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0 Inst. Nac. de Meteorologia 
informa que o tempo em Imperatriz 
hoje sera parcialmente nublado a 
moderado com pancadas de chuvas 
esparsas e visibilidade boa. 

Jornal Capital 

hoje 

0 imcio da propaganda do Goverm 
do Piaui, divulgando as belezas natural 
e livres da polui^ao que acontecem no 
Delta do Rio Parnaiba. 
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Delta do Pamaiba atrai tui ista 
e 

TV e Jornal Capital langam campanhas institucionais do Governo do Piaui 
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Delia do Parnaiba e o tinico das. ires Americas em mar aberto A Lagoa do Portinho faz parte do complexo paisagistico do Parnaiba 

O numero 

E o numero de dias do 
ii 14° Festejo 
i; Homenagem a Santa Rita 
4 de Cassia, que sera 

realizado de 14 a 22 de 
i: maio a partir das 19:30 hs 
I na raatriz de Santa Rita no 
i; bairro Santa Rita. 

O fato 

0 14° 
Festejo em 
Homenagem a 
Santa Rita de 

Cassia, come^a dia 14 com 
o Ministerio da Pastoral 
Vocacional e Pastoral da 
Comunicagao. Dia 15, e 
dedicado as maes. Dia 16, 
Legiao de Maria. Dia 17, 
catequese. Dia 18, Jesc. Dia 
19, Sim de Maria. Dia 20, 
Grupo de Casais. Dia 21, 

|Deus conosco. Dia 22, 
Liturgia/Comunidade. 

A pessoa 

Santa Rita de 
Cassia e 
advogada dos 
impossiveis. Sua 

o^ao nos 
oxima de Deus e do 
ximo. 

Glassilider 

-m m 

Garrocdro 

e fuzilado 

A violencia em 
Imperatriz continua fazendo 
vitimas fatais. A ultima 
vitima foi um carroceiro que 
tombou com tres tiros. Veja 
mais detalhes na Pagina 
8A. 

M 

O empresario Neto Teixeira, candidato a prefeito de 
Cideldndia pela coliga^ao PPB-PSB confirmou ontem 
que a em en da Cesar Bandeira foi aprovada pelo 
Congresso Nacional e que haver a eleifao nos novos 
municipios no dia 03 de outubro. Neto Teixeira considera 
a medida positiva, pois os atuais distritros, uma vez 
emancipados, terao condigoes de oferecer melhores 
condipdes de vida para suas respectivas com unidades. 

Ultimas 

STF cassa 

liminar da 

oposi^ao 

Ontem a noite o Superior 
Tribunal Federal decidiu que 
o Congresso Nacional pode 
continuar votando as emendas 
a Constitui^ao, propostas pelo 
Governo Federal. A decisao 
favoreceu o governo FHC, 
pois cassou liminar concedida 
as oposi^oes que queriam 
impedir a vota^ao das 
referidas emendas. 

US$ Comercial Compra 

R$ 0.9918 (+0,01%) 

US$ Comercial Venda 

R$ 0,9926 (+0,01%) 

US$ Faralelo Compra 

VS$ Faralelo Venda 

iSlii ill 

1111 > 

USS Turismo Venda 

lill iii 

Ouro Cgrama) 

RS 12,61 (quarta-fdra) 

Poupanga 

1,1148% (07.05.%) 

R$ 0,8287 (maio) 

no 

Esporte Nacional 

Gopa Libertadores da 

America 

Gremio 2x0 Botafogo 5 -v; 

0 governo do Piaui lan^oi 
campanha com objetivo di 
elevar o numero de turistas no 
Delta do Rio Parnaiba, no 
extremo norte do Estado. 

0 Delta do Parnaiba ^ o 
unico das tres Americas em 
mar aberto e possui mais de 7r 

ilhas alem de cachoeiras 
sitios historicos. 

A TV Capital foi escolhida 
para divulgar a campanha que 
comega hoje. 0 governo do 
Piaui ouviu atrav^s do 
telemarketing, 100 pessoas de 
Imperatriz. A maioria dos 
entrevistados confirmaram que 
a TV do Conor Farias tinha a 
maior audienciae apreferencia 
dos telespectadores. 

Ontem, o secretdrio de 
Comunica^ao do Piaui, Nilson 
Soares de Sa Filho, esteve em 
Imperatriz e visitou a sede do 
Sistema Tucanu's de 
Comunica^ao. 

Depois das negocia^oes 
ficou confirmado que a TV 
Capital veiculara a partir dt 
hoje, midia mostrando as 
belezas naturais do Delta do 
Parnaiba. 

O Jornal Capital divulgara 
agoes da administra^ 
estadual que contribuem, 
direta e indiretamente com o 
fortalecimento do turismo. 
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Cadetil 

Jorna! Capital 

Jussara Cerqueira come, 
a sociedade imperatr:-'e< 

e Soraya Luiza, a 
a«;ailandense 

For Dentro 

da Imprensa 

Programacao da T 

S Cader^ 

JornalCapitai 

Ondas Curtas 

Tendencia 

Esporte Local 

Ildemar parabeniza 

maes a9ailandenses 

Prefeito Ildemar Gon$alves 

O prefeito de A^ailandia, 
Ildemar Gon^alves, envia 
mensagem antecipada para 
as maes de seu municipio. 

"Que Deus aben^oe a 
todas as maes de Agailandia 
e do mundo. Rogo a Deus 
para que as ilumine e 
proteja em seus 
sacrossantos deveres!", diz 
o prefeito Ildemar 
Gon^alves na mensagem. 
Pagina 2C. 
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Cartas 

Fax 

FonesQ) 

CP/ da agiotagem 

Esse negocio da CPI da 
agiotagem nao vai da em 
nada. E so embroma^ao. 

Carlos Manuel 
Bacuri 

Duvido que a Camara 
Municipal de Imperatriz 
tenha coragem para cassar 
o presidente da Camara, 
Antonio Salgado Filho. 

Joao da Silva 
Bacuri 

Essa tal de CPI para 
apurar escandalos 
finaceiras sera mais uma 
daquelas que levam nada a 
lugar algum. 

Afonso Barreto 
Centro 

CPL 

Quero saber se os 
vefeadores de Imperatriz 
vao aprovar mais gente de 
Sao Luis na prefeitura 
municipal. Essa Comissao 
Permanente de Licita^ao £ 
mais um exemplo. 

Amaury Campos 
Centro 

Essa CPL com gente de 
Sao Luis, gastando uma 
for tuna e um atentado aos 
imperatrizenses. 

Joao Marques 
N. Imperatriz 

Parabens ao vereador 
Luis Carlos Noleto pela 
coragem de dizer a 
verdade. Essa CPL pode 
muito bem funcionar com 
os secretarios-adjuntos. Ja 
imaginou, gastar mais R$ 
40 mil com gente de Sao 
Luis. 

Antonio Neto 
Centro Velho 

Nota do Editor: Ontem 
os vereadores de Imperatriz 
a^rovaram a CPL, 
Comissao Permanente de 

icitagdo, que terd status de 
cretaria Municipal e 

astard aproximadamente 
K$ 40 mil com a folha de 
pagamento. 

Novos Municipios 

Esses novos municipios 
v..j sair ou nao? Pica esse 
clima de indecisao no ar. 

Carlos Vala dares 
Vila Lobao 

10 sera a eleigao 
mo? Sera que havera 

ao nos 81 municipios 
'• dos na 6poca que o Dr, 

ie era o governador? 

Maria Carla 
Centro 

Nota do Editor: Ontem, 
Neto Teixeira, candidate a 
f)tefeito de Cideldndia, 

de Imperatriz, 
que o Congresso 

aprovou a 
Cesar Bandeira. 

5 deputados foram 
TJnverd mesmo 

os novos 
Jin 03 de 

por ULISSES BRAGA 

ESCOLA DA CIDADANIA 

MODULO 14 

Princfpio da Legalidade 

Tamb£m e um direito 
individual fundamental. Porisso 
o colocamos igualmenle como 
direito do cidadao. Ele consta do 
art 5° da Constitui^ao de 1988 
nestes termos: 

"Ninguem sera obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senao em 
virtude de lei" 

Qualquer autoridade so tern 
o direito de exigir que um 
cidadao fa^a alguma coisa, se 
estaexigencia forfundamentada 

em lei. Da mesma forma, ela so 
pode obrigar um cidadao a nao 
fazer algo, se igualmente estiver 
baseada em lei. Nao tern valor a 
simpoes vontade da autoridade, 
mesmo bem intencionada. 
Qualquer que seja a autoridade: 
Secretario Municipal, Prefeilo, 
Delegado de Policia, Agente 
Policial, Governador, Juiz 
Estadual, Juiz Federal, 
Desembargador, Ministro do 
P^xercito, e ate o Presidente da 
Republica, 

Sua ordem, sua exigencia, 
sua decisao, atraves de Por taria, 
Decreto ou o que for, so pode e 
deve ser cumprida, se tiver 
respaldo em lei. A eles estarao 
agindo como autoridades que 
sao, que eastern para zelar pela 
lei, fazer cumprir a lei. Caso 
contrario, eles estarao agindo 
com abuso de autoridade, que e 
crime, sendo, inclusive, 
passfveis de processo 
administrativo, civil e penal. 

E que a autoridade, qualquer 
que ela seja, e de qualquer 
Poder, Executive, Legislativo e 
Judiciario, esta, mais que os 
outros, obrigada a agir dentro 
rigorosamente da lei. 

Este e, pois, um direito 
humano fundamental e, ix)r isso, 
tao importante para a ddadania. 
Numa na^ao em que nao 
houvesse esta prote^ao legal, 
sem diivida nao haveria tambem 
ddadania. 

(O autor, Ulisses Braga, e 
presidente do FORUM DA 
SOCIEDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ) 

-K- 
FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 

SORTER) "A CIDADANIA DA SORTE" CUMPOM 14 
PRINCIPIO DA LEGALIDADE 

Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) Voce e obrigado a fazer alguma coisa: a) sempre que a autoridade o determinar : b) se a lei o determinar— 

Xz 
b) ela 2a) Se a autoridade determinar alguma coisa, sem amparo na lei; a) Voce nada pode fazer contra ela- 

pode ser processada administrativa, civil e penalmente, porque isso e abuso de autoridade. 
Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal. no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE 

IMPERATRIZ, ou no Jornal Capital. E concorra a uma casa residencial e outros premios. Os modulos da cidadania 
estarao sendo explicados diariamente as 7,00 boras da manha, na Radio Capital, 
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X 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 

SORTEIO MA CIDADANIA DA SORTE" CUMPOM 14 
PRINCIPIO DA LEGALIDADE 

Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) Voce e obrigado a fazer alguma coisa: a) sempre que a autoridade o determinar : b) se a lei o determinar— 

2a) Se a autoridade determinar alguma coisa. sem amparo na lei: a) Voce nada pode fazer contra ela ; b) ela 
pode ser processada administrativa. civil e penalmente, porque isso e abuso de autoridade. 

Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE 
IMPERAIRIZ, ou no Jornal Capital. E concorra a uma casa residencial e outros premios. Os modulos da cidadania 
estarao sendo explicados diariamente as 7,00 boras da manha, na Radio Capital. 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUMPOM 14 

PRINCIPIO DA LEGALIDADE 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) Voce e obrigado a fazer alguma coisa; a) sempre que a autoridade o determinar : b) Se a lei o determinar— 

2a) Se a autoridade determinar alguma coisa, sem amparo na lei; a) Voce nada pode fazer contra ela- 
pode ser processada administrativa, civil e penalmente, porque isso e abuso de autoridade. 

b) ela 

Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ, ou no Jornal Capital. E concorra a uma casa residencial e outros premios. Os modulos da cidadania 
estarao sendo explicados diariamente as 7,00 horas da manha, na Radio Capital. 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUMPOM 14 

PRINCIPIO DA LEGALIDADE jfe 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) Voce e obrigado a fazer alguma coisa: a) sempre que a autoridade o determinar : b) se a lei o determinar— 

2a) Se a autoridade determinar alguma coisa, sem amparo na lei: a) Voce nada pode fazer contra ela- 
pode ser processada administrativa, civil e penalmente, porque isso e abuso de autoridade. 

b) ela 

Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ. ou no Jornal Capital. E concorra a uma casa residencial e outros premios. Os modulos da cidadania 
estarao sendo explicados diariamente as 7,00 horas da manha, na Radio Capital. 
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TIUBIJNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Dois meses 
'So um detalhezinho foi 

omitido em relagao a 
pesquisa divulgada semana 
passada sobre a sucessao 
imperatrizense. A enquete 
que revelou que Ildon 
Marques lidera a intengao 
de votos com 34%, seguido 
por Fiquene- 21%, Macleira- 
15% e Davi-11% nao acabara 
de ser concluida, como se 
deu a entender. Na verdade 
os pesquisadores ouviram 
600 eleilores entre os dias 05 
e 09 de maryo. Quando Ildon 
Marques ainda era 
interventor e se encontrava 
na crista da onda. De la para 
ca, como se sabe, muita agua 
passou sob a ponte da 
corrida eleitoral. Inclusive o 
minidiliivio das revelayoes 
sobre compras de alimentos 
superfaturados para a 
merenda escolar. 

A proposito 
Nova sondagem deve ser 

divulgada nos proximos 
dias. Gente de Sao Luis 
encomendou uma pesquisa a 
um inslilulo piauiense Sabe- 
se que os pesquisadores 
deverao trabalhar semana 
que vem. Tern candidate 
ajx)stando que os mimeros 
da Econometrica serao bem- 
diferentes da realidade atual 
a ser levantada pela pesquisa 
em gestayao. 

Indefinigao 
Uma avaliayao da 

polemica enquete da semana 
passada leva a conclusao de 
que o processo suicessdrio 
ainda se encontra indefinido. 
E que, dos quatro 
prefeituraveis bem- 
colocados na pesquisa, pelo 
menos dois ainda nao 
estariam com suas 
presenyas totalmente 
asseguradas na campanha. 
Davi Alves Silva ainda luta 
pelo ingresso no PPB, 
enquanto Ildon Marques nao 
tern o controle total do 
PMDB e tende a enfrentar 
outras dificuldades a medida 
que sua passagem pela 
Prefeitura for sendo julgada 
pela sociedade. Fiquene e 
Madeira, respectivamente 
segundo e terceiro 
colocados na pesquisa, estao 
de olho nos votos ildonistas 
e davisistas. 

Perguntinha 
Por que o oryamento da 

Prefeitura estourou em 
apenas tres meses? 

Ret a final 
Logo logo o plenario da 

Camara sera chamado a 
votar o relatdrio da CPI da 
Agiotagem. Tudo indica que 
o presidente Salgado Filho e 
os demais vereadores 
envolvidos serao 
condenados a devolverem 
aos cofres do Legislativo os 
milhares de reais que 
tomaram emprestado. 0 
cargo do presidente da Casa 
de Leis tambem pode ter 
outro titular como resultado 
da CPI. 

Mais documentos 
Continua funcionando em 

ritmo forte a Comissao 
Parlamentar de Inquerito 
que apura demincias de 
superfaturamento da 
merenda escolar. Os seus 
integrantes vem de colher 
novos papeis a respeito das 
compras e licitayoes. 
Algumas verdades ja salt am 
aos olhos; a Prefeitura 
deixou tie comprar came 
outros produtos por menus 
da metade do preyo na 
cidade para adquiri-los, nao 
se sabe por qual motivo e 
contrariando as regras 
legais, em outros centros; a 
Prefeitura laborou em erro 
ao comprar serviyos, e nao 
apenas generos alimentfcios; 
e mais, a Prefeitura adquiriu 
merenda sem o devido 
processo licitatdrio, outro 
equivoco crasso. 

Misterio 
Diz a propaganda oficial 

que a Prefeitura realiza suas 
obras em parceria com o 
Governo. Pelo que se sabe, 
desde muito o auxflio de Sao 
Luis nao se faz sentir na 
administrayao municipal. ( 
interventor Dorian Meneses 
deveria dizer com clareza no 
que o Palacio La Roque esta 
colaborando nas frentes de 
trabalho bancadas pela 
Prefeitura. 

Homem forte 
O ex-depulado 

ressuscitou com a corda 
toda. Freitas Filho e assessor 
polivalente e figura de proa 
da equipe de Dorian 
Meneses. 

r 
0) plantfio HospitQlo 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

09/05/96 

Mospitnl ijcml 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

09/05/96 

Mospital Santa Zereza 
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Delta do Pamaiba recebe infra-estruti 

Govemador Francisco Mao Santa investe na industria do turismo 

por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

502 dias, 
Governadora, o tempo 

continua passando e as 
obras continuam paradas 
aqui na Regiao Tocantina, 
enquanto a senhora anuncia 
que nao tem verbas, nao tem 
recursos, nao pode gastar, o 
governo do Piaui, o Mao 
Santa, faz tudo ao contrario, 
trabalha, luta e consegue 
divulgar o sen estado, 
principalmente visando o 
turismo na regiao Delta do 
Rio Parnaiba, Sitio do 
Boqueirao, Lagoa do 
Coutinho, Cachoeira do 
Urubu e tantos outros 
pontos turisticos que o Piauf 
tem.O governo do Piaui, 
alem de realizar obras, ainda 
divulga o estado, exatamente 
o contrario da senhora. 

TV Capital: 
2% de audiencia 

A empresa de pesquisas 
conhecida como 
enganom^trica, foi a 
responsavel por uma 
pesquisa encomendada pelo 
Sistema Mentira de 
Comunicagao de Imperatriz, 
que deu 2% de .audiencia para 
a TV Capital, mas como diz 
o velho ditado; quern ri por 
ultimo ri melhor, exatamente 
os 2% da TV Capital, foi que 
deu o troco a enganometrica 
e Sistema Mentira de 
Comunica^ao. 

TV Capital 
II 

0 governo do Piaui, 
Francisco Mao Santa, 
atraves do secretario de 
Comunica^ao, Nilson Sa 
Filho, mandou realizar uma 
pesquisa por telemarketing, 
para saber qual a televisao 
que tinha maior audiencia 
junto ao povao. Adivinhem 
so quern venceu? Ldgico 
que foi a TV Capital, 
televisao de maior audiencia 
da Regiao Tocantina, por 
conseqiiencia de sua 
audiencia, e a nova 
contratada para divulgar o 
Governo do Piaui, na 
administra^ao de Francisco 

Mao Santa na cidade de 
Imperatriz, principalmente 
do turismo. 

Jackie foi 
asegunda 

E possivel enganar a 
historia? Pode-se tentar. A 
vida do presidente John 
Kennedy foi esquadrinhada 
por todos os cantos depois 
de seu assassinate, ha 32 
anos. So na semana passada 
veio a tona urn detalhe 
importante: A 
badaladissima Jacqueline na 
verdade foi a segunda 
mulher de Kennedy. O. 
primeiro ocorreu em 1947, 
com uma gra-fina chamada 
Doric Malcolm, e durou 
pouco. 0 patriarca Joseph 
Kennedy cuidou de apagar 
o episodic do curriculo do 
filho que queria ver 
presidente a qualquer custo. 
A revela^ao consta do novo 
livro sobre os Kennedy 
escrito pelo jornalista 
Seymour Hersh. Segunde 
ele, o patriarca gastou rios 
de dinheiro para abafar as 
escandalosas aventuras 
extraconjugais do 
presidente. "Depois da 
posse na Casa Branca, o 
velho procurou Doric e fez 
com que ela tirasse longas 
ferias numa regiao remota 
da Italia", diz o jornalista. 

Tribute ao 
mau gosto 

O Monumento a 
Liberdade, mostrando a 
mao do presidente Nelson 
Mandela emergindo entre 
as grades da prisao, esta 
causando a maior 
controv^rsia na Africa do 
Sul. Ningut^m discorda 
homenagem ao lider negro, 
mas o fato € que o projeto 6 
feio de doer. Desenhado 
por uma escultora branca, 
o monumento tera 23 
metres de puro mau gosto. 
E pior do que o tribute a 
Ayrton Senna inaugurado a 
alguns meses em Sao 
Paulo, "Parece mas uma 
mao querendo agarrar algo 
no ar do que um si'mbolo de 
liberdade", criticou o jornal 
Citizen, de Pretoria. 

TV CQpitQl/Concil 5, 

R TV Interotivci 

de Imperatriz 

por Frederico Luiz 

O governador do Piaui, 
Francisco Mao Santa, 
implantou a infra-estrutura 
necessaria para atender o 
complexo turistivo do Delta do 
Rio Parnaiba, o unico das tres 
Americas em mar aberto e com 
mais de setenta ilhas. 

A beleza nativa do Delta do 
Parnaiba alcanna repercussao 
internacional. Sao cachoeiras, 
ilhas, lagos naturais, que fazem 
a atragao das localidades do 
extreme Norte do Piaui. 

A Praia da Pedra do Sal 
revela o encanto das ondas que 
se chocam com imensas rochas 
que ficam na orla maritima. 

Na lagoa do Portinho, o 
visitante pode constatar a 
beleza da uniformidade de suas 
areias, claras e livres de 
qualquer vestigio de polui^ao. 

A cachoeira do Urubu 
recebeu uma ponte onde o 
turista pode apreciar toda a 
beleza da area com conforto e 
seguranca. 

Por6m, alem do Delta do 
Paranaiba, quern visita a regiao 
pode contemplar a arquitetura 
da natureza, que esta mais 
presente no Sitio do Boqueirao, 
onde constru^oes naturais, 
como a Pedra Furada, desafiam 
os olhos do mais incr^dulo dos 
terrestres. 0 Sitio fica no 
municipio de Sao Raimundo 
Nonato. 

A Piemtur, empresa de 
turismo do Piaui, colocou uma 
excelente infra-estrutura no 
Delta do Parnaiba, com uma 
rede de hotels, restaurantes, 
bares, pontes, e bases de apoio. 
Todo esse aparato foi 
construido sem agredir a 
natureza. 

"O governador Francisco 
Mao Santa mostra que 6 
possivel incentivar a industria 
do turismo, que gera 
dividendos para o Estado, e ao 
mesmo tempo, preservar o 
complexo paisagistico do Delta 
do Parnaiba", disse o secretario 
de Comunica^ao do Piaui, 
Nilson Soares de Sa Filho. 
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Delta do Rio Parnaiba 

por Frederico Luiz 

O brasileiro que estudou 
historia antiga, acostumou-se 
com a expressao, "Delta do 
Nilo". Foi esse Delta que 
possibilitou o crescimento da 
civiliza^ao e da cultura egipcia. 

No periodo das enchentes, o 
Nilo deixava um precioso limo, 
que servia de adubo para as 
colheitas dos egipicios, que 
plantavam as margens do rio. 
Um historiador muito 
conhecido, Herodoto, ja dizia 
que o Egito era um presente do 
Nilo. 

Eis que no Piaui, um 
imponente Delta se coloca diante 
dos brasileiros. Ao contrario do 
Nilo, localizado no deserto do 
Saara, o nosso Delta esta 
encravado numa terra morna e 
acolhedora. Com todo o 
resplendor que o clima tropical 
pode fazer a homens e mulheres. 

As mais de 70 ilhas, e o verde 

durante o ano todo, e mais a a 
atitude singela do Parnaiba, no 
encontro das aguas do Delta com 
o mar. 

Nas cachoeiras de tra^ado 
entrecortado, percebemos o 
cuidado com que a natureza tece 
suas maravilhas. 

Por isso nao da para 
comparar. Conhecer o Delta do 
Paranaiba, e muito melhor do 
que imaginar ver o arido Delta 
do Nilo. 

Mesmo Atila, tirano dos 
Hunos, e monar 
desembestado que implant' 
horror e a diatadura do sa 
ha muito tempo atras, rer 
se a beleza do Delta do Pa 
que recebeu toda a 
estrutura para o turis 
governo de Francisco 
Santa. 

0 melhor e mais b< 1o 
esta aqui. Bern pertinho de 
No extreme Norte do Piaui. \ 
conferir. Com certeza. 

Governo do Piauf escolhe TV Capital e J \^A 

por Frederico Luiz 

0 Governo do Piaui, langou 
campanhas regionais com o 
objetivo de divulgar a beleza do 
Delta do Rio Paranaiba. 

O objetivo e elevar a 
industria do turismo no Estado, 
que e o setor que mais cresce 
em todo o globo. 

A administragao do governo 
de Francisco Mao Santa, 
implantou o sistema de 
Telemarketing, em convenio 
com a Telepisa, a empresa do 
Piaui que trata do setor de 
telecomunicagoes. 

Com esse sistema, o 
Governo realiza suas proprias 
pesquisas e otimiza seus 
resultados, pois fica livre dos 
interesses de agendas e drgaos 
de divulgagao. 

0 Telemarketing do 

Governo do Piaui, selecionou 
100 residencias em Imperatriz. 
Estratificou a pesquisa para 
ouvir a opiniao em todos os 
setores, Norte, Sul, Leste e 
Oeste. 

A pergunta que os 
operadores de Telemarketing 
fizeram era simples: Qual a TV 
de maior audiencia em 
Imperatriz? 

Advinha qual foi a resposta 
da maioria dos 
imperatrizenses? Exatamente, 
deu a TV Capital na cabe^a. 

O proprio secretario de 
Comunica^ao do Piaui, Nilson 
de Sa, estranhou o resultado 
porque tratava-se de uma 
emissora afiliada a Rede 
Record. E na maioria das 
cidades brasileiras, essa 
mesma pesquisa da como 
resultado outras emissoras. 

Nilson de Sa esteve ontem 
em Imperatriz e fechou 
contrato de publicidade com a 
TV Capital, para veicular uma 
boa midia mostrando as 
belezas do Delta do Paranaiba. 
A produ^ao do Governo do 
Piaui, conta, inclusive, com o 
testemundo do presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 

Com o Jornal Capital, o 
contrato de midia local foi mais 
facil, porque o jornal e o vinico 
que produz graficos e 
demonstrativos, a partir dos 
numeros da propria mat^ria, 
sem a necessidade do envio de 
arte-final ou fotolitos. E assim, 
o Jornal Capital, al<?m do 
turismo, tera noticias genericas 
do Piaui, como forma de elevar 
a imagem do Estado e 
fortalecer de forma indireta o 
turismo. Naedi^ao de hoje, por 

exemplo, os leitores do Seu 
Lider Diario recebem u i 
Jornal Informativo do Goven 
do Piaui. 

Quando se faz uma peso 
s^ria, n~o tem jeito. So da; 
Capital. E pensar qm 
"enganometrica" disse qu 
TV do Conor Farias tin 
apenas 2% de audiencia. Coisa^ 
de um sistema e de ui 
esquema velho, ultrapassado e 
que nao tardara de sofrer duras 
derrotas. Afinal, sempre, 
sempre chega a resposta do 
povo. Valeu Imperatriz! Por 
dizer que a TV Capital e a 
emissora de maior audiencia na 
cidade. E esse o compromisso 
do Sistema Tucanu's de 
Comunica^ao, manter p 
interatividade e defender < 
interesses maiores da cidao 
Valeu Imperatriz! 

Apresenando o programa RddlO tlCI TV, ate 

o dia 14 de maio, FreddlCO LlllZ 

A it a t ic 1 a c o m per £ e l 9 a a 
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Gonsultor financeiro no Capital 

Emanuel Goncalves da Silva faz palestra em todo Pals 

e agora mostra seu trabalho em Imperatriz 
por Raimundo Primeiro 

Da Editoria de Cidade 

O escritor e consultor 
financeiro com especializa^ao 

Negocia^ao de Dlvidas, 
Emanuel Goncalves da Silva, 
faz a divulgagao do seu 
trabalho em Imperatriz. 

Seu trabalho consiste em 
desenvolver intermediayao 
entre "Devedor x Credor" 
buscando um consenso que 
atenda ambas as partes. 

Ele diz que "ao 
percebermos a enorme 

carencia existen na popula^ao 
com desconhecimento dos 
diversos temas que envolvem 
o processo do endividamento, 
tivemos a iniciativa de 
escrever e lan^ar o livro Como 
Negociar Dtvidas, nodia 19 de 
outubro de 1994". 

Este livro ampliou mais 
ainda o universo de nosso 
trabalho, tendo sido o mesmo 
alvo de dezenas de 
reportagens em jornais, radios 
e televisao. 

No dia 18 de agosto de 95, 
Emanuel Goncalves da Silva 

foi entrevista no programa Jo 
Soares Onze e Meia e hoje e 
presen^a constante na 
imprensa de Salvador, Bahia, 
onde trabalha. No ano 
passado, ministrou dezenas 
de palestras para industrials 
e, recentemente, fez o 
langamento da fita de video 
"Como Negociar Dividas". 

0 autor mostra-se 
interessado em escrever para 
este diario e sobre o assunto 
enfatiza: "o nosso objetivo e 
de remeter regularmente 
para o seu conceituado jornal, 

artigos onde abordaremos 
todos os assuntos que 
abrangcm o conteiido do 
nosso tema, sendo que a 
divulga^ao por este jornal nao 
ira custar-lhes qualquer tipo 
de remunera^ao, apenas o 
titulo de reciprocidade. 
Solicitamos tao somente, que 
seja reproduzido fielmentc 
em sua Integra, nossa 
identifica^ao no rodape dos 
referidos artigos". 

Agora, voce confere um 
artigo de Emanuel Goncalves 
da Silva. 

Receita & Despesa 
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Agiotagem institucionalizada'' 

por Emanuel Gongalves da 
Silva 

A rotina financeira da 
popula^ao de nosso pais vem 
sendo sugada de forma 
impiedosa pelos agiotas. Esta 
explora^ao que esta 
a m p 1 i a n d o - s e 
assust^doramente por 
diversos motives, ao contrario 
de epocas anteriores, tern se 
"institucionalizado" cada vez 
mais. 

As empresas de Factoring 

6 um exemplo concreto deste 
fato, pois operam oficialmente 
emprestando dinheiro com 
juros sempre superiores aos 
absurdos juros aplicados pelos 
Bancos. 

Antigamente os agiotas 
temiam aparecer e 
funcionavam da forma mais 
oculta possivel. Hoje em dia o 
que se ve e uma prolifera^ao 
deste perverse mercado, onde 
pessoas que perdem seus 
empregos e recebem suas 

indenizagoes, iniciam apratica 
de agiotagem via seus ex- 
colegas de trabalho. Outros, 
mesmo empregados, 
emprestam dinheiro aos 
companheiros com juros de 
25% e ate 50%, sem o menor 
constrangimento. 

A lei diz que agiotagem e 
crime, no entanto, o alto indice 
de endividamento do pais e a 
consequente ilusao tern sido 
espertamente aproveitada pela 
usura, propiciando vantojosos 

lucres a poucos e abrindo a 
falencia de muitos. Este nao e 
o caminho, no proximo artigo 
apresentaremos alternativas... 

Emanuel Goncalves da 
Silva, e consultor financeiro, 
autor do livro e da fita de 
video "Como Negociar 
Dividas". Ministra palestra 
abordando o tema. Para 
adquirir o livro e a fita de 
video, contratar sua 
consultoria ou palestras, ligue 
para 071-532-1796. 

Sindicato luta por seguranga no trabalho 

Campanha por seguranga bancaria vai ser 

langada hoje, com uma entrevista coletiva 
por Andre Cunha 

Da Editoria de Cidade 

O Sindicato dos 
Bancarios marcou para esta 
( nta-feira, dia 9, o 
1. n^amento da campanha 
por seguran^a bancaria. 

A Diretora de Satide e 
Seguran^a no Trabalho, 
Leda Martins, concedera 
uma entrevista coletiva 
apresentando a campanha e 
os numeros da inseguran^a 

tncaria no Maranhao. 
Apos realizar reunifies 

nos locais de trabalho — de 
10 a 27 de abril — a entidade 
vai colocar a campanha na 
midia e nas agencias. 

Serao realizadas tambem 
reunifies com vereadores e 
organizado um abaixo- 
assinado. 

O objetivo da campanha e 
forgar os bancos a 
investirem em seguranya, 
instalando mecanismos de 
prote^ao, como as portas 
detectoras de metais. 

Um projeto propondo este 
tipo de porta — 

encaminhando parecer ao 
vereador Ademar Danilo, do 
PT, ja esta tramitando na 
Camara Municipal de Sao 
Luis. 0 projeto tambem e 
reivindicado em Imperatriz. 

Leda Martins anunciou 
que o Seeb requera a 
Camara de Vereadores da 
capital maranhense a 
realiza^ao de uma sessao 
especial para discutir a 
seguran^a bancaria. 

A semana esta sendo 
quente em Brasilia. Ontem, 
dia 8, entrou na pauta de 

vota^ao do Congresso o 
projeto de privatiza^ao da 
Companhia Vale do Rio 
Doce. 

O ministro do 
Planejamento, Josfi Serra, ja 
anunciou que a privatizapao 
da CVRD e prioridade. 
Existem muitas resistencias 
no Senado. 

A privatiza^ao da CVRD 
foi ao Congresso por que o 
senador Jose Eduardo Dutra, 
do PT, apresentou projeto 
condicionando a privatiza^ao 
a uma decisao do Legislative. 

Caneleiros Bar e a opcao 

ior Raimundo Primeiro 

inal de semana. O 
teleiros Bar, que fica 
ilizado no setor Beira-Rio, ja 

m preparada« uma 
'grama^ao especial para 
nar o imperatrizense. 

agenda come^ou ontem, 
mo show de Ixma Garcia. 

C ntou o que de melhor existc 
ntro da Miisica Popular 
isileira (MPB). Conseguiu 

lar ao publico presente, 
conseguiu ficar parado 
de da movimenta^ao 
o. 

, 9, o Caneleiros Bar 
enta como principal 

> o cantor Glauber 
, que interpretara 

as regionais, alem de 
■s de sua autoria. 

programacao que sera 

colocada em pratica ate o 
proximo sabado, dia i 1, sera a 
seguinte; sexta, 10, Luis Carlos 
(cantor e compositor): sabado, 
11, Nivon Carlos e Wilson 
Zara. 

Ate recentemente, 
Imperatriz nao tinha um espago 
adequado para os artistas 
locais apresentarem seus 
trabalhos. Hoje, o quadro 
mudou. O Caneleiros Bar 
transformou-se no principal 
ponto de referenda da miisica 
regional. Fundado sob a 
regencia de Wilson Zara (seu 
atual coordenador), que se 
mostrou sensivel as questfies 
culturais desta parte do Estado, 
o Caneleiros Bar ja conhecido 
em outras cidades do Pais. 

E que por la ja estiveram se 
apresentando nomes de peso 
da MPB. Semana fizeram 

Sabado tem Wilson Zara no Caneleiros Bar 

shows Edmar Goncalves e 
Rogerio Franco (fazendo o 
lan^amento do seu primeiro 
disco). Eles sao de Fortaleza, 

Ceara, mas ja cantam e falam 
das coisas maranhenses com 
uma intimidade fora do 
comum. 

Homens & 

Empresa 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

— Ola, bom dia! 

Cu id an do 
do social 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso decidiu 
criar o cargo de secretario- 
executivo da Camara 
Setorial de Politicas 
Sociais. O secretario- 
executivo, que sera 
escolhido nos proximos 
dez dias, sera uma pessoa 
com amplo acesso aos 
ministros da area e tera a 
missao de coordenar a 
ayao social do governo, 
inclusive cobrando metas 
estabelecidas pela Camara. 
A decisao foi confirmada 
pelo ministro da Educa^ao, 
Paulo Renato de Souza, um 
dos autores da ideia. 

A cria^ao do cargo e a 
resposta do governo as 
criticas que vem 
recebendo, em ava]ia9fies 
externas e internas, por 
sua inoperancia na area 
social. O assunto comeyou 
a ser debatido ha cerca de 
dois meses, pelo 
presidente da Repiiblica e 
alguns ministros. Num 
primeiro momento chegou- 
se a pensar no ministro do 
Planejamento, Jose Serra, 
para coordenar as a^fies, 
mas ele nao foi receptivo a 
proposta. 

A indica^ao de Serra foi 
estimulada principalmente 
pelo ministro das 
Comunica^fies, Sergio 
Motta. Afinal, o ministro ja 
controla os grandes 
investimentos do governo 
em saneamento e 
habilitagao. Mesmo 
recusando o comando da 
area Serra participou da 
elabora^ao do novo 
formato da Camara 
Setorial, uma complicada 
obra de engenharia 
politica. 

Minimo 
em pauta 

O governo nao pretende 
discutir com a sociedade o 
salario minimo, segundo o 
ministro do Trabalho, 
Paulo Paiva. Cobrado 
terya-feira pela falta de 
debate em torno do Indice 
de reajuste, definido por 
medida provisoria, Paiva 
reagiu prontamente: 
"salario minimo e uma 
referencia mais fiscal e nao 
pode ser objeto de 
negociayao". 

Ele participou, em Sao 
Paulo, de um seminario da 
Central Unica dos 
Trabalhadores, CUT, 
sobre requalificayao 
profissional. O presidente 
da CUT, Vicente Paulo da 
Silva, afirmou que o 

ministro ganha bem 
demais para compreender 
que, antes de ser 
referencia fiscal, o salario 
minimo e a razao da 
mis^ria de 20 milhfies de 
brasileiros. 

Um 
aid legal 

Para Wilson Zara, do 
Caneleiros Bar. 

O cantor e compositor 
Rogerio Franco, que 
lanyou o disco "Estayao 
Fronteira" em Imperatriz, 
na semana passada. 

Jose Carlos, da Nossa 
Banca de Revistas. 

Fernando da Cerpa, que 
anda de bem com a vida 
com os seus negocios. 

Dony Madruga, diretor 
da Radio Terra FM. 

Renilson Sousa, novo 
comandante da equipe de 
Esportes do Sistema 
Tucanu's de Comunicayao. 

Paulo Sobreira, diretor 
da TV Cidade de 
Ayailandia, Rede 
Bandeirantes. 

O colega Colo Filho. 

Samir Sabbag, 
proprietario da Danceteria 
Fly Back, no setor Beira- 
Rio. 

Sem 
capacidade 

A empresa norte- 
americana Noel Group, 
que ganhou a concessao 
para explorar a malha 
oeste da Rede Ferroviaria 
Federal, nao tem qualquer 
know how no setor. O 
grupo tem participayao em 
agencua de empregos, 
fabrica de auto-peyas, 
numa industria de linhas, 
numa fabrica de 
armamentos para a caya de 
patos selvagens e ate 
mesmo numa industria de 
pipoca. 

Comercio 
otimista 

O comercio de 
Imperatriz mostra-se 
otimista quanto as vendas 
por ocasiao da passagem 
do Dia das Maes. 

Frase 
do dia 

"Com pessoas 
apaixonadas pelo trabalho, 
nao se pode trabalhar so 
com profissionalismo. 
Trabalhar-se com emoyao". 

(Jennifer Connely, atriz 
americana, atuou no filme 
De Amor e de Somhrd). 

'ALE TRANSPORTE 

ile Tran^porte foi uma conquista social muito importante nas relagoes entre empregados e empregadores. 

e no Imposto de Renda. O nosso Pepartamento de Vendas esta a disposicao dos senhores empresarios que ^TeT 

fornecer Vale Transporte aos si r ^ VALfe- uncionanos. 
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por RENILSON SOUSA 

Tarde 
Capital 

Getulio Costa tem uma 
das mais belas vozes do radio 
imperatrizense, o 
comunicador tem outro dom 
que e de cantar. Getulio 
Costa e um seresteiro nato, 
e provou isto na sede do 
Incra, dia primeiro de maio, 
lia. do Trabalhador, 
cantando belas can^oes da 
musica popular brasileira e 
sendo aplaudido pelo piiblico 
presente. Show do Getulio, e 
o programa comandado pelo 
locutor na Radio Capital AM 
de Joao Lisboa, das 12:30 as 
15 boras. 

Dividindo 
audiencia 

A TV Difusora/SBT de 

Imperatriz, entra na briga pela 
audiencia no horario do meio, 
lan^ando o programa Aqui 
Agora edi^ao local, que enfoca 
as noti^ias do meio policial e 
todos os acontecimentos do 
dia-a-dia de Imperatriz e toda 
a Regiao Tocantina. Q 
programa tem o comando do 
competente Luis Carlos, que 
teve uma rapida passagem 
pela TV Mirante, mas 
retornou para a emissora da 
Monte Castelo, com todo o 
pique. Sucesso garoto, sigaem 
frente! 

Retornou * 
a cidade 

Moises Oliveira, 
procedente da cidade de 
Paragominas no Estado do 
Para, chegou cm Imperatriz 

em 94, direto para a Radio 
Nativa, onde desenvolveu um 
bom trabalho, conquistando 
um bom m'vel de audiencia nos 
horarios que comandou. No 
final do ano passado, voltou 
para a sua terra natal, mas 
sentiu saudades de Imperatriz 

e retornou. Atualmente, 
comanda um programa na 
Difusora FM, no horario das 
14 horas. Grande talento! 

Comanda 
o show 

Assis Fontinele, comanda 

com precisao, o programa 
Show da Tarde na Radio 
Mirante AM, um programa 
divertido, onde o ouvinte 
participa por carta e telefone. 
Fontinele 6 um comunicador 
bastante conhecido do 
imperatrizense, com 
passagem pela Radio 
Imperatriz varias vezes, Radio 
Terra, Nativa, e Karajas hoje 
Radio Capital. 

Clube 
em alta 

A Radio Clube FM de 
A^ailandia, esta investindo 
pesado em grandes 
profissionais para levar ao 
piiblico de A^ailandia, a 
melhor programa^ao da 
cidade. Leny Edson £ o mais 
novo contratado pela diretoria. 
0 mesmo apresentando de 
segunda a sabado o horario 
das 8 as 12 horas. Leny Edson 
come^ou na Radio Cultura 
FM, hoje Difusora de 
Imperatriz. 

Dupla 
dinamica 

Zezinho e Lindomar, da 
Flesh Piiblicidades, 

comandam atualmente, a TV 
CRC filiada a Band, com 
muita competencia. A dupla 
tambem conhecida por 
Gordo e Magro, nao mede 
esforgos para colocar no ar 
a melhor qualidade em seus 
programas locais. Depois 
que os dois passaram a 
comandar a emissora, a 
mesma ganhou outra 
roupagem e mais 
credibilidade junto aos 
telespectadores e a 
popula^ao em geral. 
Parab^ns! 

Competencia 
Elson Araiijo (foto), 6 hoje 

considerado um dos 
melhores reporteres 
policiais da cidade de 
Imperatriz. Participa 
ativamente do programa 
Radio Alternativa, da Nativa 
FM, pelaunidade movel com 
noticias policiais e todos os 
fatos que acontecem no dia- 
a-dia da cidade e toda regiao. 
Elson Araiijo tambem 
participa do propgrama TV 
Alternativa, comandado por 
Arimatida Jr., no canal 13, 
Rede Manchete. 

Programa<^ao OE hoje para as TVs VHS/UHF - »ATR 

TV Capital 

Canal S 

Rede Record 

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

Beakman 
17:30 Zorro 
18:00 Ora^ao das Seis 
18:05 Cidade Alerta 
19:00 Esporte Capital 
19:15 Jornal da Record 
20:00 253 

21:30 Capmeonato Carioca 
23:30 Os Novos Intocaveis 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da F£ 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

NAO forneceu programa?ao 

EOUIPE 

PHOEMIX, 

SOM E 

IUL 

MAIS UM 

EMPRE EM- 

DIME MTO 

DO 

SISTEMA 

TUCAMIPS 

DE 

COMUMI- 

CACAO 

TV Difusora TV Mirante 

Canal 7 Canal to 

SBT Globo 

05:58 Palavra Viva 06:10 Programa 
06:00 Alvorada Sertaneja Ecumenico 
07:00 Bandeira 2 06:15 Telecurso 2000 - 
07:30 Maranhao TV Curso 
08:00 Bom Dia & Cia (com Profissionalizante 

Eliana) 06:30 Telecurso 2000-2° 
10:00 Programa Sergio Grau 

Malandro 06:45 Telecurso 2000- 1° 
11:30 Moreira Serra Grau 

Especial 07:00 Bom Dia Imperatriz 
12:00 Carrossel 07:30 Bom Dia Brasil 
12:40 Aqui Agora 08:30 TV Colosso 

Maranhao 12:00 Mirante Meio Dia 
13:30 Cinema em Casa 12:30 Globo Esporte 

(Meu Robo e um 12:45 Jornal do Maranhao 
Heroi) Is Edi^ao 

15:30 TV Animal 13:15 Jornal Hoje 
16:00 Passa ou Repassa 13:40 Video Show 
16:30 Programa Livre 14:10 Vale a Pena Ver de 
17:30 Aqui Agora Novo - Despedida de 
18:30 Col^gio Brasil Solteiro 
18:55 TJ Maranhao 15:40 Sessao da Tarde 
19:15TJ Brasil (Quern ve Cara Nao 
20:00 Antonio Alves, ve Cora^ao) 

Taxista 17:30 Malhagao 
21:00 Razao de Viver 18:00 Quern e Voce 
21:30 Copa do Brasil 18:55 Jornal do Maranhao 

(Internacional-RS X 28 Edigao 
Flamengo) 19:10 Vira Lata 

23:45 Jornal do SBT 20:10 Jornal Nacional 
00:00 Jo Scares Onze e 20:40 O Fim do Mundo 

Mela 21:40 Plantao Medico (The 
01:15 Jornal do SBT Healers) 
01:45 Programa Joyce 22:40 Intercine (Loucuras 

Pascowitch do Coragao - Cyborg 
01:50 Perfil - Nas Montanhas 

dos Gorilas) 
00:40 Jornal da Globo 
01:10 Campeoes de 

Bilheteria (O 
Reencontro) 

MANCHETE 

07:00 Telemanha 
07:30 Patrine 
08:00 Sessao Animada 
08:30 Escola Biblica da F6 
09:00 Cozinha do Lancelotti 
09:15 Grupo Imagem 
09:30 Dudalegria 
10:30 Os Cavaleiros do 

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

Zodiaco 
19:00 Super Human 

Samurai 
19:30 RX 
20:15 Manchete Esportiva 
2- Edi^ao 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Business 
23:40 Boletim Olimpico 
23:45 Momento Economico 
00:00 Home Shopping 
00:15 Jornal da Manchete 

23 Edigao 
00:45 Clip Gospel 
01:45 Espa^o Renascer 

tvcnt 

NAO FORNECEU PROGRAM .? 

TV, 

WhjAt 
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Apailandia/Social 

Imperatriz, 09 de ma/o 1996 

Sociedade en 

Expressio 

porSORAYA LUIZA 

Domingo dourado 

Inspirada na data comemorativa ao Dia das Maes, a elegante Tania Figueiredo 
fara uma programagao diferente no SMH, oferecendo a melhor opgao parapessoas 

de gosto classe "A". Na piscina, que alias ja se encontra em pleno funcionamento 

depois de uma boa reforma, estara sendo apresentado musica ao vivo, a partir 

das 10:00 horas. 0 restaurantem poj sua vez, estara oferecendo uma suculenta 

feijoada, alem do seu variado cardapio, que esta saborosissimo e com os pre^os 

altamente apetitosos. 

Espa^o para as artes 

A Secretaria de Cultura Municipal promove para o proximo mes de junho, no 

periodo de 01 a 06 de maio, importante'encontro cultural na 1- Feira de Arte de 

Aqailandia, com trabalhos de artistas da terra. As expectativas sao grande em 

torno do importante acontecimento, principalmente do Projeto Memoria, que 

tern despertado a curiosidade da comunidade e dos participantes. 

Ampliacao 

Feliz da vida, o vereador Elson Santos com a noticia de que a Telma estara 

implantando mais de mil novos telefones, com previsao para os proximos 60 dias. 

O requerimento de ampliagao, de autoria do vereador Elson Santos, ira tambem 

beneficiar a Vila Ildemar, Polo Moveleiro, entre outros bairros. Os tecnicos Jose 

Raimundo de Sousa Pereira e Adad Serqueira, ja tern elaborado projeto de 

implanta^ao. 

Glamour 

As socialites a^ailandenses deverao ser brindadas com urn magnifico desfile 

de joias da renomada joalheria Oticas Maia, na glamourosa noite de 25 de maio, 

ocasiao em que o grande interprete Oseas, estara se reapresentando para um 

grande publico na 2001 Disco Show. A noite promete ser em alto estilo e elegancia, 

com o maior publico presente em toda a historia da 2001, tendo em vista que os 

convites estao praticamente esgotados. 

Frisson 

E por falar em glamour e elegancia, o "Gente Que Aconte" da ultima ter^a- 

feira causou um verdadeiro frisson entre as damas maravilhosas de Agailandia, 

principalmente as que apreciam o requinte e o bom gosto acima de tudo. Claro 
que a estrela da noite em que foi mostrado a nossa sociedade, foi sem sombra de 

duvida, a magnifica colegao de joias das Oticas Maia, alem de uma sociedade 

refinadissima de Imperatriz. 
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iaIDemival Guiniaraes (advogado) eAna Paula, em cvento social da Cidade do Perm 
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Rubria Cruz e Jose Nardaci, na descontrncan da Pizzaria Zepeltin 
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O casal Barros, Wanderleia e Bartolomeu, acompanhados da simpatica Cinda Martins 

Cu/ltaAy & SB Odb 

Os degusiac\ores dct cozinKa ccipi^caba que eomeeem cx se 

p^epavctK* pcwcx delicia^ uma sabo^osa F^eijcada Oapi^aba/ uo 

p^o^imo dia i9/ ua Pizzaria 2epelliu. jA coluua ira iuj-ormar 

maio res deialkes. 

Ou+em a colurxis+a teve o gra+o prazer de reeeber a ilusfre visi+a 

da bela 3ilvia Paquely que alias es+a eada vez mais bela. 

o fiual de semaua dos aqailaudenses promeie ser bem 

movimeu+ado, teudo em visfa uma vas+a programaqao em 

comemoraqao ao Dia das AAaes. Ompera+riz es+ara reeebervdo 

uma grarvde caravana aqailaudeuse, que es+a se orgauizaudo 

para pres+igiar o J9\usc\ /vAarauboOy no proximo sabado/ no 3ut^ara 

Olube. Oom eer+eza^ um dos eveu+os mais badalados em fodo o 

Os+ado. 

O Dia das JV\aes se apro^ima e a ;Assoeiaqao Oomercial ja deu 

um meremeu+o no eomereio loeal/ af raves de pro mottoes e 

divulgaq^o. Vale lembar aos nossos lei+ores, que o comercio 

espera por voee. Pres+lgie o comercio da uossa cidade. 

armrze 

Presente 

e emocdo 

Ofertas Especiais; 

Sandalia feminina adulto, 

diversas marcas de R$ 19,90 por R$ 12,50 

Toalhas de banho grande 

de R$ 7,00 por R$ 3,50 

« • Jogos de carha casal 

Teka deR$ 17,90 por R$ 13,50 

Blusa em crepe e seda de R$ 4,50 por R$ 1,90 

Cal^as jeans adutte de R$ -15,00 por R$ 9,90 

Ventilador Maflory 30 CM 

luxo apenas R$ 36,00 d vista 
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Imperatriz 

porFREDERICO LUIZ 

Cleriston 
Bandeira 

Uma fonte de primeira 
linha, me garantiu que o 
ex-prefeito de Sitio Novo 
do Maranhao, Cleriston 
Bandeira, esta com um 
mandato de seguran^a 
que o reintegra no cargo 
de chefe do poder 
Executivo daquele 
municipio. Nesse sai-nao- 
sai, o atual prefeito de 
Sitio Novo e o secretario 
da Camara, Lazaro 
Pinheiro, que e do grupo 
de Cl£ristoil. Ja passaram 
pela chefia do executivo 
sitionovense, tres 
pessoas depois do 
afastamento de Cleriston 
Bandeira, o entao vice- 
prefeito, e mais o 
president© e vice da 
Camara, todos foram 
afastados. Nao ^ facil 
entender a engenharia 
politica de Sitio Novo. 

Anaurilandia 
Neles! 

Em Anaurilandia, no 
Mato Grosso do Sul, dois 
vereadores foram 
cassados depois de 
praticarem corrup^ao 
contra os cofres piiblicos. 
Aqui no Maranhao, o 
negocio corre solto. 

Hemerito 
Weber 

O lider do Partido da 
Erente Liberal na 
Assembl6ia Legislativa, 
deputado Hemerito 
Weber, entregou o bone. 
A gota d'agua foi o 
pedido de regime de 
urgencia urgentissima 
para a privatiza9ao da 
Cemar. Somente um 
governo do Novo Tempo 
para votar, no 

afogadilho, um assunto de 
tao grande importancia 
para o Estado. 

Ildemar 
Gongalves 

0 prefeito de 
Agailandia, Ildemar 
Gongalves esta em Sao 
Luis. Foi atras de dinheiro 
do governo estadual. 
Quero so saber, quando e 
que um cristao tocantino 
vera a cor do dinheiro da 
governadora Roseana 
Sarney. 

Mao 
Santa 

O governador do Piaui 
derrotou as oligarquias de 
seu Estado nas ultimas 
eleigoes. Francisco Mao 
Santa, mostra que e 
possivel instalar um 
Estado Cidadao. Por isso 
mesmo, que o Piaui 
apresenta o segundo 
melhor indice quando o 
assunto e mortalidade 
infantil. Ou seja, o 
governador do vizinho 
Estado nao tern medo das 
pesquisas do IBGE que 
mede os indicadores 
sociais. Ao contrario da 
governadora Roseana 
Sarney, que corre das 
pesquisas do referido 
Institute. Aqui no 
Maranhao as mao sao 
outras, jamais santas. 

Exitus * 
e o vento I 

O Escritorio de 
advocacia Exitus, operado 
por Jucelino Pereira e Lula 
Almeida esta do lado do 
vento. Manda prender e 
manda soltar. E referencia 
advocaticia no Maranhao. 
A ultima do Existus 
aconteceu na cidade de 

Bom Jardim, onde o 
Escritorio assessora 
Manoel Matos, candidate 
do PMDB a prefeito da 
cidade. 

Exitus 
e o vento II 

Um antigo 
correligionario de 
Manoel Matos, foi preso 
na regiao de Pindare. 
Imediatamente o 
candidate acionon o 
Escritorio e Jucelino 
Pereira foi ate a regiao. 
Tirou o correligionario 
da cadeia e foi recebido 
com festa em Bom 
Jardim. E isso ai, quem 
nao tern competencia, 
nao se estabelece. E esse 
foi o motive de Jucelino 
ficar ausente das paginas 
do Jornal Capital durante 
alguns dias. 

Delta do 
Parnaiba 

Virgem que riqueza. 
Meu amigo, o Delta do 
Rio Parnaiba e negocio 
de primeiro mundo. De 
uma olhadinha so no 
comercial que esta 
rodando na TV Capital. 

Andre 
Paulino 

O medico Andre 
Paulino D'Albuquerque e 
o colunista, tiveram mais 
uma sessao para 
escrever o livro 
Imperatriz Capital. Meu 
amigo, a cada dia fico 
mais convecido que 
estou no caminho certo 
ao estar filiado no 
Partido Popular 
Socialista. At6 agora, 6 o 
unico que escapou imune 
as historia contadas por 
Andre Paulino. Chumbo 
grosso £ fichinha para a 
explosao que vem por ai. 

Jose 
Raimundo 

Estao anunciando que 
Jos^ Raimundo, PSDB, 6 
candidate a vice-prefeito 
na chapa do empresario 
Afonso Manoel. Tudo 
isso em Sao Luis. Com a 
palavra, o deputado 
federal Sebastiao 
Madeira, president© 
regional do Partido dos 
Tucanos^ndre 

Ondas Curtas 

Q Sou doidinho por um fite de merluza! Quem arranja um quilinho? 

□ So serve se for em cubos. E embalado a vacuo. E tern que ser Premiare. 

□ Afinal, os produtos Premiare sao os melhores e mais vendidos no mercado. 

□ Domingo o colunista estara em Ataguaina no meu querido Tocantins. 

F) Vou apurar o Bingao Eletronico do Estado do Tocantins, do campeao Clelio Silveira. 

Q E o PMDB de Imperatriz heim? Joao Alberto tern que dar outra dura em alguns assanhados. 

□ Esta fechado meu amigo. 0 PDT vai apoiar Sebastiao Madeira para prefeito de Imperatriz. 

□ E o PT vai fazer o que fora da Erente? To be or not to be. Ser ou nao ser Madeira. 

I \ La vem o Leao. La vem o Leao. La vem o Leao. 

I j Meu senhor, o que tern de boato nessa cidade e brincadeira. Boato vem. Voato vai. 

□ Dizem que Ildon Marques rejeitou o apoio de Fiquene. Da para entender? 

I j Fiquene seria candidato a deputado federal em 98 com o apoio de "Ildao". 

□ E dizem tamb^m que Davi Alves Silva langa dia 20, sua campanha para prefeito da cidade. 

| \ E que Chico do Radio poderia ser o vice de Madeira, devido ao tempo do PL na TV. 

□ Haja boatos para todos os tipos de gostos e bolsos. 

□ O imperatrizense virou mineiro uai. 0 negocio agora 6 dizer: Oh! Trem bao. 

Q Piui. Piui, Fua, Fua. Eu quero ver onde essa zorra vai parar. 

□ Olhe! Olhe o trem. Oh! E ja vem. E o trem dos cometas... Quem vai subir/ Quem vai pat 

□ Esse negocio de trem da norte e sul e coisa do passado. O trem ( agora. 

□ Quem nao tern Maranhao, caga com Piaui. 

□ Quem nao tern Sao Luis, caga com Teresina. 

E o trem 

do Banco do Brasil? 

0 interventor nao 

iperou pela norte-sul 

:W::; 

Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a for9a da nossa gente 

i 
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Bangu de Joao Lisboa fica fora do GR 

Tomndo 

a Bold 

por ARY ARAGAO 

Copa do Bras/7 
0 imbativel Palmeiras, 

mais uma vez sai na frente. 
A vitima agora foi o Parana 
Clube na abertura das 
oitavas de final, o periquito 
verde do Parque Antarctica, 
com o time complete e 
jogando um futebol de arte, 
o super time de 
Luxemburgo meteu dois a 
zero, com gols de Muller e 
Djalminha, no jogo de volta 
em Curitiba tera o 
previl^gio de perder por um 
a zero. O Parana que se 
cuide! 

Alias, que nessa 
maratona de jogos o que ja 
viroii rbtina no nosso 
futebol, o verdao joga logo 
mais a noite uma 
importante partida contra o 
Guarany pelo paulistao. 
Uma vitoria deixa o 
Palmeiras bem proximo da 
conquista, direto do titulo 
estadual 96. E ainda pela 
Copa do Brasil um grande 
classico hoje a noite no 
Beira Rio: Flamengo x 
Internacional de Porto 
Alegre. Mengao, 5 titulos 
brasileiros e uma Copa do 
Brasil. 0 Colorado, 3 titulos 
brasileiros e uma Copa do 
Brasil. Briga de cachorro 

.ande. 

Copa Regional 
0 Guarany do Batata, 

depois de uma amarga 
estreia e se reabilitando 
com duas vitorias seguidas, 
se prepara agora para se 
deslocar ate o vizinho 
"stado do Para, onde ira 
nfrentar o dificil 

independente do Itinga. O 
bugre imperatrizense nao 
contara com o Tata e o 
atacante Alex. Os dois 
ft am expulsos contra o 

'uller e 'cumpriram 
spensao automatica. Mas 
ssivelmente tera o 
orno do guerreiro 

. lante Vava, ja que o 
mesmo disputa o 
campeonato de Montes 
Mtos. Os treinamentos 

ho sendo muito exigido 
Batata e Goiabao. E por 

fa.ar em cpmissao tecnica, 
aqui vai mais um recado: 
essa defesa tera que ser 

modificada. Quern avisa 
amigo e...!) 

Selefivo de Ju e 
Judas 

0 seletivo armado por Ju 
e Judas e o acordo dos 
medrosos cartolas da LID, 
talvez nem seja realizado. 
As informa^des e que Ouro 
Verde, Saad e Bananal, 
revoltados com a decisao 
da casa do nosso coitado 
futebol, nao irao disputar o 
seletivo e ai baterade cheio 
com as arma^oes de Ju e 
Judas, para que o super 
protegido Guarany, sem 
problemas, dispute a V 
divisao. "Que vergonha 
heim...!". 

Agora vejam bem se dar 
para entender toda essa 
bagun9a. Vejam so: o 
presidente Bareta alega 
que o Imperatriz foi 
eliminado do campeonato 
passado. Isso, suspense por 
dois anos por fazer cumprir 
o regulamento, sendo que 
o mesmo regulamento 
determinava o 
rebaixamento dos dois 
clubes, liltimos colocados 
para a segunda divisao de 
96, sendo o Guarany o 
ultimo colocado que 
conquistou apenas um 
ponto, e foi o Guarany o 
primeiro a ser convidado 
para o seletivo. "Da para 
entender?". 

E por falar em 
Imperatriz, toda essa 
celeuma foi criada em torno 
desse seletivo porque o 
presidente do Cavalo de 
A90 6 outro frouxo, igual 
aos demais cartolas, por 
negligencia da LID e de fato 
e de direito e do mais 
querido. 

Alem de Judas, tem 
duas palavras 

Pisou feio no tomate o 
Bareta. Acertou tudo com 
o Sistema Tucanu's de 
comunica^ao, para a 
realizagao da I Copa 
Tucanu's de Futebol 
Amador, nao cumprindo 
com a palavra, se borrou 
todo. Bem que eu te avisei 
baixinho...!, para nao se 
misturar. 

por Renilson Sousa 
Da Editoria de Esporte 

A Selegao de Joao Lisboa e 
outro time que nao entrou 
neste campeonato que esta 
sendo relizado na regiao, 
preferindo aguardar o 
verdadeiro Campeonato 
Regional, o Copao Maranhao 
do Sul, que devera come^ar 
nos proximos meses. ASele^ao 
de Joao Lisboa ficou em 
terceiro lugar no campeonato 
do ano passado, sendo 
eliminado pela Sele^ao de 
Porto Franco no Estadio 
Manoel Panelada. O 
selecionado joaolisboense 
contava, na oixwtunidade, com 
bons jogadores como: Tonho, 
Xaxado, Paulinho, Valdo, 
Fernando, entre outros. 0 
patrono do time, Raimundo 
Cabeludo, afirmou a nossa 
rei)ortagem, que Joao Lisboa 
jamais ficara fora do Copao 
Maranhao do Sul, por entender 
que este sim b o verdadeiro 
campeonato da regiao e nao 
apenas um campeonato que 
esta sendo realizado por 
interesse de promover bingos. 
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fora Mucuiha fica Bangu 

Raimundo Cabeludo disse 
ainda, que este ano ira formar 
um time para ser campeao. 
Ainda com relayao ao futebol 
de Joao Lisboa, o campeonato 
daquela cidade ira come^ar no 
proximo mes, com a 
participa^ao de 10 equipes, 
algumas ja estao comfirmadas 

niiii 

Campeonato Regional deste ano 

S.A. Joao Lisboa, Barese, 
Botafogo, Gremio, Sao Paulo, 
Vasco, Fluminense e 
Flamengo, do Varjao. Varios 
times foram suspenses do 
campeonato deste ano. Confira; 
Bangii, Palmeiras, Maroto, 
Internacional, Portuguesa, 
Corinthians e Joao Lisboa. O 

presidente interino da Liga de 
Futebol, Osias, disse que ira 
promover nos proximos dias 
uma reuniao com os times que 
estao aptos a participarem do 
Campeonato Amador da 
primeira divisao, para debater 
com os mesmos adata e a forma 
de disputa da competigao. 

GaUetti pensa no CMS 

*- 

i 

GaUetti, time favorito de Agailandia, tambemnao estaparticipando do Campeonato Regional 

por Renilson Sousa 

O time do GaUetti, de 
A^aihmdia, um dos melhores 
times do futebol do Sul do 
Estado e o melhor da cidade 
de A^ailandia, nao esta 

participando do Campeonato 
Regional que esta sendo 
realizado, por entender que 
este campeonato nao esta 
sendo bem administrado e que 
naquela cidade esta 
acontecendo o Campeonato 

Amador. Os dirigentes do time 
estao no momento priorizando 
o futebol amador e preparando 
o time para o verdadeiro 
Campeonato Maranhao do 
Sul, que ira acontecer nos 
proximos meses. 

O time do GaUetti de 
A^ailandia, que foi treinado 
pelo imperatrizense Helio 
Torres, fez uma boa campanha 
no Copao Maranhao do Sul no 
ano passado, chegando a ficar 
entre os quatro melhores 
times do certame. Al^m de 
H^lio Torres, o time de 
Acailandia contava com o 
preparador fisico Remiton e o 
meio campista Dinar, que 
atualmente esta jogando no 
futebol goiano, mais 
precisamente no Goiatuba. 

Outro time que ficou fora 
do Campeonato que esta 
sendo realizado na regiao foi 
o Realce, que recebeu os 
representantes do 
Campeonato e disse nao, pelo 
mesmo motivo do primeiro 
convidado. O presidente do 
Realce, vereador Elson, de 
Ayailandia, afirmou que o seu 
time esta em disputa do 
Campeonato de A^ailandia, ja 
visando o Campeonato 
Maranhao do Sul, que para ele 
e o verdadeiro Campeonato 
Regional. 

Bangu do Bacuri forma elenco 

gue e faga seu 

noJB 

por Renilson Sousa 

0 presidente do Bangii do 
Bacuri pretende este ano 
formar um grande plantel para 
particpar do Campeonato de 
Imjieratriz da primeira divisao, 
que sera realizado no proximo 
mes. Careca, como ^ mais 
conhecido o presidente do 
time, ha dois anos ja manteve 
varios contatos com alguns 
jogadores de qualidade e 
destaque no futebol amador 
para a forma^ao do time. Entre 
os jogadores que foram 

contatados, alguns ja 
assinaram contrato: Tonho 
(ex-Palmeiras), Alex, Ilmar 
(ex-Imperatriz) e Gersivan 
(ex-Marilia). Al^m do 
presidente Careca, outros 
nomes constam na diretoria 
para o time: Rodolfo (ex- 
Imperatriz), Renato, etc. 
Rodolfo Carvalho, que 
comandou o Imperatriz 
amador por varios anos, agora 
faz parte do time do Bangii, 
inclusive ^ o representante 
legal da equipe junto a Liga 
Imperatrizense de Desportos. 

O Bangii, no campeonato do 
ano passado, ficou em terceiro 
lugar na primeira divisao, 
formou um bom time e foi 
considerado pela imprensa 
como uma das revela^oes do 
futebol da terra do frei. O 
presidente Careca, conta 
tamb^m, com o time de 
Masters e a categoria Juniores, 
que partidpou jior duas vezes 
do campeonato da categoria. 
Para o Campeonato Amador 
deste ano, o presidente e toda 
a diretoria pretende trabalhar 
com o projeto pes no chao. 

Alem das contrata^des que 
foram realizadas e as que 
serao, alguns jogadores do 
time de Jiiniores do ano 
passado serao aproveitados no 
amador. Careca disse ainda a 
nossa reportagem, que toda a 
competi^ao que o seu time 
participar sera encarada com 
muita seriedade e respeito. 
Sobre os novos membros da 
diretoria e o treinador, o 
presidente disse que todos 
vieram para somar no quadro 
vermelho e branco do bairro do 
Bacuri. 

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

comonda de segunda a sexto-feira, o programa Cidade 

Alnrta, dos 13h00 as 15h30, pela TV Cidade. 

A verdade mia e crua, doa a quem doer. 
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Aposentadoria nao tera seguro depos 

0 govemo defmira criterios para afastar riscos 

de ma gestao das aplicagoes, garantiu o secretario da Politica Economica, Mendonga de Barros 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Projeto I 
A comissao especial do 

Senado destinada a 
elaboragao dos projetos de 
lei reguladores das emendas 
constitucionais da Ordem 
Economica debateu com o 
ministro das Minas e 
Energias, Raimundo Brito, a 
proposta que regulamenta a 
flexibiliza^ao do monopdlio 
do petrdleo. 

Projeto II 
0 ministro apresentou as 

linhas gerais do anteprojeto 
que encaminhou ao 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso prevendo 
a criayao de um conselho e 
de uma agenda 
governamental para aluar na 
area. Segundo Brito, o 
presidente esta disposto a 
encaminhar o projeto ao 
Congresso o mais 
rapidamente possivel. O 
presidente da comissao 
especial, Liicio Alcantara, 
explicou que os senadores 
terao tempo de examinar o 
assunto com maior 
profundidade — o que nao 
foi possivel na aprecia^ao da 
emenda constitucional. 

Pro-Em prego 
Ao elogiar o lanyamento 

do Programa Pro-Emprego 
pelo Governo Federal, o 
senador Ramez Tebet 
(PMDB-MS) sugeriu que a 
iniciativa seja estendida a 
"indispensavel reformulagao 
da area agricola", atraves do 
Servi^o Nacional de 
Aprendizagem Rural — o 
Senar. O Pro-Emprego 
aplicara R$ 300 milhoes no 
treinamento de 1,4 milhao de 
trabalhadores valendo-se das 
estruturas do Servigo Social 
da Industria (Sesi) e do 
Servigo Nacional do 
Comercio (Senac), disse. 

Meridional I 
O leilao de privatizagao do 

Banco Meridional, marcado 
para o proximo dia 14, 
aumentou a apreensao dos 
gaiichos, que nao entendem 
porque o Governo Federal 
pretende vender uma 
instituigao moderna e 
estrategica para a Regiao Sul, 
afirmou em discurso a 
senadora Emilia Fernandes 
(PTB-RS). "O Banco 
Meridional e lucrativo", 
ponderou. 

Meridional II 
A senadora citou dados 

para provar que o Meridional 

e uma instituigao saudavel e 
importante para os pequenos 
e mddios produtores 
gaiichos. "Em 1994, ele teve 
um lucro liquid© de R$ 41,2 
milhoes, que permitiu uma 
rentabilidade de 11,6% em 
relagao ao apurado no ano 
anterior". Esse indice, 
conforme Emilia Fernandes, 
e igual ou superior ao da 
maioria dos bancos privados 
em atividades no Pais. 

Nos proximos dias, 
prefeitos do Rio Grande do 
Sul vao reunir-se em Porto 
Alegre com a finalidade de 
demonstrar a importancia do 
Meridional para o interior do 
Estado, informou -'a 
senadora. 

Denuncia 
Uma verba da Fundagao 

de Assistencia ao Estudante 
(FAE), distribuida pelo 
programa Comunidade 
solidaria, vem sendo usada 
politicamente em* Roraima, 
denunciou o senador 
Romero Juca (PFURR). 

Segundo Juca, o dinheiro 
foi creditado a conta do 
Governo Estadual mas nao 
repassado a prefeitura, com© 
havia determinado a FAE. 
Em nome do PFL, Edison 
Lobao (MA) se solidarizou 
com Romero Juca. 

Um refem 
E as reformas 

empacadas? A constatagao 
melancdlica e de Vicente 
Paulo da Silva, presidente 
nacional da CUT: "O 
governo tornou-se refem do 
Congresso". Faltou dizer: 
por obra e graga da propria 
Constituigao de 1888. O 
Congresso tern a forga. 

Por decreto 
Regime presidencial 

parlamentarista ou regime 
parlamentar presidencialista? 
A diivida ^ do deputado 
Delfim Neto (PPB-SP), que e 
do ramo. No seu tempo de 
gloria, Delfim governou por 
decreto-lei. Tanto quanto 
Carlos Menem, hoje, na 
Argentina. 

Melancias 
Mudar a cara da nagao a 

golpes de medidas 
provisdrias barganhadas com 
uma classe politica 
fisiologica, clientelista e 
permanentemente eleitoreira 
e exatamente como segurar 
as melancias de uma jamanta 
tombada na ladeira. E com a 
reeleigao... 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agenda Estado 

Os profissionais liberais, 
autdnomos, pequenos e medios 
empresarios que optarem pelo 
Fundo de Aposentadoria 
Programada Individual (FAPI) 
nao terao qualquer garantia dos 
depositos. O Fapi, depois de 
aprovado pelo Congresso, sera 
caracterizado como um fundo 
de investimento como os que 
ja existem no mercado e nao 
sao cobertos pelo seguro 
deposito, que garante 
apUcagoes de ate R$ 20 mil em 
conta corrente ou caderneta de 
poupanga. 

O governo, no entanto, 
adotara "criterios prudenciais" 
que afastarao riscos de ma 
gestao das aplicagoes, garantiu 
o secretario de Politica 
Economica, Jose Roberto 
Mendonga de Barros, que 
aposta na adesao a nova 
modalidade de aplicagao 
fmanceira. 

Mendonga de Barros ficou 
preocupado em conferir 
credibilidade e seguranga ao 
Fapi, apesar de nao contar com 
o seguro deposito. 0 secretario 
disse que, na regulamentagao, 
ficara explicito que a 
administradora do Fundo nao 
podera incluir na carteira de 
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Barros: volume de recursos arrecadados e pouco expressivo com retragao economica 

aplicagao de 20 anos num total 
de R$ 124 mil com direito a uma 
pensao mensal de R$ 1 mil. 

No terceiro caso, o 
investimento ^ de SO.anos num 
total de R$ 415 mil que garante 
uma renda mensal de R$ 
3.580,00. Ele explicou que sao 
apenas simulagoes e somente 
apos a regulamentagao sera 

possivel se definir os tetos 
minimos de depositos mensais. 
Em principio, o governo quer 
deixar que os bancos fixem 
livremente estes tetos. 

aplicagao papeis de sua 
responsabilidade. 

Uma medida como esta, na 
opiniao de Mendonga de 
Barros, e indicativo suficiente 
de que se evitaraproblemas de 
gestao, que, no passado, 
levaram a falencia opgoes de 
investimento, como os antigos 
montepios. Aldm disso, o 
Conselho MonetArio Nacional 
(CMN), da mesma forma como 
ja regulamentou os Fundos de 
Pensao, definira tetos maximos 
de aplicagoes e proibira a 

concentragao de investimentos 
em empresas. 

Mendonga de Barros 
divulgou tres simulagoes para 
aplicagoes no Fapi. Uma delas 
preve que uma pessoa com 50 
anos que aplique R$ 200,00 por 
mes durante 10 anos e 
contando com uma taxa de juro 
entre 0,8% a 10% ao ano tera 
capitalizado no final do period© 
R$ 10 mil e tera direito a uma 
renda mensal de R$ 345,00. Na 
outra hipotese, considera um 
investidor de 60 anos com 

Projeto sobre petroleo 

sera levado ao Congresso 

Lucio Alcantara (PSDB-CE) 

por Edson de Almeida 
Jornalista 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso esta 
disposto a encaminhar ao 
Congresso, o mais 

rapidamente possivel, o 
projeto que regulamenta a 
flexibilizagao no monopdlio do 
petrdleo. Foi o que garantiu o 
ministro de Minas e Energias, 
Raimundo Brito, em debate na 
comissao especial do Senado 
destinada a elaboragao dos 
projetos de lei reguladores das 
emendas constitucionais da 
Ordem Economica, aprovadas 
no ano passado. 

Em resposta ao lider do PT, 
senador Josd Eduardo Dutra 
(SE), o ministro revelou haver 
proposto que a 
regulamentagao da 
flexibilizagao do monopdlio do 
petrdleo seja feita mediante lei 
ordinaria, e nao por lei 
complementar, que exige 
quorum qualificado., 

Ja Romeu Tuma (PSL-SP) 
quis saber sobre as diferengas 
entre a Agencia Nacional de 
Petrdleo e o Conselho 
Nacional de Politica de 
Petrdleo. 0 ministro disse que 
a agencia d um drgao 
executive, enquanto o 
conselho d um drgao de 
assessoramento, que tera 
participagao da sociedade. 

Romero Juca (PFL-RR) 
apelou para que seja 
fortalecido o Departamento 
Nacional de Produgao 
Mineral, com o que concordou 
o ministro. 

Joel de Hollanda (PFL-PE) 
defendeu a necessidade de 
uma melhor definigao para o 
Proalcool. O ministro se disse 
a favor do programa. 

Emilia Fernandes (F 
RS) afirmou que a questT 
flexibilizagao do raonopc 
petrdleo "mexe com as 
de soberania e indepenc 
de valorizagao das emp 
que estao dando certo, c .v. 
a Petrobras". 

O relator da comiSL 
Bernardo Cabral (PFLAJa 
observou que o anteprojeto ■ • 
Ministdrio d denso ', 

perguntou sobre a declaragao 
do ministro. Raimundo L -• 
esclareceu que o "monopolio 
continua com a Uniao". 

O presidente da comissao 
especial, Lucio Alc&ntai 
(PSDB-CE), destacou qu 
Senado podera agora disc 
a flexibilizagao do monop« 
do petrdleo com profundida 

Previ nao muda decisao de compre 

por Rodrigo Mesquita 

O fundo de pensao dos 
funcionarios do Banco do 
Brasil (Previ) mantdm a 
decisao de comprar, por 
intermddio da Acesita, da qual 
e um dos controladores, a 
participagao do Bozano, 
Simonsen e Unibanco na 
Usiminas, Companhia 
SidenirgicadeTubarao (CST) 
e Cosipa. A oposigao do 

presidente Fernando 
Henrique Cardoso ao negdcio, 
divulgada pela Agencia 
Estado, nao foi capaz de fazer 
com que a Previ revisse sua 
proposta de compra. 

"Vou fechar minha gestao 
com chave de ago", disse o 
presidente Jos6 Valdir Ribeiro 
dos Reis , numa alusao a sua 
aposentadoria prevista para o 
proximo dia 31 de maio. Ele 
enfatizou que a decisao foi 

tomada pelo conjunto de 
acionistas da Acesita e, 
portanto, qualquer desistencia 
requer uma nova reuniao. 

A proposta da Acesita, uma 
sidenirgica mineira dona de 
um patrimonio de US$ 300 
milhoes, em controlar as tres 
sideriirgicas, vinha sendo 
costurada pelos controladores 
ha cerca de quatro meses. 

O Bozano propos a Reis 
Adquirir a participagao de 15% 

do fundo dos funcionarios do 
Banco do Brasil na Usiminas. O 
Bozano, articulador do grupo 
controlador da sidenirgica, 
percebeu que a venda das agoes 
de um dos integrantes do 
controle, o Econdmico, iria 
tornar fragil o acordo de 
acionistas pelo qual a empresa 
e administrada. Comprando os 
15% da Previ, o grupo de Jiil 
Bozano consolidava o contro 
da Usiminas. 

Grafica Jardim 

O MELHOR SERYigO EM OFF S' T DA REGIAO. TRA3AIHAMOS COM COMRUTA^AO GRAFICA OUE RESLM FA 

OS MELHORES IMPRESSOS. Rua Luis Domingues, ne 1206 tone 721-1077 
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Linha 

Direta 

sSsi-:. m 

por JOSE FILHO 

Expoimp 

A diretoria do Sindicato 
Rural de Imperatriz esta 
trabalhando a todo vapor 
para garantir a realiza^ao da 
Expoimp como a melhor 
dos ultimos anos. O 
presidente Francisco Santos 
Scares (Franciscano) nao 
mede esforgos para dotar o 
Parque Louren^o Vieira da 
Silva de um espa90 fisico a 
altura do evento. 

Lixo 

Em muitos bairros da 
periferia, o lixo continua 
sendo um desafio para a 
Secretaria de Obras do 
Municipio. Terrenos 
baldios se transformaram 
em depositos de lixo e sao 
responsaveis por imimeras 
doen^as, especialmente em 
crian^as. Na Vila Reden^ao 
I, um desses depositos ja 
invadiu ate mesmo a Rua da 
Assembl&a. 

Mato 

O mato continua fazendo 
parte do visual da BR-010 e 
do viaduto do 
Entroncamento. A grama 
nao foi aparada e em varios 
trechos chega at^ mesmo a 
dificultar a visibilidade dos 
motoristas. 

Placas 

Da mesma forma 
algumas placas de 
propaganda. Elas ficam 
colocadas em locais 
improprios e sao 
responsaveis ate por 
acidentes. 

Discurso 

Depois de anunciada a 
candidatura do ex- 
interventor Ildon Marques 
a Prefeitura de* Imperatriz, 
mudou o discurso do 
tambem candidate 
Sebastiao Madeira. Ele 
gora se apresenta como 
utentico adversario da 

i^overnadora Roseana 
Sarney. 

Constituigao 

Embora a Constituigao 
Republica proiba dar 

ii me de pessoas vivas a 
logradouros piiblicos, em 
Imperatriz a Lei e ignorada, 
c estao ai bairros, ruas, 

nidas, predios piiblicos e 
s; com nomes de 
is que ainda estao 
nos. A Camara 

• icipal nao e apenas 
■>! issa nesta questao, mas 

"ante, porque varios 
ouros piiblicos 

.cram os seus nomes 

aprovados pelos prdprios 
vereadores. 

Pregos 

Incn'vel, mas em uma 
oficina autorizada de uma 
marca de ventiladores esta 
vendendo 'uma helice por 
um pre^o superior ao 
proprio aparelho. Falta 
fiscaliza^ao do Procon na 
cidade. 

Rasteira 

A executiva municipal do 
PMDB esta substituindo os 
partidarios da candidatura 
de Wellinghton Costa no 
diretorio. A implosao do 
partido pode ser maior do 
que se imagina. 

Congresso 

De 19 a 21 de julho sera 
realizado em Imperatriz o 
XXVI Congresso da 
Mocidade da Igreja 
Evang^lica Assembleia de 
Deus - Umadi -. O tema a ser 
elaborado no Congresso 

e; "A meia noite ouve-se 
um clamor: Ai vem o noivo, 
sai ao seu encontro". (Mt 25 
-06). 

Reuniao 

Acontece logo mais as 20 
boras no salao de 
conven^oes do Hotel 
Posseidon mais uma 
reuniao do capitulo 205 da 
Associa^ao dos Homens de 
Negocio do Evangelho 
Pleno - Addhonep. A 
entrada ^ franca e toda a 
sociedade 6 convidada. 

Safra 

0 empresario Celso Izar, 
diretor-presidente da 
Destilaria Caiman, inicia no 
proximo dia 15 de junho a 
colheita da cana. Ele esta 
euforico, pois a safra 
promete ser a amior dos 
ultimos anos, o que significa 
maior produ^ao de alcool. 

Cautela 

Na visao de analistas 
politicos de Imperatriz, 
muito cedo para uma 
oposi^ao radical ao 
interventor Dorian 
Menezes." Eles afirmam 
que "6 precise dar tempo 
para que Dorian mostre 
service". 

Para meditagao 

"Em verdade, em 
verdade vos digo: O que nao 
entrar pela porta no espirito 
das ovelhas, mas sabe por 
butra parte, esse e ladrao e 
salteador". Go 10-11) 

N 

acailandia 

por Nelcio Duarte 

Via gem do 
prefeito lldemar 

Viajou nesta terya-feira a 
Sao Luis o prefeito lldemar 
Gonyalves. Naoportunidade 
em audiencia com a 
governadora Roseana 
Sarney, reivindicara 

recursos para a recuperayao 
das estradas vicinais em todo 
o Municipio. Cobrara tambem 
da governadora a continuidade 
do asfaltamento, beneficiando 
o Bairro Jardim America, 
ligado a BR-222 e a conclusao 
do asfaltamento iniciado na Vila 

Capelloza. 

Educagao 
0 prefeito lldemar 

Gonyalves em audiencia com o 
secretario de Educayao, Gastao 
Vieira, buscara entendimentos 
na celebrayao do convenio para 
a construyao da nova Unidade 
do 2° Grau e a recuperayao da 
Unidade Izabel Cafeteira, bem 
como a recuperayao da 
Unidade Professora Maridalva, 
na Vila Capelloza. 

Secretaria de 
solidariedade 

O prefeito lldemar 
Gonyalves no encontro que 
tera com o secretario Cezar 
Viana, assinara convenios 
liberando recursos para a 

perfurayao de poyos 
artesianos no Distrito 
Industrial do Pequia, povoado 
Piano da Serra e Villa 
lldemar. Tao logo liberados 
os recursos, dara inicio a 
prefurayao dos mesmos. 

Casas 
de moradias 

Encontro tambdm esta 
marcado com os diretores da 
Cohab. O prefeito lldemar, 
numaparceria que deu certo, 
ja costruiu 40 casas. Neste 
encontro viabilizara recursos 
para a construyao de mais 100 
casas conforme projeto em 
estudo. Na oportunidade 
marcara a data para a 
inaugurayao oficial do micleo 
ja construido. 

Prefeitura Municipal de Agailandia 

As MAES DE A£AILANDENSES 

No transcurso do Dia das Maes, o prefeito lldemar Gonyalves associa-se a 
todas as manifestayoes de carinho e apreyo dedicados as macs; especialmente 
as mais carentes; rogando a Deus para que as ilumine e proteja em seus 
sacrossantos deveres para com os filhos. 

Que Deus abenyoe a todas as Maes de Ayailandia e do mundo! 

ILDEMAR GONYALVES DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

Faga sua fe e compre o 

Bingao do Conor Farias 

Loteria IMPERATRIZ 

R. Luis Domingues 

Loteria LIDER 

R. Pemambuco 

Loteria HOLANDA 

R. Geara 

Loteria TOCANTINS 

Av. Getulio Vargas 

POLO LOTOS 

R. SimpKcio Moreira 

Agora as lotericas de Imperatriz 

vendem o Bingao do Conor Farias 

O 

■1;  
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Tucanu's Produ;oes 

ra de audio e video do meio norte brasil 

C iadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - MA - Telefax (098) 723 - 2034 
■m 
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Graga (Cemar), M- Jose Wad a e o empresario Ricardo momento festivo 

O Fritz vem ai com novo visual "mod'7. Os irmaos Aruana e 

Alex (Don Vito) resolveram apostar na onda do modernismo, 

transformando o que tudo antes era classico, para um 

ambiente arrojado. Aguardem para conferir. 

Q,iA^Ajb>' 

Circulando pela city, a belissima morena Shirlene Oliveira 

(TV Mirante), de novo amor, Dr. Alberto. Segura peao! 

f\f4Atc 6, CMrfa' 

Um boing ira pousar na chopperia Zero Grau, na proximo 

sexta-feira, quando as candidatas do concurs© Musa 

Maranhao estao marcando presence. 

Amarre seu Santo Antonio. A saga das separates 

continua. O que sera? 

Islene Cristina marcara presenga no Musa Maranhao, dia 11, no Ju^ara Clube 

Acontecera em grande estilo, no Ju^ara Clube e ja tem a presen^a 

confirmada dos atores globais Islene Cristina, Lugui Palhares e a Musa 

Maranhao 96, Shanna Cristina, alem das 10 candidatas representando 

seus munidpios, abrilhantarao o concurso Musa Maranhao, onde a 

eleita representara nosso Estado no concurso nacional ''Musa Brasil", 

que acontece dia 18 de maio em Salvador-BA. 

♦ ♦ ♦ 
As mesas ja estao a venda na agencia Art-Promo^oes, Edificio 

Empresarial e na Siecretaria do Ju<;ara Clube. 

♦ ♦ ♦ 
A boate Contra-Mao estara liberada com o melhor da dance music. 

♦ ♦ ♦ 
A noite homenageara as "mamaes", com sorteios de varies presentes. 

s 

a.* 

S i 

•i 
ii 

■ 
i 

11 

# 
I 

■ 

m 
m 

Hi 
i 

Zen ira Fiquene deu uma canja e canton para a amiga M- Wada em seu aniversan 

Armazem Paraiba 
Fone; 723-3522 - Imperatriz 

Antarctica 
Uma paixao nacional 

10 Boticario 
Rua SimpHck) 
Moreira, 1699 

I Fone: 721-7619 e 721-2098 

Apoio ao Musa Maranhao/96 

Hotel PosaAM d" 

'/(OTCI 

^(bricuCtura 

'friao (Pesca Ve"da 

cJ frios. Atacado e vartjp 
Rua Pernambuoo, 1047 - Fone: 721-«W1 

eAi4 
Av. Getulio Varaas 

Multimarcas 
Vargas, 371 -Fone: 721-1615 

Bstribuid de 

Confeccdes Fone; 721-8389 
Renascenca 

Dicinorte 
Distribuidora de 
Cigarros Ltda. 

Fone: 
977 1155 

SUNSET O mundo mais perto de voce 

& ARACATI jZ'CZZ'T"5™ 

mm v'lica Maia 
I ESTACIO MAIA & FILHC 

Ferro em Geral 
Ferro de Qualidade 
E na Diferro 
Av. Dorglval P. dc 'ousa, 161, Entroncar 

ZERO GRAU 

Rua Cel. Manoel Bandeira, 1490- Fone: 722-1732 

PwScissSpg*? Divekar 
Distilb. de Ve/co/os "arc 

1 

u- —J 

1 

K&.Al'... Rua alagoas, 143' 
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•apital 

Jornal Capital 

0 Seu Lider 

Marketing Imperatriz, 09 de maio de 1996 

Para anunciar . • 

e so ngar ■yy.yyy/.^: 

723-2034 

Pratique Karate 

Academia Askam 
Preservar a integridade fisica, mental e sensorial de 

sens praticantes. 
Treinado karate voce adquire: habilidade, disciplina, 

equlibrio, forga e auto-confian^a. 
Horarios: 
Karate — segunda, quarta e sexta — das 06:00 as 07:00; 

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

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

Matriculas abertas. 

Ruq PIqui, 612, Novq Imperatriz. 

Rovel Vefculos 
Vende: 

D-20 91 completa -R$ 22.000 — cor vermelba 
D-20 90 completa - R$ 20.000 — coe preta 
Saveiro 93 a gasolina- R$ 7.000 — cor amarela 
Pampa 93\94 1.6 a gasolina-ap - 7.800 — cor azul 

metaHca 
Gol CL 1.6 a alcool - R$ 8.000 — cor cinza metalica 
Caminhao Chevrolet D-60 com MUNK 84 - R$ 10.500 

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

Pentas 
Quartas e sabados 

Pousos: 13:00 Decolagens; 19:00 

Horarios de Voos 
Rio Sul - diariamente 

Pousos: 14:00 Decolagens: 14:35 

Viagao Nordeste 
Diariamente 

Pousos: 14:05 Decolagens: 14:40 

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

Horario do trem 
Companhia Vale do Rio Doce 
Saidas as terras, quintas e sdbados as 10:30 

Voce que e apreciador da boa 
musica, mas nao encontrava 

uma opgao a altura do seu bom 
gosto, agora tern onde ir. 

CM£L£IR0$ 
l^ua JKV <je fTouembro. 606 

Proqramacao da setnana de 8 a 11/05 

Dia 8, quartihfeira-Lena Garcia 
Dia 9, pTta-(e»a - Glauber Martins 
Dia 10, leita-feira - Luis Carlos 
Dia 11, sabado - Nivon Carlos/ 

Wilson Zara 

IBIEffTE SAUDAVEL E OOSTOSO A SUA DISPOSIQAO. 

Inter Car Vefculos 

Vende; 
Uno 92/93 - R$ 6.500,00 — cor vermelho; D-20 93, cores: 

preta, vermelba ou **perolada** —R$ 21.000,00; D-20 92 
completa—pre^o a combinar, Uno ELX completo, cor vinho, 
R$ 9.500,00 

~etulio Vargas, 1973, em frente ao 

Jus. Fone: 721-0562. falar com Z6 Vais. 

Vende-se 
roupas finas localizada a rua Godofredo Vi. 

sorveteria Zorzo 

Ademar Mariano Consult. Imobiliaria. 

Vende: 

*Uma casa residencial localizada a Av. Bernardo Sayao, 
Bairro Tres Poderes — com 04 quartos, 01 suite, garagem, 
piscina, copa/cozinha. Prego de ocasiao. 

*Uma casa residencial localizada a Rua Sergipe, Bairro 
Jugara— com 02 quartos, 01 suite, garagem, areade servi^o, 
copa/cozinha. Preyo de ocasiao. 

*Um apartamento residencial localizado a Rua Sao Pedro, 
Bairro Nova Imperatriz, Edificio Meridien — com 02 quar- 
tos, 01 suite, banheiro social, copa/cozinha, dependencia 
de empregada. Prego de ocasiao. 

*lJm apartamento residencial localizado a Rua Gioas, 
Setor Maranbao Novo, Edificio Laville — com 02 quartos, 
01 suite, banheiro social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Pre?© de ocasiao. 

*Uma casa residencial localizada a Rua Frei Manoel 
Procopio, Bairro Centre — com 02 quartos, banheiro so- 
cial, copa/cozinha. Pre?o de ocasiao. 

*Uma casa residencial localizada no Setor Amazonas — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro social, copa/cozinha, com 
uma area de 1.000 m2 de terreno (constru?ao nova). Pre?o 
de ocasiao. 

Contatos: Fone 721-5424 

Alex Arouche Imoveis 
Sua Garantia Imobliaria 

Creci J-l 73 20Q Regiao 

Rua Cel. Manoel Bandeira, 1961, Centra - 

Imperatriz-MR. 
*Vende- uma excelente casa situada a rua Maranbao, 

proximo ao Colegio Meng Imperador, com garagem para 
varios carros, duas salas, copa, cozinha, dep. de empregados, 
duas suites e dois quartos,(aceita-se carro, gado e 
parcelamento) 

*Vende- urn galpao situado a BR-010, proximo a nova 
rodoviaria, coberto de estrutura metalica em otimo 
acabamento, bastante amplo,(aceita-se carro, gado e 
parcelamento) 

*Aluga uma casa com garagem, sala, copa, cozinha, 02 
quartos, 01 suite e dependencia de empregada, na Rua 

Imobiliaria Karajas Ltda 

Rua Coriolano Milhomem, 1727, fone: 721-4212 

Vende Cases: 

Na rua Hermes da fonseca, Centro. 
R$ 20.000,00 
* Rua Santa Tereza, Centro 
R$ 25.000,00 
* Rua 11, Par que do Buriti 
R$ 13.000,00 
* Rua Cecilia Meireles, Bairro Aleandra 
R$ 8.000,00 
* Rua Godofredo Viana, Jardim Eldorado 
R$ 35.000,00 
* Rua Joao Lisboa, Centro, com 03 pavimentos 
R$ 130.000,00 
* Uma casa no Alto da Boa Vista 
R$ 36.000,00 

Vende Pontos Comerciais: 

Um ponto na Rua Coriolano Milhomem, 1727, Centro 
R$ 36.000,00 
* Na Rua Luis Domingues, Centro 
R$ 45.000,00 
* Na Rua Ceara, Bairro Ju?ara 
R$ 25.000,00 
* Na Av. Getulio Vargas, Centro 
R$ 200.000,00 

Vende Fazendas 

* No Estreito, com 80 alqueires. 
* No Estreito, com 30 alqueires. 
* No Estreito, com 168 alqueires. 
* No Estreito, com 220 alqueires 

* No Brejao, com 230 alqueires, 50% feita 
Valor por alqueire, R$ 1.300,00 

Jola Motel 

Apartamentos com frigobar, telefone, televisao, ar 
condicionado, video e um completo servi?o de quarto. 

I3R-010, Km 01, n0 85. Fone: 721-1438 

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: 

Gol 94 1.8 - R$ 9.000 — cor prata; 
Gol 93 1.8 - R$ 7.000 — cor branca; 
Saveiro 93 1.8 - R$ 7.800 — cor dourado; 
F-1000 89 diesel - R$ 13.000; 
Uno 94 1.5 - R$ 8.000 — cor cinza; 
Uno 93\94 Mille - R$ 6.500 — cor prata; 
D-20 92 - R$ 19.000 — cor vermelba; 
Caminhao Ford, ano 86 -R$ 10.000,00 
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 

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 vermelba; Pampa 89 - 3.200 cor vermelba; Santana 95 - 
R$ 18.000 

Av. Dorgival P. de Sousa, 991- fone:723-2481 

Vende-se 
Uma pronta entrega do ramo de confec?6es localizada 

a rua Cel. Manoel Bandeira c/ Dorgival P. de Sousa. 
Contatos pelo fone: 723-1628 em horario 
comercial ou no local. Pre9o de ocasiao. 

Vende-se 
Um Fiat Ogi 83 a alcool - R$ 1.700 — cor verde. 

Tratar na rua Rio Grande do Norte ne 905 - 
Mercadinho, ou pelo fone 721-7361 

Vende-se 
Um Carro Premio 87 - R$ 3.000 — cor chumbo. 

Tratar em horario comercial no local ou pelo 
fone 723-1628. 

Vende-se 
01 estante de a?o nova; 01 cadeira de ferro nova com tres 

acentos; 01 liqiiidificador Wallita; 01 mesa de ferro nova para 
escritorio; 01 cadeira nova para escritorio estilo executivo; 
01 espremedor de frutas Mallori; 01 biro de a?o usado para 
escritorio. 

Tratar com Gerson. Fones 721-5858 ou 977- 
1723. Pre9o a combinar. 

Vende-se 
Uma moto Agrale 92 - R$ 1.300 — cor branca. 

Contatos pelo fone 721-5852, tratar com 
Jacksom. 

Oferta de emprego 

A Exticendio Com&rcio e Representa9oes LTDA esta 
contratando vendedores com ou sem experiencia. Os 
interessados devem procurar dona Sulamita. 

Av. Dorgival P. de Sousa n- 1427, em frente ao 
Imperatriz Shoping 

Ofertas de emprego/Slne- MA 
01 - Tecnico em seguranga do trabalho 
06 - Vendedoras para viajar 
01 - Cozinheira de for no e fogao 
02 - Soldadores 
01 - Caldeireiro 
100 - Carpinteiros 
20 - Mecanicos industrials 
30 - Armadores 
10 - Soldadores de raio X 
07 - Operadores de patrol de acabamento 
02 - Mecanico radiador 
02 - Greidista de acabamento 
01 - Chapista (feminino) 
01 - Mecanico de suspen9ao 
05 - Empregadas dom^sticas 

Os interessados deverao dirigir-se ao nucleo, a 
Rua 15 de Novenbro, s/n, antigo Ciretran 
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PROMOCOES ESPECIAIS PARA O DIA DAS MAES! 

Consuls Nenhum Filhinho th Mae 

Vai Deixar de Comprar! 
Freezer CONSUL 

220 Lts, 

Mod. HA 22 C 

r$S20,oo 

d vista ou entr. de 

r$ lOS^oo + 

RS 67,00 
por mes 

R$ 

x ...» 

Con d. de Ar CONSUL 

10.0000 BTU's 

R $749,00 

d vista ou 

entr. de 

r$ 149,00 + 

R$ ^7,00 por mes 

Conor, de Ar CONSUL 

7.500 BTU's r$529,oo 

d vista ou entr. de r$ 109,00 + 

R$ 67,SO por mes 

Ferro Eletr. BLACK A DECKER 
Mod. VFA 1110 

r$23,oo a vista ou 

entr. de r$ 5,oo + 

2. R$ ma,90 

por mes 

© 

m 

o 

o 
LU 

Fegdo 
ESMALTEC 
RIVIERA 
Mesa Inox, 4 Bocas, 

rA S9roo 

a vista ou entr. de 

r$32,oo + 

R$2 0,50 

por mes 

,00 

por mes 

(B (jX-IKD (27 

(■Jqj 

Freezer CONSUL 

310 Lts, Mod. HA 31 C 

r$6 19,oo 

d vista ou entr. de 

r$ 129,00 + 

79,oo 

por mes 

& 

1 

- 

TV TOSHIBA 
14", Cores, Controle, Timer, 
Modelo 1480E 

R$ 43 

gj 

ff$0^7,oo a vista ou 

entr. de R$ 69,oo + 

,60 por mes 

liquidifitador WALITA 

Mod. (ROMA ) 

R $45,00 

d vista ou entr. de 

R$ 9,00 + 

TV TOSHIBA 
20", Cores, Controle, Timer, 
Modelo 2080E 

r$399,oo a vista ou 

entr. de r$ 79,oo + 

,00 por mes RS 

Batedeira 
WALITA 
TOPA TUDO, 
Mod. (BT 30 ) 

r$73,00 a vista ou 

entr. de r$ 15,oo + 5 entr. de r$ 

,80 RslO RS **,80 

por mes 

,00 
por mes 

R$ 

Fegdo 
ESMALTEC 

CANOA, 4 Bocas, 
Mod. Ml 3840 

R$ I 09,00 

a vista ou RS 

entr. de 
r$22,oo + 

CoUhde 
DALBAN 

Densidade 23, Solteiro, 78X14 

,oo a vista ou entr. de r$ 12,oo + 

j7^,30 por mes 

Com. de Som PHILIPS 
Rack.uuplo Deck,Mod. AS 125 
i$2S5,oo a vista ou entr. de R$ 

— 55,oo + 

,30 por mes 

SINGER 

Mag Costura 
SINGER 

FACILITA PLUS, C/ Gabinete 

r$369,oo d vista ou 

47 entr. de R$ 74,oo + RS ,60 por mes 

Lavadora ARNO LAVETE 

Mod. LAVL r$ 157, 00 

- I a vista ou entr. de 

r$ 32,00 + 

RS 20 ,00 

por mes 

Lavadora MAK PLUS 

r$ 7 39,00 

a vista ou entr. de 

r$ 29,00 + 

17 RS 

por mes 

,70 

Ventilador de Teto LOREN 

Mod. ESPECIAL 

r$49,oo a vista ou 

entr. de r$ 9,oo + 

RS%* ,50 

por mes 

Ventilador FAET 
Mod. 1048 

3 

r$JIZF,oo a vista ou 

entr. de R$ 6,oo 

,70 por mes 

C&LO 

i' 

RS 

tieitleta CALC 

PO 

R$ 145,00 a vista on 

entr. de r$ 29,oo 1 

,70 por mes 

RS 

IfCfclelo CALOI 

BARRAFORTE 

r$ 7 42,00 a vista ou 

V mM entr. de r$ 29,oo + 

K %0,2O por mes 

Colchdo 
^ DALBAN 

Densidade 23, Casal, 128X14 r$79,oo 

a vista ou entr. de r$ 16,oo + 

10 RS ,20 por mes 

Fita de VIDEO 
PHILIPS 

Mod. (T120 S ) 

r$2, d vista 

• IS 

PROMOVE DE VERDAf 

Ofertas vdlidas atell/05/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m. CMP/? 

mm ' md 
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Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

De cunho social 
Em meio ao vendaval de 

denuncias contra a Secretaria 
de Educayao, no que se refere 
ao desvio de verbas para a 
merenda escolar, na 
administra^ao do ex- 
interventor Ildon Marques, 
nao foi suficiente para conter 
a preferencia eleitoral do ex- 
interventor, que durante sua 
administra^ao se preocupou 
basicamente com as causas 
de cunho estritamente social. 

Notadamente, a lideran^a 
do ex-interventor rumo as 
eleigoes de 3 de outubro, vem 
de certa forma incomodando 
muita gente e, pelo andar da 
carruagem, ainda 
timidamente se percebe que 
ainda tern muita gordura que 
precisa ser queimada. 

Desvio 
As denuncias de desvio de 

verbas da merenda escolar, 

deflagrada pelo vereador 
Simplicio Zuza e, que tinham 
como finalidade atingir 
basicamente o ex-interventor 
Ildon Marques, parece mesmo 
que nao deu em nada, ou seja, 
as irregularidades qynstatadas 
pela Camara nao passou de um 
ternvel equfvoco e, que nao 
tinham tanta importancia 
quanto parecia. 

Na verdade, tudo isso nao 
passou de uma tentativa de 
comprometer o resultado das 
pesquisas de inte9ao de voto 
realizadas recentemente, e o 
que e ainda pior, provocar na 
popula^ao o esquecimento da 
CPI da Agiotagem. 

Polemica 
O ex-governador e 

prefeituravel Jose de Ribamar 
Fiquene, ainda nao se 
posicionou sobre a recente e 
polemica pesquisa de intengoes 
de voto, que aponta o ex- 

interventor Ildon Marques 
como favorito para a sucessao 
municipal das vindouras 
elei^oes. 

Disse uma fonte citadina, 
que o mestre Fiquene, ha muito 
tempo que deixou de 
representar o candidate do 
governo para as prdximas 
eleigoes. 

Assistencialismo 
Ao contrario do que muita 

gente pensa, o deputado federal 
Davi Alves Silva ja nao 
representa uma amea^a para a 
candidatura dos outros 
favorites ao pleito municipal de 
96. 

Com a certeza de 
emancipa^ao dos novos 
munidpios, o reduto eleitoral 
do deputado idealizador da 
sacolinha, certamente passara 
a ser o recem-criado municipio 
de Davinopolis, onde se 
concentra um mimero 
expressive de eleitores fieis da 
sacolinha. 

Emancipagao 
Seguramente, o empresario 

Joao Martins e virtual 
candidate para as eleigoes de 3 
de outubro no rec^m-criado 
municipio de Edson Lobao, 
antigo povoado de 
Ribeiraozinho, vem 
arregimentando forgas 
politicas no sentido de 

m 

Autoraovcis t Pccas Capri Uda. 

• REVENDEDOR AUTORIZADO • 

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

m 

m 

ESCORT 96 
CAT. F116 

18.000 (Basico) Entrada: 5.400,00 

24 pagamentos: 767,46 

Corrigido pelo Dolar 

00 

A 

vr 

Cotas disponfveis pelo Consorcio Nacional Ford 

Para toda linha Ford 

JANDO VOCE COMPARA 

COMPRA FORD. 

^onquistar mais adesoes ao seu 
jartido. 

Ao ver de Joao Martins, as 
aliangas sao necessarias e, 
certamente fortalecerao ainda 
mais o partido, que devera 
reagir nos proximos meses, 
haja vista a aproxima^ao 
galopante das eleigdes que era 
se avizinham. 

Cidadania 

Com a regulamenlagao do 
voto consciente, o 
imperatrizense tera, sem meios 
termos, a oportunidade de ver 
sediada em Imperatriz uma 
cidade realmente cidada. 

O voto consciente, e sem 
duvida uma necessidade e, 
partindo desse principio 
observamos que para o pleito 
que se inicia, Imperatriz sera o 
palco que sediara bons nomes, 
pessoas capazes e com 
compromissos de cunho social 
para com a regiao. 

Entretanto, observamos 
que, de acordo com a Justiga 
Eleitoral, de forma alguma sera 
proibido aceitar as ofertas 

assistencialistas, porem se faz 
necessario que esses niesmos 
doadores, sejam de fato 
repudiados pelos seus 
eleitores. 

Sucessao 
E ja que estamos falando em 

sucessao municipal e 
cumprimento da lei eleitoral, e 
importante frizar que o TSE, 
Tribunal Superior Eleitoral, 
devera punir severamente os 
infratores que por ventura 
ousarem desrespeitar a 
legislayao em vigor. 

Como ja e piiblico e notorio 
que o imperatrizense nao gosta 
muito do habito de cumprir 
leis, e certamente o 
imperatrizense provocara um 
trabalho extra para a Justi^a 
Eleitoral. 

Emprego 
Umas das promessas da 

governadora Roseana Sarney 
ja come^a a ser cumprida. O 
projeto meu Primeiro 
Emprego, que tern como 
finalidade dar emprego ao 
jovem sem experiencia 
profissional, vem superando 
todas as expectativas. As vagas 
alem de serem limitadas, nao 
foram suficiente para atender 
os primeiros candidates 
inscritos no programa. 

A contrata^ao dos primeiros 
inscritos para o programa, foi 

efetivada desde a ultima 
segunda-feira, nas 
dependencias do Sine, 
Sistema Nacional de 
Empregos. 

A cesar, o que 
e de cesar 

Aqui na terra do Frei 
Manoel Procopio, tern 
acontecido cada uma, que so 
mesmo vendo para acreditar. 
Nem mesmo o rei Salomao, 
no alto do pedestal de sua 
sapiencia, jamais revelou 
tamanha falta de ^tica 
profissional. 

Um certo apresentador de 
programa caipira local, por 
um longo pen'odo vinha 
batendo na mesma tecla, ou 
seja, solicitando 
urgentemente o afastamento 
de um certo politico das suas 
fungoes prefeiturais, porem, 
como em terra de cego quem 
tern olho e rei, esse mesmo 
apresentador assim como 
num passe de magica, 
come^ou a tecer inumeros 
elogios a seu inimigo 
confesso. 

JXtntcan! Atrucnn! Atnican! 

INFORMATIVO AUTORAMA 

U6UE 72I-S593 E FA?A 0 MELHOR MEOOCIO EM PNEU DE CARGA, PNEU 

DE PASSE 10, CAMARAS DE AR, PROTETORES E SERVI?0S: 

CARRO PASSEIO 

ALINHAMENTO R$ 6,00 

BALANCEAMENTO R$ 8,00 

CAMINHAO 

ALINHAMENTO R$ 7,50 
BALANCEAMENTO Rl 17,50 
PROTETOR ARO 16 R! 110,00 
PROTETOR ARO 20 Rl 115,00 
PROTETOR ARO 22 Rl 120,00 

PNEUDE CARGA (FIRESTONE). 30/45/60 BIAS 
NO PREfO A VISTA SEMJVROS. 

m COMPRA DE 04 PNEUS DE CARGA OU PASSEIO, VOCi GANHAi 
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO INTETRAMENTE GRATIS. 

PROMOfAO COMO ESTA, SO NA AUTORAMA PNEUS. 
APROVETTE ESTA SUPER PROMOCAO 

ENQUANTO DIRAR O ESTOQUE. 

/i 

7 

AUTORAMA 

PAEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 ■ Fone 721-8593 

Seja mais um 

assinante do 

zm 

i / 

hob 

Das 07 as 08 

pela Radio Capital AM 

Producao; Pingo no i Comunicacao & Publicidade 
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Divida de cervej a acaba em mor^ 

por FRANCISCO DO VALE 

Furto 
Jose Teixeira da Costa, 

brasileiro, natural de 
Taquarana-AC casado, 44 anos 
de idade, filho de Joao Duarte 
Costa e dona Maria Jose Costa, 
residente naruaTamandare, n0 

01, setor do Mercadinho, 
esteve na Delegacia de Roubos 
e Furtos para comunicar que 
elementos nao identificados 
entraram em sua residencia por 
voltadas 17:50 boras e levaram 
unia bolsa tipo poxete 
contendo todos os seus 
documentos: Carteira Nacional 
de Habilitaeao, Identidade, CPF 
e Ti'tulo Eleitoral. Na bolsa 
levadapelos elementos tinhao 
documento de uma D-20 
Custon, ano 93, cor verde, 
placas MMZ 4660, de Campina 
Grande-PB. Segundo 
informayoes do proprio 
comunicante, os elementos 
entraram pela por la da frente 
numaa^ao rapida, ix)is aesposa 
do mesmo teria ido apanhar as 
criancas no colegio. 

Furto de teve 
Ismael Pereira do 

Nascimento, maranhense, 
solteiro, 26 anos de idade, 
residente a rua B, n0 789, bairro 
Novo Horizonte, esteve na 
DRF para comunicar que na 
ultima ter^a-feira, jxjr volta das 
15:00 boras, ladroes nao 
identificados furtaram de sua 
residencia umatelevisao marca 
Phillips, a cores, de 14 
polegadas, recem adquirida 
junto a Loja de 
Eletrodomesticos Liliani. 

v- Segundo o queixoso, o fato 
ocorreu quando o mesmo 
eslava para o trabalho. 

Furto de bicicleta I 
Aumentam o numero de 

bicicletas roubadas em 
Imperatriz. O senhor Joao 
Batista, maranhense, casado, 
49 anos de idade, morador do 
Residencial 5 Estrelas, bloco 
02, apt0 201, tambdm teve sua 
bicicleta furtada da escadaria do 
apartamento. A bicicleta Bike 
de cor verde e preto, n0 PA 
11471, era de propriedade do 
comunicante. 

Furto de bicicleta II 
Marcos Gomes de Melo, 

candango, 20 anos de idade, 
solteiro, filho do senhor 
Euzebio Melo (daFripegel), 
residente na rua Gon^alves 
Dias, nQ 19, Beira-Rio, 
comunicou que na tarde da 
ultima ter^a-feira um 
elemento desconhecido 
furtou do estacionamento da 
Assembltha de Deus, na rua 
Gon^alves Dias, uma bicicleta 
Monark, aro 26, cor vinho, de 
n0 832770. Segundo o 
queixoso, que esteve na 
Delegacia de Roubos e Furtos 
para registrar a ocorrencia, o 
elemento nao demorou 1 
minuto para roubar a sua 
bicicleta. Marcos disse ainda, 
que acabara de reformar a 
mesma, colocando nos garfos 
da mesma a cor metalica. 

Furto bicicleta III 
Joanice Souza Caldas, 

brasileira, maranhense, 
solteira, 19 anos de idade, 
residente a rua Rui Barbosa, 
1487, no bairro Jhjyara, 
tambem foi vitima de furto de 
bicicleta. 

A quefacosa, que esteve na 
DRF, disse que por volta das 
15:30 quando deixou a 
bicicleta Monark, ano 95, cor 
rosa, n0 484 022, em frente a 
Biblioteca Piiblica Municipal, 
na SimpHcio Moreira, 
elementos desconhecidos 
levaram a mesma. Joanice 
disse que a bicicleta esta em 
nome de sua irma Jami Souza 
Caldas. 
Furto de documentos 

Gerson de Andrade Vieira, 
goiano, 32 anos de idade, 
divorciado, motorista, 
residente a Coriolano 
Milhomem, comunicou que 
foi furtado de dentro do seu 
veiculo Fiat, placas JTI1343.5, 
uma porta-cedula contendo 
todos os seus documentos. 
Segundo o comunicante, o 
veiculo estava dentro da 
garagem de sua residencia e 
que o fato ocorreu por volta 
das 11:00 boras. Gerson 
afirmou ainda, que esta nao e 
a segunda vez que ladroes 
roubam objetos de dentro do 
veiculo. Na anterior, levaram 
o toca-fita. 

GASTROCUNICA 

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

•Dr. Milko Abrantes 

Rua Sergipe, 601 - Centro - Fone: (098) 721-3746 
Fax (098) 721-7248 - Imperatriz-MA 
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A nossa cidade, uma das mais honitas do Estado, vive sofrendo perdas devido a violencia 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

A violencia voltou a rondar a 
cidade de Imperatriz. As 21:00 
horas de ontem, compareceu 
no Plantao de Policia do Primeiro 
Distrito, Altair Pino de Oliveira, 
maranhense, casado, 
comerciante, 40 anos de idade, 
residente a rua 7 tie Setembro, 
2249, no bairro do Bacuri. Altair 

tomou conhecimento que seu 
irmao Denizan Pino de Oliveira, 
28 anos de idade, residente a rua 
Para, 960, Centro, fora 
esfaqueado pelo elemento 
Edvaldo de Tal, e que o fato foi 
ocorrido no "y" da Leoncio 
Pires Dourado, em um bar e 
apos levar varias facadas 
aplicadas pelo elemento que 
evadiu-se do local, a vitima foi 
socorrida por populares e 

levada ao Hospital das Clinicas 
em estado grave e nao 
resistindo aos ferimentos veio 
afalecer. 

Motivo 
Segundo informayoes 

levantadas pela reportagem do 
Jornal Capital, a vitima e o 
criminoso jateriam sido presos 
pela mesma bronca. O irmao da 
vitima (Altair), contou que 
soube apos o crime que seu 

irmao (Denizan), 
devendo R$ 20 reias. A v 
segundo informa^oes obtidas, ja 
tinha mais de ano. O crime, 
segunda a esposa da vitima, foi 

mieditado. O dono do bar, 
^ -nhecido como Francisco •' 
Tal, disse que a vitima estava. 
bar desde as primeiras horas d 
noite da ter^a-feira e que p< 
volta das 20:00 horas Edva1 Jo 
chegou no local e perguntou se 
ele nao iria paga-lo. Denizan 
respondeu que nao tinha 
dinheiro e em dado momento 
Denizan se alterou e disse que 
nao devia Edvaldo e sim a 
esposa dele. 

O proprietario do bar disse a 
nossa reportagem que Edvald' 
retirou-se do local, retornan 
mais tarde e sem dar chances a 
vitima. "Denizan" Ihe aplicou 
tres facadas. A Policia Civil 
levantou a ficha do criminoso 
Edvaldo Ferreira, maranhense, 
natural de Sao Mateus, 30 anos 
de idade, vigilante, filho de 
Maria Dalva Ferreira, sem 
profisao definida, residente a 
rua Coriolano Milhomem, s/n0. 
Denizan foi sepultado ontem a 
tarde. O delegado Israel esta 
tomando todas as providencias 
para capturar o criminoso. 

Detentos se habilitam 

para indulto especial 

por Francisco do Vale 

Vinte e um detentos da 
Penitenciaria de Pedrinhas ja 
estao com seus processos 
tramitando entre o Conselho 
Penitenciario e as Varas 
Criminals, tanto de Sao Luis 
como do interior do Estado, 
todos solicitando o beneficio do 
indulto especial condicional, 
estabelecido por decreto da 
Presidencia da Republica. 

Conforme o 
superintendente do Conselho, 
Walber Muniz, os internos do 
presidio estadual solicitam o 
beneficio e o seu pedido e 
analisado pelo Conselho 
Penitenciario, que da seu 
parecer eencaminhaaojuizda 
Vara Criminal, expectiva em que 
o detento foi processado e 
condenado, para julgamento do 
parecer dos conselheiros, e 
somente entao e que serao 
conhecidos os nomes dos 
beneficiados. 

No interior do Estado um 
pistoleiro vestido de mulher 
cometeu um atenlado. A vitima 
daemboscada, que foi internada 
no Hospital Municipal de Sao 
Luis, e Fran Araujo, conhecido 
como "Chico Tote". Ele foi 
atingido com um tiro no 
abdomem e na perna direita. 
Seu estado e grave. 

0 atentado aconteceu 
quando a vitima se encontrava 
na rua Projetada, bairro Sao 
Raimundo, na cidade de 
Chapadinha, a 252 quilometros 
da capital. O autor do atentado 

foi um individuo que trajava 
roupas femininas e usava 
peruca, que fez o disparo de 
uma espingarda calibre 20 
contra "Chico Tote", prostando- 
o. 

O pistoleiro fugiu, mas 
deixou no local a peruca e os 
cal^ados, o que foi suficiente 
para que o delegado Ilmar Mota 
coseguisse identificar o autor do 
atentado, como sendo 
Melchisedeck Bacelar, que esta 
foragido. 

A vitima, em virtude da 
gravidade do seu estado, foi 
transferida para a capital do 
estado e internada no Socorrao, 
onde ja foi oj xrada e (>ermanece 
em observa^ao na Unidade de 
Tratamento Intensive daquela 
casa de saude. Os motivos para 
a policia at^ agora e 
desconhecido. O delegado Ilmar 
solicitou a prisao preventiva do 
acusado e foi atendido pelo 
Judiciario de Chapadinha. A 
policia de Sao Luis desbaratou 
uma quadrilha que vinha agindo 
em todo o Estado. Pelo menos 
tres dos seis ladroes de gado, 
que se encontram presos na 
Delegacia Esi>ecial do Maiobao, 
estao de prisao preventiva 
decretada pela Justi^a de 
Rosario, a 59 quilometros de Sao 
Luis. Estao presos; Celso 
Horlando Franya Vale, 37 anos, 
residente na Vila Nazare; Jose 
Ribamar dos Santos "Cafe", 25 
anos de idade, residente no 
povoado Coqueiro em Estiva; e 
Martinho Costa, 38 anos, 
tambem residente no Coqueiro. 

Rela^ao de detentos 

que solicitaram 

o beneficio 

Manoe! Lindoso Cutrim 

Antonio Alves - "Preguetti" 

Jordilan Viana Pereira - "Jordinho" 

Cicero Atves Caldeira 

Sebastiao da Costa Vasconcelos 

Joao Jose do Nascimento Rodrigues - 

"Chichico" 

Ana Lucia da Costa - /,Teca,, 

Raimundo Nonato Lira Cheria -/y Louro 

Maravilha'' ou "Mara". 

Rogerio Lisboa Collins 

Eriedes Pavao Neves - "-Lourinho 

Genivaldo Santos de Souza 

Jose Carlos Vieira - "Coelho" 

Jose Pedrosa de Araujo 

Evilasio das Neves Silva Barbosa Avelar 

Carlos Augusto Costa 

Edvaldo da Cruz Nunes 

Claudino Carvalho da Fonseca 

Elpidio Martins Souza 

Joao Rodrigues da Silva Filho 

Francisco de Assis Souza 

Francisco Sobral da Silva - "Nego Velho" 

CIDADE CIDADA 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum da Sociedade Civil. 

TV CAPITAL; diariamente, das 13 as 13:15 hs, e Mesa Redonda, todo sdbado, as 10:00 ho 

CIDADANIA JA _ 
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Garroceiro e morto com 3 tiros 

por FRANCISCO DO VALE 

Perda de documentos 

Maria do Socorro Vieira e 
Silva, maranhense, 
divorciada, 32 anos de idade, 
residente na rua Piaui, entre 
Bom Futuro, perdeu todos os 
seus documentos pessoais. A 
queixosa informou que apos 
efetuar compras no cal^adao, 
na ultima segunda-feira 
pegou o onibus para retornar 
a sua residencia e quando foi 
procurar a bolsa, que estava 
dentro de uma sacola de 
compras nao mais encontrou. 

Estelionato 

0 senhor Nery Ferreira 
Menezes, goiano, casado, 43 
anoo de idade, comerciante, 
residente na Quadra 09, casa 
03, bairro Vila Nova, 
compareceu no Primeiro 
Distrito, na qualidade de 
gerente da empresa 
Constrular, localizada na 
avenida Getulio Vargas, 2125, 
Entroncamento, e Francisco 
de Assis Feitosa, piauiense, 
casado, 47 anos de idade, 
comerciante, residente na 
avenida Dorgival Pinheiro de 
Sousa, 1320, na qualidade de 
proprietario da Comercial 
dos Parafusos, localizado na 
avenida Dorgival Pinheiro de 
Sousa, sendo que o primeiro 
c omunicante disse que no dia 
i de Janeiro de 96, o 
element© conhecido por 
Sandro Luiz, efetuou uma 
compra na empresa 
Constrular, de 20 pneus 
completes, para carro de 
mao, no valor de R$ 500,00 
reais e pagou com um chegue 
de nQ 06, conta nQ 013517-8, 

) Bradesco, agencia 0721, 
e A^ailandia-MA, pre-datado 

para o dia 16 de fevereiro de 
96. O cheque foi depositado 
na data e devolvido dia 21 de 
fevereiro de 96, por nao ter 
fu.ido. O estelionatario 
c ndro Luis, tambem efetuou 

ompra de 20 pneus sem 
», na empresa Comercial 
. Parafusos e pagou com o 

u oque da conta n0 06836-6 nQ 

519582, Itaii, agenca 1359, de 
Availandia-MA, no valor de 

195,00 reais, pre-datado 
i o dia 14 de fevereiro, 

v, ositado no dia 16 e 
devolvido tambem como sem 
fundo. Os empresarios ja 
procuraram o estelionatario 

A^ailandia e nao o 
'rara. O caso foi levado 

■ecimento do senhor 
o. 

Policia I 

Segundo Distrito 
.i de Imperatriz, onde 

varios dias ficou sem 

viatura, conforme a 
reportagem do companheiro 
Messias Junior, ja conta com 
um veiculo Toyota a 
disposigao para fazer as 
deligencias. 0 Terceiro 
Distrito, aonde esta sendo 
comandado pela delegada 
Radige Rodrigues, tambem ja 
foi solucionaxlo o problema. 
Tres agentes policiais ja 
compoem o quadro. 

Policia II 

O mimero de ocorrencias 
de furto de' bicicleta 
registardo da DRF assusta os 
agentes lotados naquela 
delegacia. Pelo mimero ja 
registrado nas duas 
primeiras semanas de maio, 
os agentes acreditam que o 
mimero de roubo ira superar 
(infelizmente), o mes 
passado. As bicicletas 
recuperadas ficam a 
disposi^ao dos respectivos 
donos no interior da DRF. 

l^m de bicicletas, os 
policiais da DRF colocam a 
disposi9ao da popula^ao, 
todos os objetos recupados. 

Furto 

O paulista Jos6 Antonio de 
Araiijo, brasileiro, 32 anos de 
idade, solteiro, natural de Sao 
Jose do Rio Preto, interior 
paulista, residente a rua Dom 
Pedro U, no bairro do Bacuri, 
teve sua bicicleta roubada. 
Segundo o comunicante, a 
bicicleta Bike Monark, 18 
marchas, foi roubada da area 
de sua residencia por volta 
das 13:00 boras da ultima 
quarta-feira. O elemento que 
levou a bicicleta estava 
trajando um bermuda jeans 
sem camisa. 

Arrombamento 

Pedro Paulo de Assis, 23 
anos de idade, maranhense, 
solteiro, vendedor, residente 
na rua Ceara, Nova 
Imperatriz, teve sua casa 
arrombada por elementos 
desconhecidos. Segundo o 
comunicante, os elementos 
levaram varios objetos, entre 
eles um botijao de gas, um 
radio AM/FM, varias pe^as 
de roupa e um relogio de 
parede. Segundo o 
comunicante, os elementos 
entraram pela janela lateral 
da sua residencia e 
deixaram uma chave de 
fenda supostamente usada 
para arrombar a janela. 
Ainda segundo o queixoso, o 
fato ocorreu por volta das 
11:00 boras da ultima quarta- 
feira, quando o mesmo 
estava para o trabalho. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

Com a falta de seguran^a 
nos bairros mais distantes do 
centro de Imperatriz, aumenta 
o mimero de assaltos, 
arrombentos, furtos e 
assassinates. Na noite da 
ultima sexta-feira, mais um 
crime aconteceu na periferia 
da cidade. Desta vez a 
violencia foi no Parque Santa 
Liicia. Um funcionario de uma 
madereira, conhecido como 
Valdomiro de Tal, disparou 3 
tiros no carroceiro Geraldo 
Vieira. 

Motive 
Segundo a informagao 

obtida pela equipe do Dr. 
Israel, foi uma discursao 
entre os dois, o vigilante 
Valdomiro e a vitima Geraldo 
Vieira. O crime aconteceu 
por volta das 18:00 horas, 
quando o acusado e a vitima 
se encontraram novamente. 
Ja de posse de um facao 
Geraldo parbiu pra cima de 
Valdomiro, atingindo Ihe no 
rosto, foi quando o vigilante 
que estava possivelmente 
com arma do trabalho Ihe 
disparou 03 tiros certeiros, 
onde Geraldo nao resistindo 
aos bala^os, caiu no local 
agonizando. 0 criminoso, 
apos os disparos, evadiu-se 
do local, tomando rumo 

ignorado. A Policia Civil so 
tomou conhecimento do fato 
por volta da 19:00 horas, 
dificultando assim, a ca^a do 
autor dos disparos. 

Versao 
A esposa da vitima, 

Francisca Vieira, informou a 
imprensa que seu marido 
chegou em sua residencia 
por volta das 17:30 horas Ihe 
pedindo o facao. Ela disse a 
ele que nao sabia onde o 
mesmo estava e que ele 
entrou na casa e saiu de 
posse do facao. Disse ainda, 
que antes de procurar a 
morte, tomou algumas doses 
de cacha^a em um bar que 
fica as proximidades de sua 

residencia e em nenhum 
momento Geraldo mostrou-se 
irritado. Apos ingerir varias 
doses de cacha^a Geraldo 
saiu a procura de Valdomiro, 
encontrando-o poucos metres 
depois. A esposa tambem foi 
informada por populares que 
Geraldo aplicou um golpe de 
facao em Voldomiro e o 
mesmo revidou com tres-tiros 
sobre o seu marido. A vitima 
deixou al^m da esposa, 02 
filhos menor, sendo um de 05 
anos de idade e o outro de 07 
meses. A equipe do delegado 
Israel esteve no local e apos 
varias buscas sem sucessos, 
ira fazer as investiga^oes 
sobre o assassinate. 

Onibus da TGI e assaltado 

por Francisco do Vale 

Uma s^rie de assaltos a 
onibus, principalmente 
coletivos, esta acontecendo em 
Imperatriz. Por volta das 21:35 
horas da ultima terga-feira, 
compareceu na Depol, o 
senhor Jose Sebastiao Neto, 
cearense, casado, 57 anos de 
idade, cobrador, residente a 
rua Hermes da Fonseca, 907, 
Vila Redenyao I, para 
comunicar que por volta das 
20:40 horas da mesma noite, 
um elemento armado com um 
revolver assaltou o onibus da 
TCI, Transportes Coletivos 
Imperial, que faz a linha do 
Parque Sao Jose, tendo o 
elemento levado a importancia 
de R$ 50,00 reais, e apos o 
assalto ainda disparou alguns 
tiros contra o queixoso, mas 
nenhum veio a atingi-lo. 0 
chefe de transportes da 
empresa, o senhor Ferreira, 
em entrevista exclusiva ao 
Jornal Capital, informou que e 
assustador o mimero de 
assaltos a onibus da empresa. 
So este ano, segundo Ferreira, 
ja foram 10 onibus assaltados. 
"A solugao imediata sera a PM 
vistoriar, a partir das 20:00 
horas, todos os onibus 
coletivos. A presen^a da jxdicia 
e muito importante para o 

pa 

Os constantes assaltos a onibus na cidade de Imperatriz preocupa policia 

usuario, e somente a Policia 
Militar pode resolver a questao. 
Em media perdemos 10 
motoristas por mes". O chefe 
de transportes da empresa nos 
informou que esta dificil para 
selecionar motoristas e 
cobradores devido o auto 
indice de assalto aos onibus 
coletivos. So no mes de marge 
foram assaltados 04 onibus. Em 
um deles os assaltantes 

humilharam os funcionarios da 
empresa, deixando os mesmos 
sem a roupa do corpo e levando 
toda a renda do dia com os 
Vales Transportes. 

Os onibus mais procurados 
pela quadrilha que esta agindo 
na cidade sao os que fazem 
linha para Vila Davi, Joao 
Lisboa e os bairros mais 
distantes da cidade. A diregao 
-da empresa esta preocupada 

com o elevado indice de assalto 
aos onibus. 

Possivelmente a diretoriada 
TCI, ira se reunir com o 
subsecretario, Dr. Luciano 
Abreu, para tentar arrumar 
uma formula para desbarata^ 
quadrilha e devolver 
tranquilidade aos motoristas e 
usuarios. Estudantes andam 
em grupos para tentar 
intimidar os assaltantes. 

Briga de casal e 

secretaria acaba na policia 

por Francisco do Vale 

Adjamar Guimaraes da 
Silveira, natural, de Sao 
Gongalo-RJ, 59 anos de idade, 
industrial, filho de Mario 
Rodrigues da Silveira e Aurora 
Guimaraes da Silveira, 
residentes na estrada Anaja, n0 

120, Bom Jesus, testemunha 
compromissada na forma da 
Lei e inquirida pela autoridade 
policial, foi ouvida pelo 
delegado Jos6 Israel Rocha e 
declarou que no dia 28 de abril 
ultimo, por volta das 12:00 
horas, estava no Bananal, 

numa chacara de propriedade 
do Dr. Coqueiro, participando 
de um almogo, momento em 
que a jovem Wastty, convidada 
por ele, comentava com a 
senhora de nome Ana, esposa 
do motorista do Dr. Coqueiro, 
que iria trabalhar como 
secretaria com o Dr. Coqueiro. 

E segundo Adjamar, dona 
Maria do Socorro, que estava 
separada do referido cidadao 
ouviu a conver.sa e disse em 
torn alto, que era melhor ela 
nao tentar. Naquele momento 
Wastty perguntou ao Dr. 
Coqueiro: doutor, eu vou ou 

nao trabalhar como secretaria 
sua? Dr. Coqueiro respondeu 
que sim, que a jovem ja estava 
trabalhando com ele. E ai 
iniciou uma discursao entre 
Wastty e Maria do Socorro, 
momento em que Maria do 
Socorro pegou uma garrafa e 
jogou em sua rival atingindo- 
Ihe a altura da cabega. Adjamar 
disse que as duas rolaram no 
chao e que se surpreendeu 
diante do que estava vendo, 
tendo em vista que Wastty era 
uma amiga confidencial de 
Maria do Socorro. Na 
confusao, segundo a 

testemunha, surgiu o 
comentario feito por Wastty, 
que Maria do Socorro estaria 
traindo o Dr. Coqueiro, saindo 
com varios homens, um em 
Sao Luis, um em Agailandia e 
outro em Imperatriz. A 
testemunha disse ainda, que o 
fato de Maria do Socorro ter 
agredido Wastty foi o motive 
maior para a descoberta dessa 
anormalidade e que foi o 
suficiente para a separagao do 
casal. Apesar do casamcnto 
estar em crise, o casal ainda 
nao estava totalmente 
separado. 

Bingao 

Sorteio Anlecipado -13 de maio 

Sorteio Antecipado - 21 de maio 

10 Bicicletas 

10 mil telhas -10 mil tijolos 
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