizada no dia 23/06/96, com im'cio as 09:00 boras 
e encerramento as 17:00 boras, na Rua Simplicio Moreira, 
s/n0 no Centro, Colegio Tocantins, nesta cidade, com a 
seguinte ORDEM DO DIA: 

a) Discussao e deliberayao sobre coligayao com outros 
partidos para as eleiybes de 1996; 

b) Escolhados candidates do Partido Comunista do Brasil; 

c) Outros assuntos. 

Imperatriz-MA., 14 de junho de 1996. 

GENNER MARINHO 
Presidente da Comissao Provisbria do PCdoB em 

Imperatriz 

i 

PARTIDO SOCIAL UBERAL- PSL 
COMISSAO EXECUTSVA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHAO 

EDITU DE COKVOCkQlO 

O Presidente do Diretdrio Municipal de Imperatriz - Ma., 
na forma do art. 51, II, do Estatuto do PSL, convoca os membros do 
Diretorio Municipal, os Delegados Municipais a Convenffio Regional e os 
Vereadores do Partido para a ConvengSo a realizar-se no dia 23 de junho 
de 1996, as 10:00 horas, no Coldgio Dorgival Pinheiro de Sousa, situado na 
Rua Simplicio Moreira - centro - nesta cidade, para o seguinte: 

1) Homologar os candidates a Prefeito, Vice-Prefeito e 
Vereadores que concorrerao no pleito de 03 de 
outubro de 1996, nos munidpios de Imperatriz, 
Davindpolis, Sao Francisco do Brejao, Cideiandia, 

/ Govemador Edison Lobao (Ribeiraozinho), Vila 
Nova dos Martirios e Sao Pedro da Agua Branca; 

2) Deliberar sobre coligaqdes com outros Partidos; 

3) Designar os ComitSs Financeiro e de Campanha. 

4) Deliberar sobre o Protocolo de Intengdes. 

Imperatriz - MA., 14 de junho de 1.99&. 

rc 

NDA ANGELICA RODRIGUES DA SILVA 
Presidente 

Ministerio do Exercito 

CONVITE i 

"Nos dias 21 e 22 de junho do corrente ano, com inicio as 20:00 horas, na area de lazer da Vila Militar dos 

subtenentes e sargentos realizar-se-a grande festa junina. O evento contara com concurso de quadrilha; comerclo de 

comidas e bebidas; leildes e prendas; fogueiras; brincadeiras e jogos. 

O Comandante tern a honra de convidar as autoridades civis, militares, bem como os estudantes, familiares, 

amigos dos militares e a comunidade imperatrizense para abrilhantarem o evento'1. 

Atenciosamente 

DIOGENES DANTAS FILHO - Ten Cel 
Comandante Gu IMPERATRlZ/5()0 BIS 

RADIO CAPITA! 

orgulhosamente 

apresenta: o programs 

Cidade Agora, 

De segundo 

o sobado, 

dos 08:00 os 

11:45 horos. 

4 J 

comumcacao 

Conor Forios 

& 

Monool Cecil io 

11 
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Berg deixa comando do Magnolia 

Lance 

Livre 

V 

-> 

por RENILSON SOUSA 

Apronto 
0 Galletti fez coletivo 

apronto na tarde de ontem, 
visando o jogo de hoje com o 
time do Realce. Com a 
demissao do tecnieo Adao dos 
Passos, o treinador fi'sico e 
vice-presidente do time, 
(iilvan. assume inlerinamente 
o comando tecnico daequipe. 
(iilvan. que foi expulso no jogo 
passado, nao senlara no banco, 
mas ficarade fora orientando 
os s<ms jogadores. () time foi 
definido ontem noite apds o 
treino apronto. 

Realce 
0 Rc^alce lambem realizou 

na tarde de ontem o s<ni 
coletivo apronto. () tecnico do 
time nao teve muito trabalho 
para definir a onzena, sera a 
niesma que venceu o Bom 

rjardim. 0 Realce jogara 
completo e, segundo a 
diretoria, o tune vai parlir com 
tudo pra cima do Galletti, 
embora reconhecendo que o 
adversario, apesar dos 
problemas, e um time difi'cil de 
se veneer. 

De olho 
0 time do San Thiego, que 

tern 6 pontos, e o Flamengo, 
que tern 5 pontos, estao 
torcendo para dar empale no 
jogo de hoje, entre Galletti e 
Realce. Os dois times, 
Flamengo e San 'Fhiego, estao 
em M0 e 4° lugares, 
respectivamente, e dependem 
de si e dos tropeyos dos 
adversaries jtara chegarem a 
lideranca do campeonato. 
Jogadores e comissao tecnica 
dos dois ti.mes deverao 
presligiar o grande classico 
local. 

Intermunicipal 
Ja i^stadefinido. A Seleyao 

de Ayailandia participara do 
Campeonato Intermunicipal 
que aconleceni no segundo 
semeslre. () nosso 
selecionado fez uina boa 
participayao no campeonato 
do ano passado e ('Slt^ ano os 
dirigentes mais |)residente da 
Liga Esportiva pretendem 

formar uip time bem melhor 
paraconseguir este titulo lao 
cobiyado pelo futebol da 
Regiao Tocantina. O 
presidtuile licenciado da Liga, 
Aluizio, ja esta mantendo os 
contatos para conseguir uma 
boa estrulura e ir rumo ao 
titulo deste ano. 

Torcedores 
Os torcedores do 

Flamengo em lodo Brasil 
querem o ataque dos sonhos 
ematividade. Savio, Rornario 
e Bebeto, sao hoje, 
considerados os melhores 
jogadores da posiyao cenario 
esporlivo mundial. O Valenya 
da ICspanha fez uma proposta 
irrecusavt1! para Rornario, que 
aceitou, mas s(') devera ir para 
a Euro pa no inicio do ano, 
conforme o contrato assinado. 
Varies torcedores, em 
entrevista a um canal de TV, 
disseram do desejo de ter 
Rornario, Bebeto e Savio 
jogando no ataque do 
Flamengo. 

Zagalo convoca 
O tecnico da Seleyao 

Brasileira, Zagalo, convocou 
antecipadamenle os 
jogadores que atuam no 
futebol estrangeiro, para o 
jogo do dia26 de junho com o 
time da Poldnia, em Vhtoria. ()s 
convocados sao: Bebeto, 
Ronaldinho, Aldair, Roberto 
Carlos ejuninho. Bebeto foi 
convocado come jogador 
estrangeiro por nao ter ainda 
estreado no Mamengo. Ziigalo 
convoca os demais jogadores 
I )ara este amistoso na ] )roxima 
semana. 

San Thiego 
0 lime do San Thiego 

comeyou os treinos na terya- 
feira, visando o compromisso 
de amanha com o time do 
Flamengo. 0 jogador do time, 
Fdmilson, disse a nossa 
reportagem que o Flamengo 
sera um adversario dificil, mas 
que o grupo esta treinando 
intensivamente visando a 
vitdria domingo, as 16:00 
horas, no Municipal. 

Um abra90 do 

tima90 para: 

Rai Silva 

Valter 

Luizinho 

Gilza e Ju(;ara 

Carlos Dantas 

Radio Marconi FM 

Diretor do Fla/TV Difusora 

Craque da Equipe da Galera 

Imperatriz 

Radio Mirante de Imperatriz 

MECANICA VITORIA 

GOMES & MELO LTDA. 

Equipamentos p/ lantemagem e pinturas em geral. 

Mecanica p/automoveis, balanceamentoealinhamento. 

Pedro Capixaba 

Av. Bernardo Sayao, 1458 - Agailandia-MA 
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de fizer parte convidou para Flamengo 

pbrRenilsonSousa 
Da Editoria de Esporte 

Arodada do final de semana 
mcxeu com muita genie no 
futebol ayailantUuise. Rrimeiro 
foi a saida do tecnico do Galletti, 
Adao dos Passos. e agora foi a 
vez do tecnico Berg, deixar o 

Berg 

comando tecnico do Magnolia. 
Segundo afirmou a nossa 
reportagem o treinador, alguns 
jogadores estavam fazendo 
corpo mole e que desta forma 
nao treinaria o time. 

Berg se reuniu com a 
diretoria do Magnolia e 
chegaram a condusao que o 

diretoria sua 

treinador nao mais ficaria no 
time do Posto Magnolia. Logo 
apds a saida de Berg, a diretoria 
do time nao perdeu tempo, e foi 
logo atras do tecnico Adao dos 
Passos, que foi demitido do 
Galletti na ultima segunda-feira. 

Berg Sousa assumiu o time 
este ano e conseguiu classificar 

para a segunda fase, inclusive 
ganhafldova chave "A' e um 
ponto de bonificayao para as 
finais do campeonato, em caso 
de classificayao, 8 jogos no 
comando do time, teve 6 vitdrias 
e 2 derrotas, campanha 
considerada pelo treinador de 
positiva. Berg, apds deixar o 
time do Magnolia, recebeu 
convite para fazer parte da 
comissao tecnica do Flamengo. 
Alias, time que se identifica 
muito com o treinador, devido o 
mesmo ja ter dirigido por uma 
boa temporada, inclusive 
chegando ao vice-campeonato 
em 91 e ao titulo de campeao 
em 92. 

■ • 0 treinador Berg disse que 
esta pensando na proposta de 
fazer parte do time do 
Flamengo, como membro da 
diretoria e nao como treinador. 
A possibilidade e quase de 
100%% e ele ja podera iniciar o 
trabalho com os demais 
membros, visando o jogo de 
domingo, quando o Flamengo 
ira partir para cima do San 
Thiego, buscando a vitoria para 
caminhar rumo a lideranya 
desta segunda fase. 

Magnolia tentara reabilita9ao amanha 

O time ja ve sua vaga ameacada no quadrangular decisive 

por Renilson Sousa 

O Magnolia, time grande do 
futebol de Ayailandia, realizou 
uma b< >a campanha na i irimeira 
fase do campeonato local, 
vencendo a chave "A", e 
ganhando um ponto de 
bonificayao. Mas nesta segunda 
fase o time esta deixando a 
desejar e esta apresentando um 

futebol acanhado, realizando tres 
jogos com duas derrotas e uma 
vitdria. 

Vamos conferir a campanha 
do Magnolia: 

04 pontos 
02derrolas ' 
01 vitdria 
1x3 Galletti 
oxSJacare 
3x0 San Thiego 

Proximos jogos: 
16/06 — Magnolia x Bom 

Jardim 
23/06 — Magnolia x Realce 
29/06 — Magnolia x 

Flamengo 
06/07 — Magnolia x Guarani 
O presidente do Magnolia, 

Antonio Jose, disse a nossa 
reportagem, que a partir do 
proximo jogo o time sera outro 

dentro de campo e apresentara 
um futebolbem diferente do jogo 
passado. O presidente disse 
ainda que ficou revoltado com o 
que aconteceu domingo 
passado, quando o time perdeu 
de 5x3 para ojacare. Disse que 
alguns jogadores fizeram conx) 
mole e que devera promover 
varias mudanyas para o jogo com 
o time do Bom Jardim. 

Nacional 

Gopa do Brasil 

come9a a ser decidida 

1 

r 

w 

por Renilson Sousa 

Pal mei reuses e 
cruzeirenses de Ayailandia 
esperaram com bastante 
expectativa o jogo de ontem, 
entre Palmeirasx Cruzeiros, na 
decisao da Copa do Brasil, que 
aconteceu as 21:30, no Estadio 
Mineirao, em Belo I lorizonte. 0 
departamento tecnico da CBF 
negociou com os clubes e a 
imprensae escolheu datas que 
ficassem de acordo com lodos. 
O jogo de ida foi realizado num 
horario mais cedo do que o 
habitual, em razao da 
transmissao do Trofeu 
Imprensa pelo Sistema 
Brasileiro de Televisao (SBT). 

emissora que detem os direitos 
de transmissao dacompetiyao. 
A finah'ssima sera no dia 19 de 
junho, quarta-feira que vein, as 
21:35 horas no Parque 
Antartica, estadio cuja 
capacidade e de 30 mil 
torcedores. Jogar ontem a 
primeira partida da final foi 
interessante para o Palmeiras, 
que numa manobra juridica 
conseguiu incluir o apoiador 
Flavio Conceiyao na pauta de 
julgamento do STJD. 0 jogador 
foi penado em quatro jogos de 
suspensao pelo Tribunal 
Especial da Confederayao 
Brasileira de Futebol (CBF), 
pela expulsao no jogo com o 
Parana. Como ja cumpriu dois 
jogos, tern chances de participar 
de um dos jogos da grande final. 

Os incidentes envolvendo 
jogadores do Gremio, na 
partida de sexta-feira (09) 
contra o Palmeiras, no Estadio 
Ohmpico, que determinou a 
eliminayao do time gaiicho da 
competiyao, serao apreciados 
em julgamento pelo Tribunal 
Especial da CBF. 

Motoca - Motores Tocantins 

Ltda - Revendedor Honda 

Comunica a sua clientela que 

estara funcionando em seu novo 

endereyo a partir desta segunda- 

feira, dia tres de junho. 

Suas novas e modernas instalagoes 

passam para a rodovia BR-010 Km 

1350 proximo a Tocauto. 

E neste mes de junho o cliente e 

contemplado com um descontode 

50% (cinquenta por cento) na mao- 

de-obra em sua oficina autorizada. 

Comunica ainda que em virtude da 

sua mudanga, estara sem funcionar 

nesta quinta, sexta e sabado, 

voltando a atender normal mente sua 

clientela na proxima segunda-feira. 

Sacolao Golano 

Comunica a sua clientela que recebeu 

verduras, frutas e legumes do Sul do 

Pais e esta vendendo pelo menor 

preco. Confira ao lado: 

Rua Duque de Caxias - Centre - Aqailandia 

Verdura tipo sacolao; R$ 0,75 o quilo 
Melao: R$ 0,90 o quilo 
Abacate; R$ 1,00 o quilo 
Coco seco: R$ 0,50 a unidade 
Tanjerina: R$ 1,00 a duzia 
Mamao: R$ 0,80 o quilo 
Laranja lima: R$ 1,00 a duzia 
Abacaxi: R$ 0,50 a unidade 

A vista o menor preyo ou cheque para 
20 dias e recebe todos os tilcets 
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Sem terra estao sob controle 

Coronel garante que a area ocupada pelos sem-terra esta sob vigilancia 

& 

O 

por FRANCISCO DO VALE 

Arrombamento I 
Vania de Azevedo Souza, 

maranhense, 27 anos de 
idade, comunicou que 
elementos desconhecidos, na 
noite da ultima quinta-feira, 
arrombaram sua residencia. A 
comunicaute informou que os 
elementos pulararm o muro 
que da acesso a um terrend 
baldio e arrombaram a porta 
dos fundos de sua casa. Do 
interior da mesma os larapios 
levaram, alem de varias pe^as 
de roupa, umateve acores 14 
polegadas, um micro sistem, 
e um video cassete de marca 
Phillips 4 cabeqas. 0 fato se 
deu jror volta das 21:00 boras, 
quando a mesma se 
encontrava na residencia de 
sua mac, dona Vera de 
Azevedo. 

Furto 
Paulo Sergio dos Santos, 

brasileiro, maranhense, 22 
anos de idade, residente na 
Godofredo Viana, comunicou 
que na manha da ultima 
quinta-feira, quando deixou 
sua bicicleta Monark Barra 
Circular em (rente a agenda 
dos correios, em (rente ao 
Armazem Paraiba, para 
efetuar compras de tele-sena, 
(oi vftima de furto. 
Perda de documentos 

Maria Doralice de 
Almeida, brasileira, 
maranhense, casada, 32 anos 
de idade, residente na quadra 
02, lote 05, casa 22. da invasao 
Airton Senna, teve sua porta 
cedulacontendo todos os sens 
documentos perdida. 
Segundo a queixosa a jwrla 
cedula deve ter caido de sua 
bolsa nas proximidades da 
Liliani. 

Assalto 
0 senhor Antonio de 

Azedo Cardoso, maranhense, 
45 anos de idade, vigilante, 
residente na rua Beta Bacuri, 
comunicou que foi vitima de 
assalto. 0 queixoso informou 
que quando trafegava na 
Coriolano Milhomem, por 
volta das 21:00 horas da ultima 
quinta-feira, fora vitima de 
assalto ix)r dois homens nao 
identificados, que Ihe 
abordaram e tomaram sua 
bicicleta e a carteira porta 
cedula contendo R$ 30,00 
reais. O comunicaute 
informou ainda que os 
elementos estavam armados 

de revolveres. O caso foi 
levado ao conhecinienfo das 
autoriddes. 

Funeraria Pax 
Os diretores da Funenaria 

Pax estiveram em Buriticupu, 
mais precisamente na 
gazenda do (irujH) Cikel, onde 
ocorreu o conflito entre os 
funcionarios da fazenda e os 
sem-terra. Para o proprietario 
da Funeraria, Chicao, que foi 
pessoalmente ao local para 
fazer a remo^ao dos corpos, 
o clima ainda e tenso. 
Segundo Chicao, foram 
removidos os corpos dos Ires 
funcionarios da fazenda 
envolvidos no conflito. Os 
funcionarios mortos cram 
vigilantes da fazenda. Os 
corpos foram entregues para 
a famflia, em Aqailandia, onde 
ja foram sepultados. Chicao 
disse ainda que deu para 
observar que o numero de 
mortos pode ultrapassar a 
casa dos 10. 

Governo Federal 
O presidente Fernando 

Henrique Cardoso 
determinou a vinda ao 
Maranhao, dos ministros Raul 
Jungmann, da Reforma 
Agraria, Milton Feligma, da 
Justi^a e do general Milton 
Cardoso, chefe do Gabinete 
Mililar da Presidencia. A 
vinda dos ministros foi 
autorizada pelo presidente, 
depois que ele manteve 
diversos contatos por telefone 
com a governadora do 
Estado. 

A governadora disse ao 
presidente Fernando 
Henrique que o conflito de 
Buriticupu e um caso isolado* 
no conjunto dos problemas 
fundiarios do Estado, que, 
segundo ela, estao sendo 
conduzidos da melhor forma 
possivel, atravcs de dialogo 
permanente com as partes 
envolvidas. 

Arrombamento II 
0 senhor Milton Medeiros 

de Souza, maranhense, 
servente de jiedreiro, 34 anos 
de idade, comunicou que teve 
sua casa arrombada por 
elementos desconhecidos 
que, usando uma chave de 
fenda, arrombaram a janela 
lateral de sua casa e levaram 
varios objetos, inclusive uma 
espingarda calibre 20 e uma 
teve coloridade 12 polegadas. 

. por Joberth Aleixo 
; Da Editoria de Policia 

Em entrevista cedida a 
Jfnprensa de Impqratriz, o 
coronel Jair Xexeo garantiu 
que a area de'thrras ocupada 
pelos sem-terra, desde a 
ultima quarta-feira, esta sob 
vigilancia intensiva da Policia 
Militar de Imperatriz. 
Fstiveram no local uma 
coniissao formada pelos 
secretarios estaduais de 
Seguran^a, Jair Xexeo, e da 
Agricultura, Francisco 
Coelho, o presidente do 
Instituto de Terras do 
Maranhao, Marcos Kovarick 
e o advogado do Movimento 
dos Trabalhadores Sem- 
Terra, Marco Aurelio Ramos 
Fonseca. Oficialmente, 
segundo o coronel, foram 04 
mortos, um sem terra e tres 
funcionarios da fazenda. Ao 
chegar no local a comissao 
tomou conhecimento de que 
os sem-terra oclipam a area 
desde a terqa-feira, por volta 
das 17:00 horas, quando 
segundo informagdes, 
funcionarios da fazenda, 
ocupando uma D-20 cinza 
sem placas. O fato, segundo 
os sem-terra, aconteceu a 
poucos metros da sede da 
fazenda. Disseram que 
ficaram mais revoltados 
quando enconlraram o corpo 
do companheiro sem-terra 
conhecido como "Duquinha" 
crivado de balas pelos 
"jagun^os", disse o lider. 
Com relayao aos corpos dos 
funcionarios da fazenda, a 
informaqao foi de que foram 

colocados debaixo de um 
galpao, e devido o mal cheiro, 
foram molhados com alcool e 
depois queimados pelos sem 
terra. Os restos mortals ja 
foram retirados do local para 
que fosse feito o 
sepultamento. No tiroteio os 
sem-terra nao souberam 
informar a comissao, quantas 
pessoas sairam feridas. A 
area de terra ocupada pelos 
sem-terra e de propriedade 
da Cikel (Comercial Keila 
Ltda), empresa ligada ao 
Grupo Galletti e que explora 
madeira na regiao de 
Buriticupu, municipio de 
Santa Luzia. No levantamento 
feito pela PM, cerca de 800 
sem-terra estao no local 
tentando invadir a fazenda, 
que tern cerca de 13 mil e 900 
hectares. Tcmendo um novo 
alaque, 90% dos 150 
posseiros que ocupam a casa 
grande continuam armados 
com espingardas caseiras. 

A chegada da comissao 
A comissao que esta no 

local foi recebida com 
aplausos pelos sem-terra. O 
jovem Rubens Cavalcante de 
Carvalho, de 20 anos de 
idade, "porta-voz" dos 
posseiros foi quern manteve 
os primeiros contatos com a 
comissao. Na conversa, 
pediram aos secretarios, 
rapidez no processo de 
desapropriayao da area, 
garantia de plantio e a 
permanencia de policiais 
militares na entrada da 
fazenda, para impedir o 
acesso dos "jagunyos". 

Segundo informou o 
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Jair Xexeo, de passagem por Imperatriz, garantiu que o 
conflito de terras de Buriticupu esta sob controle 

presidente do Inter ma, o 
processo de desapropriayao 
ja foi iniciado, por se tratar 
de um latifiindio improdutivo. 
Na quinta-feira os 
propirtarios da fazenda 
declararam-se disposlos a 
negociar as terras, o que nao 
foi confirmado pela direyao 
da empresa. Os membros da 
comissao ja retornaram a Sao 
Luis e garantiram que a 
situayao esta sob controle. 

Repercusao 
As mortes da Fazenda 

Cikel mobilizaram todos os 

segmenlos da imprensa, que 
nas emissoras de todo o 
Brasil denunciaram mais este 
ato provocado por causa ('a^_ 
reforma agraria. 
comentaristas das emissoras 
de TV criticaram o Governo 
Federal e lembraram mais 
uma vez o massacre de 
Eldorado dos Carajas. No 
conflito de Buriticupu, alem 
dos qualro mortos, o coronel 
afirmou que mais dois sem- 
terra estao desaparecidos, 
nao sabendo informar se 
estao mortos ou vivos. 

Obras serao reiniciadas 

Secretario de Seguranca garante que as 

obras do Primeiro Distrito serao reiniciadas ate o fim de 96 

W- 

Dr. Luciano Ahreu dca contente ao receber noticia da 
volta do Plant ao Central para o Primeiro Distrito 

por Joberth Aleixo 

O secretario de 
Seguranya Piiblica do 
Maranhao, Jair Xexeo, em 
rapida passagem por 
Imperatriz, garantiu que ate 
o final de 1996 a construyao 
do Primeiro Distrito sera 
reiniciado. Xexeo afirmou 
que se tudo der certo com 
a conversa que ira ter com 
a governadora do Estado, o 
Primeiro Distrito sera 
entregue ainda este ano. 
Com a conclusao das obras 
iniciadas no governo Jose 
de Ribamar Fiquene, o 
Plantao Central devera 
voltar a funcionar no 
Primeiro Distrito. 0 
sub secretario de Seguranya 
da Regiao Tocantina, Dr. 
Luciano Abreu. recebeu a 
noticia como a grande 
novidade do ano. "Com a 

conclusao do ITimniu 
Distrito fica mais facil dc sc 
trabalhar", argumentou. 
Apesar da rapida visita do 
coronel a Imperatriz, o 
subsecretario teve tempo 
para Ihe apresentar os 
problemas da regiao. Os 
assaltos a banco e o crime 
organizado foi um dos 
assuntos discutidos. () 
indice dessas ocorrencias 
vem aumentando a cada dia. 
Nas duas ultimas semanas 
foram mortos dois 
elementos com 
caracteristicas identicas, e 
os levantamentos feitos pela 
poh'cia dao conta de que seja 
ayao do crime organizado 
(queima de arquivo), de 
Imperatriz. Para combater o 
crime organizado na regiao, 
faltam varios cquipamentos, 
como veiculo, armamento, 
e material humano. 
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