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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 

Acontece 

hoje 

A VI Feira da Indiistria, Comerdo e 
Services (Expobento 96), no PavUhao de 
Exposi^jes do Riocentro. Promo^ao; Centro 
da Indiistria e Com^rcio de BentoGon^alves. mm 

Motoristas pararam ontem 

Movimento de advertencia e contestado pela popula^ao que ficou sem o transporte coletivo durante horas 

1 [Foto Piaheiro: 721-7090 
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Populafao mostra-se revoltada com a greve que conseguiu tumultuar o Centro de Imperatriz ontem e deixa-la a pe 

Francisco Goelho 

visita Imperatriz 

TR1B1JXA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Jucelino Pereira mostra 
os bastidores da polltica 
tocantina. Critico e ironico, o 
colunisla desnuda os 

principals fatos que sao 
noticias na imprensa local. 
Confira. 
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US$ Comercial Compra 

R$ 0.9940 

US$ Comercial Venda 

R$ 0,9960 

USS Paralelo Compra; 

K$ 1,00 (J? feira) 

l!S$ Paralelo Venda : 

n 1,01 feira) 

US$ Turismo Compra 

F$ 0,9980 

USS Turismo Venda 

0,9990 

Ouro (grama) 

RS 12,450 (quintadeira) 

Poupan^a 

1,0696% (16.05.%-) 

R$ 0,8287 (maio) 

o 
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Francisco Coelho conversa 
com produtores da regiao 

0 deputado federal e 
secretario de Abastecimento e 
Pregos, Francisco Coelho, 
desembarcahoje em Imperatriz, 
onde mantera encontros com 
correligionarios e lideranyas 
classistas. Aautoridade vemfalar 
sobre as novidades do Governo 
do Estado, alem de ouvir 
reivindica^oes. Anunciara as 
novidades para o setor da 
agricultura na Regiao Tocantina 
e outros projetos elaborados por 
sua pasta. Coelho £ uma das 
mais fortes expressoes polfticas 
da regiao sul-maranhense, tendo 
sido eleito varias vezes por 
Balsas, municipio que lambem 

fica encravado nesta parte do 
Maranhao. 

Jussara Cerqueira comenta 
a sociedade imperatrizense, 

e Soraya Luiza, a 
a^ailandense 

Homens 

& Empresas 

Programacao da TV 

Rede Record mostra 

luta de Maguila 

S Caderro 

Jornal Capiial 

Imperatriz Urgente 

Tendencia 

Esporte Agailandia 

Pela segunda vez, Adilson 
Rodrigues, o "Maguila", vai 
colocar em jogo o titulo de 
campeao mundial dos peso- 
pesados da Federayao Mundial 
de Box. O desafiante e o 
canadense Dave Fiddler. A luta, 
que acontece esta noite em 
Araraquara, Sao Paulo, vai ser 
transmitida com exclusividade 
pela Rede Record para todo 
Brasil. A narragao sera de Luiz 
Alfredo com comentarios de 

Atpailandia 

Walter 

Maxwell e 

candidate 
PAgina 1C 

Servilho de Oliveira e Eder 
Jofre. 

Maguila esta treinando 
bastante para esta luta desde 
abril e faz umadietabalanceada 
a base de frutas, legumes, pao 
integral,, queijo e carnes 
brancas. E que ele esta com 104 
quilos, 4 a mais que o ideal para 
os peso-pesados. Todos os 
preparatives ja foram definidos 
e voce acompanhara a luta pela 
TV Capital, Canal 5. 

Apesar de ter sido. 
questionada por alguns 
segmentos da sociedade local, 
a paralisa^ao de advertencia 
dos trabalhadores em 
transportes rodoviarios de 
Imperatriz, ocorrida ontem, 
obteve a adesao de 94% da 
categoria. A advertencia, cuja 
dura^ao foi de apenas tres 
horas, foi feita a classe 
patronal. Os profissionais que 
fazem o transporte coletivo de 
Imperatriz querem, entre 
outras garantias, reajuste na 
ordem de 38,62%. 

De acordo com Jos6 
Frazao, diretor Administrative 
de Patrimonio do STTREM 
(Sindicato dos Trabalhadores 
em Transportes Rodoviarios 
no Estado do Maranhao), 
tambfrn esta sendo exigida a 
garantia de outros direitos. Ele 
citou o caso de ticket 
alimenta^ao, de no minimo R$ 
39,00, atem da gratuidade do 
fardamento e turno de apenas 
6 horas diarias. 0 ato piiblico 
teve inicio as 15h desta sexta- 
feira e se estendeu ate as 18h. 

Das quatro empresas que 
fazem o transporte coletivo em 
Imperatriz, nenhuma delas 
tentou desestabilizar o 

Rondonia abre 

concurso para 

defensor pubUcp 

Abertas as inscrigoes do 
concurso para o ingresso na 
carreira do Minislefio 
Publico do Estado de 
Rondonia. As inscrigoes 
serao encerradas no proximo 
dia 1° deJulho. O edital do 
concurso encontra-se a 
disposigao dos interessados 
do Piaui na Procuradona 
Geral de Justiga do Estado, a 
rua Alvaro Mendes, 2294. 

Conforme o Ministerio 
Piiblico do Estado de 
Rondonia, as informagoes 
adicionais referentes ao 
concurso podem ser 
adquiridas atraves da 
Secretaria da Comissao de 
Concursos, sitiaula a avenida 
Sete de Setembro, 1044, em 
Porto Velho, cujo CEP e o de 
mimero 789 164XM). 

As informagoes adicionais 
sao ainda prestadas pelos 
telefones (069) 2233499 e 
3500 e Fax (069) 221-7438 e 
221-0681. A lista de pontos 
referentes ao concurso esta 
tambem a disposigao dos 
piauienses interessados na 
Procuradoria Geral de Justiga 
do Estado. 

movimento. . 
A manifestagao foi 

considerada pacifica at^ 
mesmo pela Policia Militar 
(PM), que compareceu apenas 

para evitar impedimento do 
transito. No final, o sindicalista 
Almir Oliveira confirmou que 
tudo ocorreu dentro das 
expectativas, uma vez que a 
paralisagao havia sido 
planejada com antecedencia. 
Ate terga-feira, a categoria vai 
aguardar um pronunciamento 
da diregao das empresas. Na 
quarta, havera assembl^ia 
geral, quando sera definido o 
posicionamento da categoria. 

A comunidade nao gos'ou 
do movimento desencadeado 
pelos trabalhadores em 
transprtes rodoviarios, ja que 
ela ficou sem contar com os 
seus servigos durante um 
tempo considerado vital para 
a economia do cornercio da 
cidade. 

O imperatrizense espera 
que da proxima vez a categoria 
pense duas vezes antes de 
promover a paralisagao do 
setor em que atua, pois muitas 
pessoas necessitam do 
transporte coletivo no seu dia- 
a-dia. 

O numero 

97 

E o numero do ano em 
que o Museu Lasar Segall, 
de Sao Paulo, inaugurou 
uma mostra do trabalho do 
pintor Lasar Segall, morto 
ha vinte anos; a exposigao 
foi levada para nove capitals 
brasileiras. 

Ofato 

Gelmar 

I mostra 

numeros 

l' * 

O Diario 
Oficial da Uniao 
publicou ontem 
a demissao do 

funcionario da Funai Joel 
dos Santos Cruz, lotado em 
Betem do Para. 

Cruz foi exonerado por 
ass£dio sexual contra 
indias e venda ilegal de 
artesanato de aldeias 
indigenas. 

A pessoa 
Carlos 

Lamarca, militar 
e engenheiro. 
Capitao do 
Ex^rcito, a 
partir de 1968 
tomou contato com os 
grupos de esquerda. Em 
25/1/69, fugiu do 4g 

Regimento de Infantaria, 
em Osasco (SP), levando 
63 fuzis, dez 
metradolhadoras c 
munigao, o que Ihe valeu o 
desligamento do Ex6rcilo < 
a condenagao a 24 aqos d< 

Opiniao 

Goncavo & 

Gonvexo 

Pagina 3A 

Classilidet1 

noU" 



2A Opiniao Imperathz, 18 de maio de 1996 

Cartas 

Fax M 

FONESQ) 

E cada vez mais 
assustador o indice de 
desemprego no Pais. 0 
presidente da Republica, 
Fernando Henrique 
Cardoso, precisa adotar 
um piano urgente em 
favor dos trabalhadores 
que se encontram 
desempregados. lima 
medida em favor das 
medidas sociais e, 
portanto, nada mais justa. 

Paulo Costa 
Centro 

0 Tribunal de Contas 
da Uniao divulgou esta 
semana uma lista 
contendo os nomes de 
todos os administradores 
inelegiveis em 1996. E 
lamentavel ver que o ex- 
prefeito de Imperatriz, o 
hoje deputado Davi Alves 
Silva, tenha o seu nome na 
rela^ao dos corruptos. 

Adrian a Farias 
Jugara 

0 interventor Dorian 
Menezes adotou medida 
certa no sentido de 
recuperar por complete as 
ruas da regiao central da 
cidade. So espero que, em 
tempo habil, tambem 
possa ocorrer o mesmo 
pelo menos nas principals 
ruas e avenidas da 
periferia. Torgo pelo 
sucesso do seu governo, 
interventor! 

Jose Feitosa 
Cafeteira 

ostaria de 
i.arabenizar o agronomo 
Jose Cortez Moreira, 
irmao do ex-prefeito 
Renato Moreira, pela 
coragem de denunciar, de 
piiblico, homens como o 
ex-governador Jos6 
Ribamar Fiquene. 
Demonstra^ao de 
coragem e de sede de 
justi^a. Parab£ns! 

Fernanda 
Guimaraes 

Vila Nova 

Nos, moradores da rua 
Leao Treze, no bairro 
Nova Imperatriz, 
torcemos para que o 
interventor Dorian 
Meneses fa^a uma visita 
ao logradouro. Ele precisa 
conhecer de perto a nossa 
situa^ao e, aproveitando o 
peflodo de muito sol, 
realizar a obra que tanto 
esperamos. 

Joselia Nunes e 
Maria Rodrigues 
Nova Imperatriz 

A Camara Municipal de 
Imperatriz precisa ouvir 
logo o secretario de 
Educate do Municipio, 
Agostinho Noleto, para 
que o mesmo apresente 
sua defesa das acusa^oes 
que Ihe foram feitas. 0 
fato do depoimento ter 
sido adiado 6, para mim, 
motivo de preocupagao. 
Claro, uma demonstra^ao 
de que o povo nao mais 
confia no Parlamento que 
elegeu. 

Joana Aguiar Rosa 
Bananal 

Cidade 

Cidadi 

por ULISSES BRAGA 

ESCOLA DA CIDADANIA 

. * MODULO 20 

Liberdade, consciencia, 

convic96es 
Pelo art. 5°, incisos VI e 

VIII da Constituipao Federal 
vigente, e assegurada a 
todos a 4iberdade de 
consciencia e de convicpoes. 

O brasileiro, alias, todo o 
que vive no Brasil e livre 
para ter suas cren^as, seus 
cultos e liturgias religiosas, 
bem como suas convicpbes 
filosoficas e pcjiticas. 

Este e, sem duvida, um 
relevante direito do cidadao. 

Nas ditaduras pessoais ou 
oligarquicas, este direito 
nem sempre existe, pois 
varia ao sabor das 
prefverencias e crenyas do 
tirano ou do grupo 
dominante. 

Nas ditaduras ideologicas, 
este direito nunca existe. 

Predomina as convicyoes 
filosoficas, politicas e a 
religiao ou o ateismo da 
ideologia dos detentores do 
Poder. 

Agora, o que ^ 
profundamente lamentavel 
^ que, na vigencia da 
Democracia, as pessoas 
possam livremente 
manifestar suas crenyas e 
convicyoes, inclusive 
filosoficas e politicas. A 
propria democracia incentiva 
essa liberdade e se vangloria 
dela. Entretanto, quando 
veem as ditaduras, essas 
pessoas sao muitas vezes 
perseguidas e cassadas por 
suas convicyoes politicas, 
presas e por vezes 
assassinadas. 

Isso tern acontecido no 
mundo e no Brasil. 

(O autor, Vlisses Braga, e 
presidente do FORUM DA 
SO CI ED AD E CIVIL DE 
IMPERATRIZ). 

FO^UM DA SOC1EDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 20 LIBERDADE DE CONSCIOENCIA E CONVICYOES 

Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) No Brasil, as pessoas, inclusive estrangeiros: a) nao sao livres para ter suas crengas e convicyoes filosoficas 

politicas ; b) sao livres para ter suas crenyas e convicyoes filosoficas e politicas . 
2a) Nas ditaduras pessoais ou ideologicas: a) as pessoas sao normalmente livres para ter suas crenyas e convicyoes 

losoficas e politicas ; b) as pessoas nao sao normalmente livres para ter suas crenyas e convicyoes filosoficas e 
politicas . 

Nome: 
Endereyo: 
Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL , em 

| cima da VARIG, ou no Jornal Capital. E concorra a UMA CASA RES1DENCIAL QU1TADA, EM iMPERATRIZ, e a 
' outros premios. 
   -x  

I ^  
FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 

SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 20 LIBERDADE DE CONSCI6ENCIA E CONVICYOES 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) No Brasil, as pessoas, inclusive estrangeiros: a) nao sao livres para ter suas crenyas e convicyoes filosoficas 

e politicas ; b) sao livres para ter suas crenyas e convicyoes filosoficas e politicas 

A 

2a) Nas ditaduras pessoais ou ideologicas: a) as pessoas sao normalmente livres para ter suas crenyas e convicyoes I 
soficas e politicas ; b) as pessoas nao sao normalmente livres para ter suas crenyas e convicyoes filosoficas e filosoficas 

politicas 

(Ai 
Nome: 
Endereyo: 
Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL , em 

cima da VARIG. ou no Jornal Capital. E concorra a UMA CASA RESIDENCIAL QUTTADA, EM iMPERATRIZ, e a 
• outros premios. 
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FOIjtUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 20 LIBERDADE DE CONSCI6ENCIA E CONVICYOES 

Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) No Brasil, as pessoas, inclusive estrangeiros: a) nao sao livres para ter suas crenyas e convicyoes filosoficas 

e politicas—  ; b) sao livres para ter suas crenyas e convicyoes filosoficas e politicas- . 
2a) Nas ditaduras pessoais ou ideologicas: a) as pessoas sao normalmente livres para ter suas crenyas e convicydes 

filosoficas e politicas ; b) as pessoas nao sao normalmente livres para ter suas crenyas e convicyoes filosoficas e 
politicas— . 

Nome: 
Endereyo: 
Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL , em 

cima da VARIG, ou no Jornal Capital. E concorra a UMA CASA RESIDENCIAL QUITADA, EM iMPERATRIZ. e a 
outros premios. 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 20 LIBERDADE DE CONSCI6ENCIA E CONVICYOES 

Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) No Brasil, as pessoas, inclusive estrangeiros: a) nao sao livres para ter suas crenyas e convicyoes filosoficas 

e politicas—  ; b) sao livres para ter suas crenyas e convicyoes filosoficas e politicas . 
2a) Nas ditaduras pessoais ou ideologicas: a) as pessoas sao normalmente livres para ter suas crenyas e convicyoes I 

filosoficas e politicas ; b) as pessoas nao sao normalmente livres para ter suas crenyas e convicyoes filosoficas e , 
ipoliticas . 

I Nome: 
Endereyo: 
Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL , em 

cima da VARIG, ou no Jornal Capital. E concorra a UMA CASA RESIDENCIAL QUITADA, EM iMPERATRIZ. e a 
| outros premios. 
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por JUCELINO PEREIRA 

Inelegibilidade 
parcial 

O fato de Davi Alves Silva 
ter sido incluido pelo 
Tribunal de Contas da Uniao 
como inelegivel, face 
irregularidades praticadas 
em convenios federais 
quando era prefeito de 
Imperatriz, nao lira o 
deputado da campanha em 
termos definitives. O 
prefeitu ravel do PPB ainda 
pode defender-se junto ao 
proprio TCL) e na JustiYa. 
Qualquer recurso tera efeito 
suspensive, deixando o 
caminho do candidatavel 
relativamente livre para a 
sucessao municipal. 
Relativamente porque, como 
se sabe, a decisao do 
Tribunal de Contas tern um 
efeito psicologico 
importante, capaz de 
repercutir negativamente 
nas campanha e cria uma 
expectativa de condenaYao 
definitiva do ex-prefeito por 
malversaYao de dinheiro 
piiblico. Prevalecendo a 
vontade do TCIos 1.900 ex- 
administradores que 
integram" a lista dos 
inelegiveis ficarao 5 anos 
sem poderem disputar 
qualquer eleiYao. 

Novos 
rounds 

Por outro lado, a situaYao 
partidaria de Davi ainda nao 
e tranquila, apesar do TSE 
ter ordenado a inclusao do 
nome do parlamentar na lista 
dos filiados locals do PPB. 
Orientado pela direYao do 
partido no Estado, o 
presidente da Comissao 
Provisoria, Jose Lamarck, 
esta recorrendo da decisao 
do Tribunal Superior 
Eleitoral. Outra alternativa 
que deve ser considerada 
devera ser a nao-realizaYao 
de convenY'ao para eleiYao 
do Diretorio e Executiva 
Municipal, para que os 
davisistas nao tomem conta 
da legenda. A nao ser que 
haja uma mudanYa muito 
grande na atual conjuntura, 
o dr. Lamarck pretende levar 
o PPB a apoiar o candidato 
Sebastiao Madeira(PSDB), 
impedindo que a sigla 
participe do pleito de 3 de 
outubro com candidato 

proprio - Davi Alves Silva, 
naturalmente. 

Perguntinha 
Por que os alimentos da 

merenda escolar 
imperatrizense custaram tao 
caro? 

Batalha 
dos vices 

Afora o deputado Davi, 
que de ha muito anunciou 
que opecuarista e suplente 
de vereador Homero Garcia 
sera seu companheiro de 
chapa, os prefeituraveis 
comefam a preocupar-se 
com a escolha dos vices de 
suas respectivas chapas. 
Candidates e o que nao 
faltam para Madeira, Ildon 
Marques, Ventura, Chico do 
Radio e Jomar Fernandes. 
Em coligaYoes teoricamente 
mais fortes, como a 
madeirista, a dispula 
promote ser tao acirrada que 
podem implicar em ameaYas 
de rachas e insatisfaYbes de 
setores eventualmente 
preteridos. 

Esforgo 
de Rambo 

Dorian Meneses procura 
mostrar serviY© em todas as 
areas. O interventor mobiliza 
sua equipe para projetar a 
imagem de um 
administrador operante, 
realizador. Ao avaliar seu 
desempenho nesses 
primeiros dias, um 
interlocutor proximo do 
mandatario provoca aliados 
do ex-interventor dizendo 
que os imperatrizenses, ao 
contrario do que alguns 
esperavam, nao tern motives 
para terem saudade do 
passado. Mesmo do passado 
recente. 

Critico 
Como presidente do 

PSDB no Maranhao, 
Madeira fez chegar a cupula 
nacional documento 
exibindo insatisfaYao com o 
tratamento que os tucanos 
do Estado vem recebendo. O 
documento sumariza a 
opiniao de que o tucanato 
local e governo mas nao 
governa. Espera-se 
mudanYas favoraveis no 
relacionamento do Palacio 
do Planalto com os 
c o r r e 1 i g i o n a r i o s 
maranhenses. 

0) piontoo Hospitalof 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

18/05/96 

Jiospital Santa Jsab el 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

18/05/96 

Mospital Santa J sab el 
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Gelmar monta sua base florest^1 

Empresa investe US$ 960 milhoes na Regiao Tocantina 
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por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

511 dias e a nossa situa^ao 
como fica medcmosele? A 
senhora ai e o povo aqui. 

Governadora, o sen 
governo parece que 
estabelece o polo divisor das 
aguas do Maranhao com a 
Regiao Tocantina, pois todas 
as aten^des do sen governo 
estao voltadas para todo o 
reslo do Maranhao, menos 
aqui para a terra do frei 
Manoel Procopio. 

Bom 
dia II 

Governadora, ate quando 
a sua policia vai manter essa 
inoperancia na Seguran^a 
publica na Regiao Tocantina? 
Ontem mais dois pais de 
fami'lia foram vitimas dos 
bandidos assaltantes de 
bancos em Buritirana, os 
assaltantes de bancos estao 
tao conscientes da 
inoperancia da sua policia na 
Regiao Tocantina, que estao 
se dando ao luxo de praticar 
assalto em plena luz do dia. 

A estrategia utilizada 
pelos assaltantes se repete 
em praticamente todos os 
assaltos. Entram 
encapuzados na agencia 
bancaria, rendem todo 
mundo, pegam o dinheiro e 
vao embora; ou interceptam 
os carros fortes da Norsegel, 
montam tocaias nas estradas 
por onde trafegam os carros 
com dinheiro dos bancos, 
escolhendo os locais onde e 
mais dificil a trafegabilidade 
dos veiculos, com isso, os 
ladrbes realizam os seus 
assaltos e ficam impunes na 
Regiao Tocantina, pois a 
policia e insuficiente para dar 
cobertura em toda a regiao. 

Coas em 
Imperatriz 

A cidade de Imperatriz 
esia acompanhando a 
evoluyao dos tempos. Ja 
existe na cidade o Coas, um 
programa onde qualquer um 
pode fazer o teste para saber 
se ou nao portador do virus 
HIV, o virus da AIDS, 
ninguem precisa se 
identificar ou dar o endere^o, 
tudo e feito no mais absoluto 
sigilo. Antes da coleta do 
sangue, 6 realizada uma 
palestra com a presen^a de 
varios especialistas como 
psicblogos e ginecologistas, 
e so entao e que a pessoa 
decide se quer mesmo fazer 
o exame, caso resolva fazer 
o teste, recebe um mimero 
que vai constar na sua ficha, 
assim ninguem ficara 

sabendo de quern e o exame 
que esta sendo realizado. 
Todo o trabalho conta com a 
assistencia do medico Pedro 
Mario. 

Dom Gregory 
esta de volta 

O bispo de Imperatriz, 
Dom Afonso Felipe Gregory, 
na sua mais recente viagem, 
que se iniciou por Sao Paulo, 
percorreu a Alemanha e a 
Italia, de onde regressou 
para o Brasil com muitas 
novidades. 

Dom Afonso Felipe 
Gregory revelou no 
Programa Cidade Agora, 
durante os 30 dias que esteve 
fora de Imperatriz foram 
cheios de atividade. Na 
reuniao dos bispos em Sao 
Paulo, foram tratados de 
varios assuntos, e um que 
obteve maior enfase, foi a 
chacina de Eldorado no Para. 
Na Alemanha, percorreu 
grande parte das igrejas e da 
comunidade catolica, ja em 
Roma, na Italia, prestou 
solidariedade e celebrou uma 
missa lembrando a data da 
morte do padre Josimo. 

Associagao Comercial 
nao aceita desaforo 
O presidente da 

Associayao Comercial e 
Industrial de Imperatriz, 
Wilsom Maia, deixou claro 
que nao vai levar desaforo 
para casa. Em uma carta 
aberla direcionada aos meios 
de comunicayao, Maiaretrala 
o pensamento dos sbcios da 
ACII, em tomar posiyao com 
relayao as eleiybes de 96. 
Quando a Associayao 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz estava apagada e 
mantinha-se distante das 
diretrizes politicas de 
Imperatriz ninguem criticava, 
mas tambem ninguem 
lembrava da associayao. 

Associagao 
Comercial II 

Agora com esta nova 
diretoria, a ACII resolveu 
tomar posiybes politicas no 
que se refere aadministrayao 
de Imperatriz, e isso vem 
desagradando alguns 
segmentos da sociedade. 
Mas este fato nao esta 
preocupando nem um pouco 
a diretoria e os seus 
associados, eles sabem que 
esta nova tomada de posiyao 
iria gerar polemica, mas 
garantem que daqui pra 
frente toda posiyao politica 
tera participayao da 
Associayao Comercial e 
Industrial de Imperatriz. 

por Xavier Feitosa 
Jornalista 

A Celmar — Industria de 
Celulose e Papel vai investir 
US$ 960 milhoes na regiao de 
um dos maiores projetos 
industrials no Estado do 
Maranhao. So este ano serao 
injetados US$ 38 milhoes na 
formayao da base florestaLda 
industria. 

O empreendimento tern 
um forte impacto social na 
area de influencia do projeto. 
Aproximadamente 3.700 
empregos diretos serao 
gerados em virtude das 
atividades florestais e 
industrials, sendo que nafase 
de implantayao da industria 
esse mimero podera chegar 
a 8 mil empregos. No ano 
passado, cerca de 96% da 

mao-de-obra foi representada 
por trabalhadores da regiao 
tocantina. 0 apoio ao projeto 
fomentara uma m£dia de 15 
mil empregos indiretos. 

Criada em 24 de maryo de 
1992, a Celmar — Industria 
de Celulose e Papel foi 
concebida a partir de uma 
avaliayao do quadro 
econbraico da regiao 
tocantina, sua localizayao 
estrategica em termos de 
transporte/escoamento e 
suas potencialidades 
florestais. Com sede em 
Imperatriz, a Celmar e fruto 
de uma sociedade entre a 
Companhia Vale do Rio Doce 
(42,5%), Ripasa (42,5%) e 
Nissho Iwai Corporation — 
NIC (15%). 

A fase industrial da 
Celmar esta prevista para ser 

iniciada no ano 2001. Serao 
produzidas 500 mil toneladas 
por ano de celulose 
branqueada, tendo como 
base um plantio de 63 mil 
hectares de florestas de 
eucalipU). A maior parte da 
produyko sera destinada ao 
mercado externo. O 
faturamento anual do projeto 
e estimado em US$ 300 
milhoes. 

O reflorestamento, 
incluido no programa da 
Celmar, trara inumeros 
beneficios ambientais para a 
regiao. Mas a empresa 
tambem estara preservando 
uma floresta nativa de igual 
extensao a sua floresta 
comercial, ampliando esses 
beneficios. 

Esse investimento foi 
anunciado pelo diretor- 

superintendente da empresa, 
Fabio Medeiros, em 
palestras para autoridades, 
empresarios, imprensa e 
comunidade. Fabio Medeiros 
participou esta semana em 
Sao Luis de encontros com 
representantes do Governo 
do Estado, Assemblbia 
Legislativa e Federayao das 
Industrias. 
• Em Imperatriz, a Celmar 
divulgou na semana passada 
o programa "Gerenciamento 
Celmar de Qualidade Total" e 
esta dando continuidade a um 
ciclo de palestras informativas 
para a comunidade local. 
Alem de anunciar os recursos 
que serao aplicados na regiao, 
Medeiros fez um 
levantamento detalhado de 
todo o projeto de implantayao 
da Celmar. 

Numeros da Celmar 

Criayao: 24 de maryo de 1992 Faturamento: US$ 300 milhoes/ano 

Area de plantio: 63 mil hectares Empregos diretos: 3.700 (Floresta/Industria) 

Investimento: US$ 960 milhoes Acionistas: CVRD (42,5), Ripasa (42,5%) e NIC (15%) 

Investimento em 96: US$ 38 milhoes Inicio da produyao industrial: ano 2001 

Produyao de celulose: 500 mil toneladas/ano 

Madeira almoya com carroceiros 

Candidate do PSDB diz que categoria fara coleta seletiva do lixo 

por J. Morada 
Jornalista 

O deputado Sebastiao 
Madeira, pre-candidato a 
prefeito de Imperatriz, vai 
apresentar hoje o seu projeto 
para a coleta seletiva, 
reciclagem e aproveitamento 
do lixo organico e inorganico 
de Imperatriz. 0 antincio 
sera feito hoje, ao meio dia, 
durante um almoyo com 
cerca de mil carroceiros e 
familiares destes, com a 
participayao de jornalistas 
locais. 

A partir de janeiro de 97, 
Madeira pretende empregar 
o grande contingente de 
carroceiros para a coleta de 
lixo no centro, nos bairros e 
periferias da cidade, a 
exemplo do que ja ocorre em 
Brasilia, onde todas as noites 
carroyas desfilam na Praya 

dos Tres Poderes, entre o 
Palacio do Planalto e o 
Congresso Nacional, no 
Piano Piloto e nas cidades 
satelites, para fazer a coleta. 
Em Imperatriz, o lixo 
organico sera transformado 
em adubo para utilizayao no 
projeto de agricultura 
familiar. 

0 projeto integra um 
grande elenco de metas 
administrativas que visam 
humanizar a cidade, 
constantes no Piano de 
Governo do candidato a 
Prefeitura do segundo maior 
centro urbano do Estado. 
Segundo Madeira, esse b 
apenas um dos varios 
mecanisraos alternativos 
para a gerayao de trabalho e 
renda que pretende executar 
em sua administrayao, para 
"resgatar a dignidade e a 
cidadania ao nosso 

trabalhador, oferecendo-lhe 
ocupayao e condiybes de 
manter-se a si e a sua famflia 
e a oportunidade de 
contribuir para o 
desenvolvimento da cidade". 

Dentro desse elenco de 
medidas, ele adianta que vai 
estimular o cooperativismo e 
o associativismo, para criar 
meios alternativos de 
produyao, como nas areas de 
agricultura familiar 
artesanatos, calyados, 
confecybes, proporcionando 
o estimulo, as condiybes e a 
orientayao necessaries aos 
profissionais. "Sera criado um 
departamento dentro da 
Prefeitura Municipal, so para 
atender aos interessados em 
organizar suas cooperativas 
ou associaybes" - adiantou 
ainda. 

Ao pedir o apoio dos 
carroceiros para sua eleiyao 

em tres de outubro, Madeira 
vai falar ainda sobre outros 
aspectos do modelo de 
administrayao transparent 
"revolucionaria e popul; 
que pretende executa 
partir do proximo am 
frente da Prefeitura Mum 
de Imperatriz, visa 
resgatar o tempo perdido nas 
ultimas catastrbficas 
administraybes. 

Vai dizer que pretende 
priorizar todas as areas vitais 
para a recuperayao plena e 
revitalizayao do Municipio, 
como a educayao, saiide, 
saneamento, seguranya, 
transportes, agricultura 
familiar, produyao, cultura e 
lazer, albm da gerayao de 
trabalho e renda, com o 
estimulo tambbm as micro e 
pequenas empresas, que 
terao tratamento diferenciado 
e desburocratizado. 

O programa de Madeira 

por Raimundo Primeiro 
Da Redayao 

O trabalho que o deputado 
federal Sebastiao Madeira 
vem fazendo cm busca de 
consolidar sua candidatura 
ao cargo de prefeito de 
Imperatriz merece receber o 
apoio da comunidade da 

segunda maior cidade do 
Estado. 0 encontro que o 
parlamentar e prefeturavel 
tera hoje com os carroceiros 
reflete, na acepyao do termo, 
a sua preocupayao em 
trabalhar em sintonia com 
todas as instituiybes 
organizadas da cidade. 

Ja faz um bom tempo que 

Sebastiao Madeira vem 
pregando sua proposta de 
governar. Diz que a 
Prefeitura Municipal tem de 
ouvir as bases para saber das 
reais necessidades do povo. 
Assim, com certeza, estara 
em harmonia tambem com a 
Camara de Vefeadores, hoje 
bastante vilipendiada em face 

da ayao inescrupulosa de 
alguns parlamentares. 

O candidato do PSDB b 
mesmo duro na queda. E 
assim pretende tratar dos 
assuntos que envolvam o 
desenvolvimento de 
Imperatriz, caso saip 
vitorioso no pleito de outubr • 
vindouro. 
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4A Cinema/Video Imperatriz, 18 de maio de 1996 

A paixao que vem da Escandinavia 

porValdo Vale 
Da Sucursal de Agailandia 

O cinema nordico costuma 
surpreender quando se trata de 
fazer rir suecos, dinamarques e 
noruegueses tem um humor 
muito especial, simples e direto. 
Mas quando a intensao e 
demostrar paixao, eles levam 
tudo ao extremos, Ingman 
Bergman, consideraum genio do 
cinema, foi o melhor exemplo. 
Mas, como ele, outros cineastos 
do norte da Europa tem feito 1 
sdcesso no Brasil, explorando 
particularidades do seu ix)vo, seja 
emaventura monumentais, como 
PELLE, O CONQUISTADOR; 
ou tramas comoventes como 
MINHAVIDA DECACHORRO 
e AS MELHORESINTENQOES. 
Todos os filmes de grande apelo 
emotivo e que fizeram sucessos 
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nas video locadoras. Assim 6 
tambem, AM ANTES NA 
NEB1.INA, que evoca um 
romance lorrido travessanclo 
as quatros estafdes do ano na 
paisagem belissimada Noruega. 
Mais um minuto de emo^ao 
produzido pelos nordicos, um 
filme belissimo! 

Titulo: A PAIXAO QUE VEM 
daescandinAvia 

AMANTES DA NEBLINA 
(JWO GREEN FEATHERS) 

Direyao: Henning Carlsen 
Elenco: Lasse Kolsrud, Sofie 

Grabol 
Distribuiyao; Mimdial Filmes 
VEM AI: GERAgAO 

PERDIDA 
Tres jovens desorientados, 

tres ameayadas a comunidade. 
Um filme realista e 
desconcertante sobrearevoltada 
juvenlude. 

Lx)cadoras com selos de 
qualidade do Qube de Video do 
Nordeste na Regiao 

Soping Video — Imperatriz 
Videomania — Imperatriz 
Condor Video — Imperatriz 
Video Show— Imperatriz 
Angar Video — Imperatriz 
America Video — Imperatriz 
Sampa Video — Ayailandia 
Skala Video — Ayailandia 
Phoenix Video — Ayailandia 

Play Video — Ayailandia 
OBS: Locadoras quh 

trabalham com acervo 100% 
selado. O selo tem validade de (Mi 
(seis) meses podendo ser 
suspense caso seja comprovado 
pirataria no acervo da loja. 

Valdo Vale—E presidente do 
Chibe de Video do Nordeste/ 
Tribos Association Teen e 
membro do Conselho Nacional 
de Video. 

TV Capital e voce. A noticia 

mais recente e de primeira 

linha cada vez mais perto. 

Homens & 

Empres 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

— Ola, bom dial 
Forte 

parceria 
A parceria entre a bancada 

mineira e a bancada ruralista, 
que complicou a vida do 
governo esta semana, funciona 
nos bastidores desde o ano 
passado. Mas a dobradinha 
tatica contra o Planalto no 
Congress© so ganhou forya 
agora. A afinidade natural 
decorre do fato de dois teryos 
dos 53 deputados de Minas 
Gerais militarem na frente 
parlamentar da agricultura. "Foi 
a irritayao contra o governo que 
pnxluziu esta rebeliao em dose 
dupla e eu acabei no centre do 
vulcao", resumiu o deputado 
Lima Net© (PFL-RJ), relatorda 
metiida provisdria (MP) que se 
transformou em pivo do 
conflito. Convencidos de que o 
governo endurecera nas 
negociayoes, mineiros e 
ruralistas decidiram responder 
com chantagem: ou o governo 
atendia as reivindicaybes ou os 
dois grupos votariam com a 
oposiyao, ate mesmo na 
reforma da Previdencia. 

A briga aconteceu na 
negociayao da MP que trata da 
capitalizayao do Banco do 
Brasil e, ix)r tabela, incluiu o 
repasse de R$ 900 milhoes do 
BB jiara a construtora mineira 
Mendes Junior. O relator da 
MP diz que so incluiu a emenda 
no parecer porque havia um 
compromisso anterior do 
presidente Fernando Henrique 
Cardoso com o governador de 
Minas Gerais, Eduardo 
Azeredo (PSDB). "() govern© 
so nao tomou a iniciativa porque 
preferiu deixar o serviyo para 
o Congress©", reclamou o 
deputado lima Neto. Segundo 
um Meier da base govemista, o 
presidente havia encarregado o 
secretariogeral da Presidencia, 
Eduardo Jorge Caldas, de 
encontrar uma soluyao para o 
problema dos mineiros. Os 
ruralistas de Minas, de Olho 
nas negociayoes da MP do 
Banco do Brasil, acharam ali 
a brecha para salvar a 
Mendes Junior da falencia e 
salvar os empregos de 12 mil 
trabalhadores mineiros. 
Aquela altura, o ministro da 
Fazenda, Pedro Malan, ja 
havia sugerido a bancada de 
Minas que apresentasse um 
projeto de lei para resolver o 
caso. 

Novo 
leilao 

0 MInisterio da Indii stria, 
Comercio e Turismo 
confirmou a data de 22 de 
maio para novo leilao de cafe 
de estoques oficiais. A oferta 
sera composta por 280 mil 
sacas e a venda tem inicio 
previsto para 14 horas. O 
objetivo e atender 
principalmente as industrias 
de torrado e moido e de 
soluvel. O Brasil passa por 
escassez do produto. A safra 
1995/96 teve quebra de 50% 
por causa das geadas e da 

seca de 1994. A colheita 
1996/97 ainda nao esta 
disponivel. 

No leilao passado, em 30 de 
abril, foram negociados dois 
teryos da oferta. A venda nao 
foi maior, segundo o presidente 
do Sindicato da Industria de 
Cafe do Estado de Sao Paulo, 
Nathan Herszkowicz, em 
decorrencia das exigencias do 
Banco do Brasil, financiador da 
venda. O governo definira a 
realizayao de novo leilao em 
junho dependendo do 
resultado do dia 22. 

Quando o ministro 
Francisco Dornelles definir 
quern (xmpara a Secretaria de 
Produlos de Base e o 
Depai lamenlo Nacional do 
Cafe, tambem sera analisada a 
proix)sta de industriais e parte 
dos exix)rtadores de realizar 
leilbes mensais de 100 mil 
sacas. Essas vendas visam a 
diminuir a disputa entre 
torrefadores e vendedores 
externos pelo produto de 
melhor qualidade, que seria 
prioritariamente destinados a 
clientes estrangeiros. 

Um 
aid legal 

Para Paulo Scandian, do 
Sindimir. 

Empresario Joao Matioli, do 
Frigorifico Vale do Tocantins. 

Vereadora Conceiyao 
Formiga. 

Ivan, gerente de vendas da 
Tocauto. 

Ao advogado Wilson FMho. 
Jornalista Nilson Santos, 

hoje assessorando o coronel 
Guilherme Baptista Ventura, 
candidate a pre feito de 
Imperatriz. 

Querendo 
inocentar 

O chefe do comite 
parlamentar que investiga as 
acusaybes feitas contra o 
presidente Ernesto Samper, de 
financiamento de campanha 
eleitoral com dinheiro do 
narcotrafico, vai recomendar 
que as acusaybes sejam 
retiradas e o chefe do governo 
sejam retiradas e o o chefe do 
governo inocentado de 
qualquer alegayao de ma 
conduta. 

Heyne Mogollom, que 
pertence ao Partido Liberal, 
de Samper, concluiu que nao 
ha evidencias suficientes para 
apoiar as acusaybes feitas em 
janeiro jjelo procurador geral 
da repiiblica, Alfonso 
Valdivieso. Segundo o 
promotor, Samper recebeu 
milhoes de dblares em 
dinheiro sujo das drogas para 
financiar sua campanha 
presidencial, em 1994. 

Organizando 
a casa 

O presidente do Juyara 
Clube, Cleonir Ferreira, 
promove campanha de 
organizayao do seu quadro de 
associados. Assim, pretende 
incrementar as atividades do 
clube mais tradicional de 
ImjKralriz. 

O cinema so tem magla quando suas emoyoes sao originals! 

EXIJA FITA SEIADA 

Uma campanha do Clube de Video do nordeste/ 

Tribos Association Teen/ Divisao de Cinema & Video 



Socledade 

SOKAIA LUIZA E 

AS NOYIDADES 

DA SOCIEDADE 

DA ('IDADE DO 

FERRO 
Pagina 2B 

Social 

Jussara 

Cerqueira dd 

as dicas do 

que acontece 

no mundo 

social 

Imperatrizense 

Pagina 3B 

fmmmm m 

Jorna 

♦ 

Sociedade 

Jussara 

Cerqueira 

COMENTA A 

sociEdAck 

iiyipERATRIZENSE 

Pagina 3B 

Marketinr' 

Se voce 

quer 

comprar 

vender ou 

apenas 

anunciar 

este e o seu 

espago 

Pagina 4B 

tmperatiz. (MA), IB de maio 1B9$. Bncarte especial do Jomal Capital. Consulte o editor para publicapSo (mesmo que parcfat) de mattrias destecaderno 

por MARCOS ANTUNES 

Novo 
predio 

A Radio Capital AM ja 
funciona em novo endereyo. 
Tem uma programagao 
variada que precisa ser 
ouvida pelos radiouvintes da 
regiao. Por outro lado, o 
setor de informagdes nao 
deixa a desejar e, dentro de 
alguns, segundo previsdes da 
diretoria artistica, estara 
entrando no ar sua nova 
programagao. A noticia sera 
prioridade mimero um na 
emissora do Sistema 
Tucanu's de Comunicagao, 
que tambem encontra-se 
agora instalada na Super 
Quadra 602. 

Assumindo 
cargo 

A Radio FM Esperanga» 

de Sao Luis, tem novo diretor. 
Trata-se de Reinaldo Gama, 
que assumiu o cargo 
interinamente. E que Helena 
Oliveira, titular do cargo, 
encontra-se em Sao Paulo 
participando de um semin^rio 
para profissionais liberais. 

Em 
Salvador 

Encontra-se na capital 
baiana nossa confreira Jussara 
Cerqueira, colunista social 
deste diario. Foi participar do 
Concurso "Musa Brasil/96"i 

levando a representante do 
Maranhao Mary Martinho, 
eleita em evento realizada na 
noite do ultimo sabado no 
Jugara Clube, em Imperatriz. 

Tribune 
da Cidade 

E o nome do programa 
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Festejando anlversario 
Quem receberd os cumprimentos dos amigos e colegas de trabalho hoje, 18, sera Francisco do Vale, 
editor de Policia deste matutino. Seu aniversdrio nao passard em brancas nuvens. Vai realizar 
recepgdo por ocasido da passagem da data. Desde ontem, nossa Redagdo e pura alegria. Receba, 
agora, os parabens de diretores e funciondrios do Jornal Capital. 0 seu hder diario jd faz parte da 
sua ' vida. Felicidades neste dia irradiante, do Vale! 

apresentado por Aurinoa 
Brito, todas as manhas, na 
Radio Capital AM. Leva ao 
ar as novidades da Cidade 
Grande. Tem motorola e 
outras coisitas mais. 

Em 
campo 

O colega Renildo Jacome 
cobre o setor esportivo de 
Agailandia para o Jornal 
Capital. Tem forga de 
vontade para cumprir bem 
o cargo. Avante que atras 
vem gente! 

Fora 
da cidade 

0 operador de audio 
Lampadinha, que durante 
bom tempo trabalhou na 
Radio Terra FM, mudou-se 
para Recife, Pernambuco. 
Mostra o talento dos 
profissionais da area da 
Terra do Frei. 

Narrrando 
legal 

Continua Renilson 
Sousa. 

Cupido 
no ar 

Tem gente de coragao 
sintonizado. O amor 6 Undo, 
nao? O cupido flechou legal. 

|:^S§v: 
Programa<jao de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal S 

Rede Record 

06.00 Bom Dia Cidade 
07:00 Reporter 190 
08:00 Na Fazenda do Corro 
08:30 Criatura 
09:15 Novo Tempo 
10:00 Cidade Cidada 
11:00 Gospel Line 
12:00 Mara Maravilha 

Show 
14:00 Quem Sabe... Sabado! 
16:00 Campeonato Paulista 
(Portuguesa X Sao Paulo) 
18:00 Campeonato Japones 

(Boletim 5 Minutos) 
18:05 Copa da Italia 

(Atlanta X 
Fiorentina) 

19:00 Esporte Capital 
19:15 Jornal da Record 
20:00 Cidade Agora 

Espacial 
21:30 Programa Ana Maria 

Braga 
23:30 Palavra de Vida 
01:00 Circuito Night and 

Day 
02:30 Palavra de Vida 
04:00 Transnoite (Cruel 

Desengano) 

TVCRC 

Canal 4 

BAND 

05:30 Local 
11:56 Vamos Falar com 

Deus 
12:00 Terra Brasilis 
12:30 Terraw Sports 
13:00 Boletim do Vbley 96 
13:05 NBA Action 
13:30 MBA (Play off Final) 
15:15 Gol (O Grande 

Momento do 
Futebol) 

15:45 Campeonato Paulista 
de Futebol (Ferroviaria X 

Corinthians) 
18:00 Campeonato 

Espanhol de Futebol 
18:50 Local 
19:00 Anos Incriveis (A 

Loja de Ferragens) 
19:30 Um Amor de Famflia 

(A Menina do Papai) 
20:00 Memdria Band 
20:30 Louco por Voce (A 

Mesma Hora, 
Semana Que Vem) 

21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Liga Mundial de 

Voley Masculino 
(Brasil X Cuba) 

01:00 Cine Prive (Elke: 
Uma Mulher 
Especial) 

TV DiSusora 

Canal ^ 

SBT 

07:00 Bandeira 2 
07:30 Emergencia Medica 
08:30 Sabado Animado 
10:00 Programa Sergio 

Malandro 
11:30 Carrosel das 

Americas 
12:00 Estagao Alegria 
13:00 Show de Calouros 
15:00 Doutoura Quinn 
16:00 Maria Mercedes 
17:30 Aqui Agora 
18:10 TJ Maranhao 
18:30 Colegio Brasil 
19:15 TJ Brasil 
20:00 Antonio Alves, 

Taxista 
21:00 Razao de Viver 
21:50 A Programar 
22:30 A Praga e Nossa 
23:35 Sabadao Sertanejo 
00:40 Telesisan 
02:40 Fim de Noite (A 

Programar) 

EOUlfE 

fHOEMIX, 

SOM E LUL 

MAIS UM 

EMPREEM- 

DIMEMTO DO 

SISTEMA 

TUCAMU'S DE 

COMU MI- 

CACAO 

TV Mlrante 

Canal 10 

Globo 

TV 

Capital 

Canal 

5, a 

vcrdadG 

dos 

fatos na 

trituna 

do povo 

TV Natlva 

MANCHETE 

07; 10 Programa Educative 
07:30 Sessao Animada 
08:00 Patrine 
08:30 LBV 
09:00 Home Shopping 
09:15 Proclamai 
09:45 Escola Biblica da Fe 
10:15 Pare Pense 
11:15 Grupo Imagem 
12:15 Boletim Olimpico 
12:20 Edigao daTarde 
13:00 Manchete Esportiva 
14:00 Programa Raul Gil 
18:30 Grupo Imagem 
19:30 Duro na Queda 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Sabado de Gala (A 

Programar) 
23:45 Home Shopping 
00:00 Comando da 

Madrugada 
02:00 Sabado de Gala (Tribo 

Gospel) 

Canal:2s: 

NAO FORNECEU PROGRAMAgAC 

Tucanu's 

Produgoes, 

a 

produtora 

d© audio e 

video mais 

completa 

da regiao 

TP, 

* ^ 

Csftid, 
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Sociedade em 

Expressao 

por SORAYA LUIZA 

O programa Cidade Alerta — TV Cidade — repetidora da Rede 

BandeiranteS/.na ultima quarta-feira mostrou materia sobre as 

condi^oes de vida dos sem-terra, que estao assentado as margens da 

BR-010. A materia, conduzida com muito brilhantismo pela 

coordenadora de Jornalismo, Solange Pereira, causou grande 

repercussao na Cidade do Ferro, a qual enfocou de forma bem 

realista a situa<;ao de miserabilidade em que as 850 familias estao 

vivendo. Vale ressaltar que a competente Solange conseguiu gravar 

entrevista depois de uma longa conversa^ao com os lideres. 

I 

m 

m 
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m 

m 
m 
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Acontece hoje no Colegio Frei Cesar Gavazzi, a partir das 

1 9:00 horas. A juventude dourada ja esta a todo vapor para 

esta grande noite cultural que ira rolar com muita gente 

bonita, lideres de gremios estudantis, Umes e muitos talentos 

da terra como: poetas, atores e etc. Um encontro cultural 

muito divertido e alto astral. Voce nao vai ficar fora dessa, 

vai? 

Ja se encontra nas Oticas Maia e Agua de Cheiro, convites de 

mesas para o show mais esperado do ano, na 2001 Disco- 

Show, dia 25 de maio, com desfile de uma bela cole^ao de 

joias da renomada joalheria Oticas Maia, com participa^ao da 

glamourosa Miss Para das Americas, Patricia Cardoso e o 

magnifico Oseas, que estara repetindo a dose. Lembrando aos 

nossos leitores, que ja se esgotaram as vendas de camarotes e 

que as mesas sao muito limitadas e ja estao praticamente 

esgotadas. A Noite das Flores promete muita emo^ao. 

Hoje o Maranhao inteiro devera cruzar os dedos e torcer 

pela bela Mary Martins, que participa do tao badalado 

Musa Brasil, em Salvador-BA. A colega Jussara Cerqueira 

esta acompanhando de perto toda emo(;ao da mega noite. 

Jussara estara marcando presen^a na imperdivel Noite das 

Flores, como o talentoso Jonas Ribeiro — colunista social, 

Helio de Oliveira, apresentador do programa Expressao em 

Cena, apresentado todos os sabados pela TV Mirante e 

muitas personalidades como o empresario Vilson Maia, que 

tambem marcara presen<;a na big noite. 

GaAiaAy & SB OXJih 

/\)o (C\i0cmf<r\o Koje, a /vJoi+e do jAga^rodinKo, com mui+a 

0OK\+e boni+a e ol+o ost^ol, cjuo os molKo^os noi+odos do 

coso. 

'iranhao sera representado hoje, em Salvador-BA*, por Mary Martins, ao lado da colunista 

I 

Ouom +rooou de idode ko ultimo 0uo^fo-|ei^o jo\ o , 

elegou+em^lmo J__ucilio l^eis. jA mesmo ^ecebeu omigos em suo 

K'esldeuelo/ po^o os cump^lmer\+os. 

T'loro TdokMeultu^Oy em Cmpe^o+^izy do meu que^idissimo 

3ouos l^ibei^Oy tem "["ei+o sucesso tambem ^o C-idode do Pe^fo. 

^o^i^bos goeo de muitos omieodes oqui, e, uo X^io dos ]\Ac\e-^ 

■fomeceu umo quoutidode de rosos o um g^oude emp^eso^io, 

po^ oje^eee^ o melkoK o|eHa do ^egioo. y\ flo^o tombem se^o 

^espousovel pelo omomeuto<poo do /\]oite d os Flores. 

Floje e dio de muito emocpoo com o T3oudo "T^esy que ^olo uo 

Fie^o^io 2epelliu, olem do boliebey que tem jeito o eobetpo do j 

moqodo de cbo^me do city. yAmoubo tem p^og^omocpoo closse j 

.A uo 3outo /vAo^io Flotely com musico oo vivo oo vivo e o feijoodo 

mois bodolodo do bbidode do FeK'^o. 

Ouem visitou o c id ode de pAqoiloudio uo dio de outem ^o\ o ^ 

simpotississimo Cuisleuey dos (Fticos ]\Ack\ck vFmpe^ot^iz/ i 

tk'o^eudo muitos uovidodes po^o o lojo e doudo um toque oo \ 

des|ile de joios que Fo ocoutece^ dio 23/ '^o 200 I XXisco-3bo\v. 
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Dalvo Vieira (ger. do Itaii) e Terezinha, ladeados pelas Glhas Daline, Camila e Patricia 

ENDA CORRO DO 

Apresentado por: 

Clodomir Guimaraes 

17:00 horas 

Radio Capital AM 
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Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

Tern cacife 
A recente eniciativa do 

Par lido Trabalhista Brasileiro 
(PTB) loin leyantado os mais 
variados comentarios nos 
circulos politico da cidade. 
Parece quo somente agora 
todos estao se dando conta de 
que o PTB local e forte e 
dispoe de bons quadros para 
a disputa sucessoria. Ainda 
recentemente, falando numa 
roda de amigos, o vereador 
Ilildedrando Sa (o Nego Sa) 
disse que "o PTB tem cacife 
eleitoral para disputar a 
elei^ao sozinho e sair 
vitorioso". E, assim, ele, muita 
gente tambem tem o mesmo 
pensamento. So nao ve quern 
nao quer enxergar. | 

Trabalho duro 
Reconhecendo que a 

campanha eleitoral que se 
aproxima acirradas de 
quantas ja se travaram no 
municipio, avereadora Eulalia 
Dias do Norte vem 
redobrando seus esforgos, no 
sentido de manter fidelidade 
de sue grande eleitorado. 
Com bons services prestados 
a comunidade, ela quer 
confirmar a previsao dos 
analistas politicos, segundo a 
qual ela sera uma das mais 
votadas no dia 0!? de outubro 
vindouro. Diariamente, ela e 
vista pecorrendo bairros, 
visilando entidades 
comunitarias, atendendo a 
quantos a procuram. 
Prevenida, ela costuma dizer 
"Esta na bora de vaca nao 
conhecer bezerro". 

Formiguinha 
Quern observa a intensa 

atividadc politica que o 
vereador Elson Batista dos 
Santos, vem desenvolnendo 
— ele, que esta cotadissimo 
para ser candidato a prefeito 
do grupo do prefeito I*ldemar 
Gonyalves —, se lembra do 
exemplo da formiguinha, que 
trabalha todo o tempo e toda 
bora, se preparando para os 
tempos dificeis. Elson nao se 
tem dado descan^o, tal o 
volume tie trabalho a que se 
tem submetido nos ultimos 
dias. Ele sabe que vai 
enfrentar uma dura batalba, e 

Socialistas ainda nao se definiram 

ja esta cumprindo seu papel de 
lutador valente que nao foge da 
luta. 

Acomodado 
Depois que indicou seu 

candidato a prefeito, o PMDB 
local e seus aliados ficaram na 
"moita", aguar dando o 
desenrolar dos 
acontecimentos. Ate mesmo a 
questao da escolha do 
candidato a vice-prefeito ficou 
em "panos quentes", sendo 
tratado na mais absoluta 
surdina. So parece que o 
pessoal da "For^a do 
Progresso" esta vendo o circo 
pegar fogo, para depois montar 
seu proprio espetaculo. 
Enquanto isso, os demais 
partidos continuam 
trabalhando fir me. A rigor, 
ningu^m pode dizer que as 
futuras elei^oes ja tem um 
vencedor. 

Impasse 
O PSB resolveu "melar" o 

acordo politico que 
concretizaria a instala^ao da 
Frente Etica da Cidade do 
Ferro. E que na ultima reuniao 
mantida entre os dirigentes do 
PMN, PT, PC do B e PSB, os 
dirigentes do Partido Socialista 
Brasileiro (PSB), exigiram que 
a cabe^a da chapa para prefeito 
municipal fosse entregue ao 
atual vice-prefeito, Walter 
Maxwell Abreu de Carvalbo. 

Torcida 
Os candidatos que vao se 

lan^ar pela primeira vez na 
presente campanha politica, 
estao se apadrinhando com 
todos os santos da corte 
Celeste e outras mumunhas 
que tais, a fim de que Itinga se 
emancipe politicamente antes 
do pleito. A afli^aao dos 
candidatos e plenamente 
justificada pelo fato de Itinga 
abocanhar nada menos que 
cinco vagas na Camara 
Municipal. Com isso, ha uma 
drastica reduyao no mimero de 
cadeiras em disputa, as quais 
tambem terao que ser divididas 
com os atuais vereadores que 
disputarao a reeleiyao. Como 
se ve, sobra muito pouca coisa 
para quern esta chegando 
agora na disputa. Sem Itinga 
tudo fica mais facil. 

, • :::■ 

por Mahnaldo Gongalves 
Da Sucursal de Agailandia 

Segundo as informagoes, o 
presidente da comissao 
Executiva do Partido 
Socialista Brasileiro (PSB), 
Eduardo Hirata, o partido nao 
tem nenhum compromisso 
firmado com a Frente Etica, 
tendo em vista que apenas e 
tao somente esta participando 
como convidado, da mesa de 

negociagoes. Para ele, o 
langamento da candidatura do 
medico e vice-prefeito Walter 
Maxwell, "E um fato 
perfeitamente normal, dentro 
do atual processo politico da 
sucessao municipal, uma vez 
que o nosso indicado aparece 
bem mais nas pesquisas, 
sendo o mais preferido entre 
os outros candidatos 
apresentados pelos demais 
partidos que tomam parte nas 

negociagoes . 
Para o presidente 

socialista, somente a partir de 
agora ^ que os partidos vao 
comegar a se movimentar em 
torno da sucessao municipal. 
"Entendemos — disse ele —, 
que somente a partir de agora 
e que os entendimentos 
partidarios vao ganhar mais 
enfase. E a partir desse 
momento que os reais 
entendimentos sobre a 
sucessao municipal vao se 
processar. Nao ha nada 
definido ainda. Todo mundo 
est^ aberto para falar com 
todo mundo. Muita agua ainda 
vai rolar, portanto, nao 
podemos nos comprometer 
sem antes ouvirmos as bases. 
partidarias atraves dos 
membros do diretorio 
municipal". 

Dialogo 
Eduardo Hirata nao 

esconde que seu partido 
"perdeu muito tempo para se 
estruturar e esta saindo atras 
dos demais partidos que ja 
estao estabelecidos e at£ com 
candidatos escolhidos para 
suas convengoes. Mas nao 
podemos negar que temos 
condigoes de negociar, pois 
temos um bom nome que 

pode ser indicado como 
prefeito de qualquer 
coligagao que tomarmos 
parte. Nao estamos 
forgando uma imposigao, 
estamos apenas indicando o 
nosso candidato a candidato 
e partindo para o dialogo 
democratico e fanco". 

Ele insiste em que as 
negociagdes estao apenas 
iniciando, que ain^Ja nao ha 
nada de definido. Segundo 
ele, "O PSB nao pode 
afirmar ainda, que integrara 
a Frente Etica, tendo em 
vista que as negociagoes 
estao apenas iniciadas, 
assim como nao podemos 
deixar de lado a 
possibilidade de mantermos 
entendomentos com 
qualquer outro grupo 
politico local, desde que 
sejam respeitados os nossos 
pontos de vista". Ao afirmar 
que "Somos um partido 
aberto ao dialogo e ao 
entendimento 
democratico", Eduardo 
Hirata disse que quer "O 
melhor para Agailandia, e 
este melhor esta 
intrincicamente ligado ? 
questao politica e a sucessa> 
municipal". 

PSB langa candidatura de Walter 

Maxwell a Prefeitura 

por Marinaldo Gongalves 

Quando todos acredivam 
que a coligagao Frente Etica 
estivesse prestes a se 
consolidar, o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) 
resolveu virar a mesa de 
negociagoes, na noite da 
ultima quinta-feira, fazendo o 
langamento oficioso do nome 
do vice-prefeito, Walter 
Maxwell Abreu de Carvalbo, 
como candidato majoritario 
do partido e submetendo-o a 
apreciagao dos demais 
partidos que integrant a 
coligagao de centro- 
esquerda, na Cidade do 
Ferro. Como nao poderia 
deixar de ser a decisao dos 
socialista surpreendeu a 
todos e provocou as mais 
inesperadas reagoes nos 
outros partidos. 

Como ja era do 

conhecimento piiblico esta 
praticamente certo que a 
Frente Etica teria como 
candidata oficial a radialista 
Gleide Santos, presidente do 
Partido da Mobilizagao 
Nacional (PMN), e um dos 
principais articuladores da 
frente. Ate mesmo a questao 
da candidatura a vice- 
prefeito tambem se 
encontrava bem 
encaminhado, e tudo indicava 
que tudo ficaria por conta do 
Partido dos Trabalhadores 
(PT). Entretanto, a resolugao 
do PSB deixou atonitos os 
representantes desses dois 
partidos e terminou fazendo 
com que as negociagoes 
voltassem a estaca zero e a 
possibilidade de coligagao 
ganhasse novos contornos, 
com nuances de maiores 
dificuldades para sua 
concretizagao. 

Indefinido 
Na verdade, a reuniao 

terminou sem que houvesse 
um concenso, sobre o que 
devera ser realizado dentro 
dos proximos dias. 
Apanhados de surpresa, os 
demais integrantes da mesa 
de negociagoes deixaram de 
lado tudo que ja havia 
convencionado. E ai foi a vez 
do Partido Comunista do 
Brasil (PCdoB), apresentar o 
nome do metaliirgico Antonio 
Almir, como seu provavel 
candiadto a prefeito, a fim de 
que seu nome seja tambem 
submetido a apreciagao dos 
demais partidos que, 
hipoteticamente comporao a 
Frente Etica. 

Criado o impasse quanto a 
candidatura majoritaria, 
diversas sugestoes foram 
estudadas, no sentido de que 
a coligagao escolha o que 

melhor convier as suas 
pretengoes. Uma delas, que 
ficou de ser colocada em 
pratica, preve a realizagao 
de uma pesquisa de opiniao 
publica, quando seria 
apresentado ao eleitorado 
os nomes dos quatro 
candidatos a candidatos, a 
fim de fosse determinado 
aquele que desponta como 
o mais preferido entre o 
eleitorado local. Por 
sugestao do PSB, tal 
pesquisa deveria ser 
efetuada por uma empresa 
esjiecializada, enquanto que 
os demais partidos, 
alegando o alto custo das 
despesas, formou opiniao de 
que cada partido efetuasse 
sua propria pesquisa e que, 
posteriormente todas elas 
seriam cotejadas, a fom de 
se verificar o mais aceito 
pelo povo. 

Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a forga da nossa gente 

I i 
L 
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Resposta da AGII a 

coluna Gomentando 

os Fatos 

Imperatriz, 
maio de 1996. 

15 de Imperatriz. 

Senhor Jornalista: 
Portanto, como cidadaos 

Esclarecemos a V. Sa. 
que a nota divulgada por 
esta entidade no inicio da 
semana questionava, 
notadamente, os altos 
custos da Comissao 
Permanente de Licita^ao 
(CPL), pois entendemos 
que esta Comissao poderia 
ter sido criado a custos bem 
mais baixos. 

Estranhamos, portanto, 
que V. Sa. tenha se 
esquecido desse aspecto ao 
repudiar a nota aprovada 
por dezesseis diretores 
desta entidade, aos quais 
nao se pode negar o 
reconhecimento por 
relevantes services 
prestados ao 
desenvolvimento da regiao. 

e empresarios 
patrocinadores das riquezas 
do municipio, nao poderiam 
ser considerados levianos 
os diretores desta 
Associagao ao exercerem o 
seu democratico direito de 
se posicionar contra ou a 
favor. 

Sao os diretores desta 
entidade conscientes de sua 
posi^ao de construtores do 
desenvolvimento do 
municipio e estao firmes 
quanto a sua independencia 
politica e economica, visto 
que nao recebem salaries 
nem favores do poder 
publico. 

Foi c esfor^o da classe 
empresarial que promoveu 
o crescimento da cidade, 
assim como foi a omissao 
da maioria, e a conivencia 
de poucos, as responsaveis 
pelos desmandos e a 
instabilidade no governo 
municipal verificados nos 
ultimos anos. 

Assim, compreendemos 
a atitude de V. S5. Mas nao 
podemos deixar de 
observar que, ao omitir a 
questao central — altos 
gastos piiblicos — V. Sa. se 
limitbu a expressar uma 
interpreta^ao pessoal — e 
parcial — do 
posicionamento desta 
Associa^ao. 

E ^ ao reconhecer a 
nossa parcela de 
responsabilidade pela 
omissao no passado que 
nos mantemos atentos a 
conduyao da administra^ao 
publica no presente e nos 
preocupamos com os seus 
reflexos sobre o futuro de 

E, levando-se em conta 
que V. Sa. nao divulgou por 
inteiro o conteudo da nota 
por nos assinada, 
solicitamos-lhe que se digne 
considerar o assunto sua 
plenitude, sem deixar de 
atentar para o fato basico: 
os crit^rios adotados na 
administra^ao do er^rio 
municipal. 

Atenciosamente, 
Vilson Estacio Maia 
Presidente 

Reqionais 

informatizada 

por Washington Luis 
Da Editoria de Regional 

do 
de 

A diretora 
Jepartamento' 
Informatica da Sefaz, 
Lucia Rebello, disse que a 
modernizaQao foi iniciada 
em outubro de 1995 e que 
ela possibilitara, entre 
outras coisas, 
comunica^ao em tempo 
real entre todas as 
unidades fazendarias. O 
diretor da Divisao de 
Controle das Mercadorias 
em Transit©, Antonio Luiz 
Soares Santos, afirmou 
que, dentro do projeto, 
podera haver equipe unica 
nos postos de fronteira do 
Piaui e Maranhao, 
evitando que os 
transportadores fa^am 
duas paradas para o 
recolhimento de tributes. 
"Isso objetiva mais 

agilidade no atendimento, 
e em contrapartida, maior 
eficiencia", revelou. 

O coordenador 
executive do Projeto Sefaz- 
PI junto ao BID, Francisco 
Lages Gon^alves, 
informou que as reformas 
objetivam reestruturar e 
modernizar os setores de 
arrecadagao, tributa?!© e 
fiscaliza^ao. Para isso, o 
projeto preve ainda 
compra de balan^as, 
treinamento e capacita^ao 
de pessoal, constru^ao de 
patios para estacionamento 
de caminhoes. "Estamos 
trabalhando para 
modernizar a maquiba 
fazendaria estadual, alem 
de capacitar seus recursos 
humanos, dotando-os de 
eficacia para o bom 
desempenho da missao 
operacional do orgao", 
afirmou. 

Cirurgia eletronica 

por Tasso Assungao 
Jornalista 

Imperatriz ja conta com 
os mais modernos 
equipamentos eletronicos 
para diagnostic© e 
tratamento rapidos e 
seguros de vArias doen^as 
do estomago e do intestine, 
como gastrite, ulceras 
gastricas e duodenais, 
esofagites, duodenites, 
hernias do hiato, canceres e 
varizes do estomago - o que 
a coloca na dianteira de 
muitas cidades de maior 
porte. 

A videoendoscopia ^ feita 
por meio de aparelhos 
provides de chipp sensor de 
imagem e video de alta 
resolu^ao que possibilita 
precisa visualizayao dos 
orgaos do aparelho 
digestive, seja o esofago, 
estomago, duodeno ou o 
colon, que podem ainda ser 
documentados 
fotograficamente ou 
filmados, tend© em vista 
analises posteriores mais 
detidas. 

Outra grande vantagem 
da medicina eletrbnica b 
que o regislro em foto ou 

video do orgao doente 
possibilita consultas k 
dist&ncia a especialistas de 
grandes centros, ja que as 
imagens podem ser 
transmitidas por cabo ou 
telefone simultaneamente 
ao exame, o que sem duvida 
aumenta em muito as 
chances de exito no 
diagnostic©. 

Uma microcdmara 
adaptada ao endosebpio, 
que pode ser introduzido no 
organismo atravbs da boea 
ou de leve incisao, mostra a 
regiao doente ampliada 
vinte vezes, enquanto 
outros aparelhos filmam e 
fotografam a enfermidade, 
registrando detalhes que o 
olho human© jamais poderia 
perceber. 

Hemorragias gastricas e 
duodenais, apendicites, 
calculos e outras doenyas 
podem ser tratadas com a 
ajuda do videoendosebpio 
mediante apenas tres 
pequenos orificios por onde 
passam micropin^as, 
tesouras, coaguladores e 
diversos instrumentos, em 
vez das delicadas e 
preocupantes incisoes 
prbprias dos metodos 

tradicionais. ? 
O gastorenterologista 

Nailton Lyra (da 
Gastroclinica) ressalva que 
a nova tbcnica nao se aplica 
a todas as sitiia^bes, mas 
frisa que os exames 
endoscbpicos permitem 
intervenyoes em muitos 
casos que poderiam 
implicar graves cirurgias 
com long© tempo de 
interna^ao e alto indice de 
mortalidade. 

Paralelamente a 
endoscopia, existe a 
laparoscopia, que 
proporciona a realiza^ao de 
exames e cirurgias em 
brgaos do abdbmem, 
atraves de pequena 
abertura de menos de um 
centimetro no umbigo, por 
onde se introduz o 
laparoscbpio, um aparelho 
que, apesar ter de apenas 
sete milimetros de 
diametro, propicia 
excelente visibilidade da 
area afetada. 

O laparoscbpio facilita a 
observa^ao de brgaos 
pelvicos, como o utero, 
ovarios, trompas, 
ligamentos, bexiga e reto; e 
brgaos abdominals, como a 

vesicula, o apendice, o 
figado e outros. As cirurgias 
exigem a aplica9ao de 
anestesia endovenosa, mas 
duram poucos minutos e o 
paciente pode voltar pra 
casa logo depois. 

Drenar cistos 
remanescentes de cirurgias 
tradicionais e ate ligadura 
de trompas, captar bvulos 
para fertiliza9ao e 
transferencia de embribes 
sao outras opera^bes que se 
tornam bem mais simples 
com o emprego desse 
aparelho, que b igualmente 
combinado com video e 
oferece as mesmas 
vantagens do endosebpio. 

Para se ter uma idbia da 
superioridade dessas 
terapias, basta lembrar que 
o diagnostic© executado 
mediante radiografia 
apresenta margem de erro 
de cinqiienta por cento. Ja 
o endosebpio, mesmo sem 
auxilio do video, e embora 
dependa bastante da pericia 
do especialista, falha em 
apenas cinco por cento dos 
casos. 

Tasso Assungdo e membra 
da Academia Imperatrizense 
de Letras (AH,). 
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Gamara mantem privilegiof 

Aliados mantiveram regalias concedidas a 

ocupantes de rargos pdblicos que podem acumular salaries com aposentadoria 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNElRO 

Fim do 
bate-boca 

0 presidente Fernando 
Henrique Cardoso vai 
passar um pito nos lideres 
do PEL, Inocencio Oliveira 
(PE), e do PSDB, Jose 
Am'bal (SP). Fernando 
Henrique Cardoso nao quer 
mais nenhum atraso na 
regulamentayao da 
telefonia celular. Na 
avalia^ao do presidente da 
Repiiblica, comunicada a 
lideres dos partidos aliados 
no Congresso, a 
continuidade da briga entre 
Inocencio Oliveira e Jose 
Anibal resultara em mais 
demora nesses projetos. 

"Tambem entraram na H. C- • 
I turma do "deixa-disso" o 
presidente da Camara, Luis 
Eduardo Magalhaes (PFLr 
BA) e o lider do PMDB, 
MichelTemer (SP). 

Eleitor 
rejeita I 

Pesquisa encomendada 
pela Confedera^ao Nacional 
da Indu stria (CNI) ao Ibope 
revela que 68% dos eleitores 
brasileiros consideram a 
Contribui^ao Provisoria 
sobre Movimenta^ao 
Financeira (CPMF) "mais 
um imposto para cobrir 
incompetencia e 
corrup^ao". A proposta e 

i(do ministro da Saiide, Adib 
>dtene. Em ano eleitoral a 
alta rejei^ao a cobran^a 
deve dificultar a aprova^ao 
do projeto, ja em tramita^ao 
no Congresso: 47% das 
pessoas ouvidas 
prometeram deixar de votar 
no politico que disser sim a 
CPMF e admitiram que 
ficarao "com raiva". 

Eleitor 
rejeita II 

Dos mil e quinhentos 
entrevistados nas nove 
maiores regioes 
metropolitanas do Pais, 66% 
nao tinham qualquer no9ao 
sobre o projeto. Dos que 
conheciam a proposta (a 
maior parte — 68% — 
formada por pessoas com 
curso superior e das classes 
A e B), 40% disseram que, 
caso a medida seja 
aprovada, vao continuar 
usando normalmente os 
servi^os bancarios. A 
maioria (57%) vai tentar 
reduzir de alguma forma o 
uso dos bancos, dando 
preferencia aos 
pagamentos em esp^cie. 

Caso 
Sivam 

A auditoria do Tribunal de 
Contas da Uniao (TCU) 
sobre o Sistema de Vigilancia 
da Amazonia (Sivam) sera 
favoravel ao projeto. A 
informa^ao foi repassadapor 
senadores que tiveram 
acesso ao relatorio final dos 
auditores e por chefes do 
proprio TCU, que ja deram 
sinal verde ao Senado para 
votar a autoriza^ao dos 
empr^stimos necessaries a 
execu9ao do projeto. A 
autoriza9ao ^ parte do 
relatorio do senador Ramez 
Tebet (PMDB-MS), favoravel 
ao governo. 

"Os relatorios sao bons 
para o governo. Porlanto, nao 

ha porque o Senado esperar 
mais", disse um chefe de 
auditoria do TCU. 

CP/ 
dos bancos 

O governo dormiu no 
ponto. Foi publicaclo na 
ultima sexta-feira, no Diario 
da Camara e em avulsos, o 
projeto de resolu9ao n0 88/96 
do deputado Milton Temer 
(PT-RJ), com 171 assinaturas 
validas, pedindo a instalaffio 
da Comissao Parlamentar de 
Inquerito (CPI) para 
investigar o sistema 
financeiro. Com isso, de 
acordo com o Regimento 
Interno da Camara, o 
governo nao mais podera 
tirar as assinaturas de 
deputados de sua base 
politica. Acria9ao da CPI esta 
garantida pelo regimento e a 
sua instala9ao fica 
dependendo apenas da 
decisao politica. 

Estradas 
brasileiras 

Concentrando 60% do 
transporte de cargas e 95% do 
transporte doe passageiros 
no Brasil, a malha rodoviaria 
nacional foi amplamente 
debatida durante o 1° 
Encontro Nacional de 
conserva9ao Rodoviaria, que 
se realizou em Goiania, na 
semana que passou, com a 
presen9a de varies ministros 
e de tecnicos do setor de todo 
Pais. Ao comentar sobre os 
resultados do evento, o 
governador Manguito Vilela 
disse que ele foi da maior 
importancia para Goias e para 
o Brasil. O objetivo desse 
encontro foi o de discutir 
solu9oes que visem recuperar 
a malha rodoviaria nacional. 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agencia Estado 

Por apenas um voto de 
diferen9a os partidos aliados 
do governo conseguiram 
impedir que as oposi96e9 
altefassem, quarta-feira, a 
proposta de reforma da 
Previdencia. O governo teve 
309 votos a favor (precisava de 
308) contra 146 e quatro 
absten96es. Destaque para 
Vota9ao em Separado (DVS) 
da deputada Jandira Feghalli 
(PCdoB-RJ) mexia no ponto 
central da reforma da 
Previdencia — contido no 
artigo 40 — que muda o 
conceito de aposentadoria por 
tempo de servi90, 
substituindo-o por tempo de 
contribui9ao, mantem a 
aposentadoria compulsoria 
aos 70 anos, estabelece 35 
anos de contribui9ao para o 
homem e 30 para a mulher, 
aposentadoria especial para os 
professores de 1° e 2° graus, 
aposentadoria de juizes para 
exigencia de cinco anos no 
cargo e dez no servi9o publico, 
impedimento de que 

aposentados recebam mais do 
que os servidores da ativa e 
paridade. 

Na retomada da vota9ao da 
reforma da Previdencia depois 
da suspensao de 56 dias, a 
Camara manteve o privilegio 
concedido ao presidente da 
Repiiblica, ao vice, aos 
governadores, aos senadores, 
aos deputados federais e 
estaduais, aos prefeitos e aos 
vereadores para que possam 
acumular os salarios de eleitos 
com as aposentadorias. O 
privilegio € vetado aq outras 
categorias. 

Ponto pacifico 
Um acordo entre os lideres 

dos partidos ligados ao 
governo e das oposi96es 
conseguiu reduziu para cerca 
de 30 os destaques para 
vota9ao em separado 
apresentados a emenda 
constitucional da reforma da 
Previdencia. Foram 
apresentados 224 destaques 
ao todo, sendo 126 repetidos. 
Os parlamentares ligados ao 
governo concordaram em 
retirar suas emendas. 

So o deputado Arnaldo 

wm 

Luis Eduardo Magalhaes espera terminara votafao ate ter^a 

Faria de Sa (PPB-SP) insistia 
em conceder aos aposentados 
do Instituto Nacional de Seguro 

Social (1NSS) recupera9ao de 
perdas. Foram votados tres 
pedidos de destaque. 

Exportacao 

MIC promete apoio 

por Rodrigo Mesquita 

O ministro da Indiistria e 
Comercio, Francisco 
Dornelles, reuniu-se ontem 
com tecnicos da Secretaria de 
Comercio Exterior (Secex) do 
Ministerio da Indiistria e 
Comercio (MICT) e da 
Federa9ao das Indiistrias do 
Rio de Janeiro (Firjan) para 
identificar as principals 
entraves encontrados pelos 
exportadores brasileiros em 
sua atividade. Um dos tecnicos 
que participou do encontro 
disse que Dornelles tambem 
foi "duro" ao cobrar a redu9ao 
dos prazos para analise das 
reclama96es de empresas 

brasileiras contra praticas 
desleais de comercio. 

Dornelles explicou que 
pretende identificar as 
barreiras encontradas pelos 
exportadores brasileiros em 
outros paises, notadamente os 
Estados Unidos e membros da 
Comunidade Europ^ia. O 
ministro afirmou que alguns 
paises estabeleceram cotas de 
importa9ao de produtos 
brasileiros e outras aplicaram 
legisla9ao anti-dumping, que e 
a que restringe as vendas de 
produtos que estejam sendo 
oferecidos a pre9os inferiores 
aos de custo. Ha ainda a 
exigencia de Selos Verdes, que 
sao barreiras nao-tarifarias 

com o proposito de defender 
o meio ambiente. "Queremos 
saber quais sao as barreiras, 
examinar caso a caso e saber 
o motivo das restri96es", disse 
o ministro. 

Cotas 
Entre os produtos 

brasileiros afetados na Europa 
e Estados Unidos com o 
estabelecimento de cotas, o 
ministro apontou frangos, 
sisal, couros e cal9ados, suco 
de laranja, fumo, texteis e 
roupas, azulejos e produtos 
sidenirgicos (os dois ultimos 
nos EUA). Depois de 
identificadas as barreiras, 
Dornelles vai contar com o 
Ministro das Reh^oes 

Exteriores para "rediscutir 
todos esses pontos" com os 
parceiros. 

O mesmo tratamento sera 
dado aos produtos importados 
que tern inundado o merca'''» 
brasileiro. 'Tambem estan 
identificando as prati 
desleais de comercio 
ambito do direito ^ 
dumping e de salvaguarda^ , 
explicou o ministro. Ele nao 
descartou a possibilidade de 
aplicar algum tipo de 
"contingenciamento" aos 
produtos originarios de paises 
como Taiwan e China, que 
nao sao membros da 
Organiza9ao Mundial do 
Comercio (OMC). 

F orga Sindical adere greve 

  . „ .   i _a —.ricwioranrln rtup achava a grevt 

Paulo Pereira da Silva, 
diretor da Forga Sindical 

por Rodrigo Mesquita 

A For9a Sindical deve aderir 
a greve geral proposta pela 
Central Unica dos 

Trabalhadores (CUT), segundo 
informou o diretor da entidade e 
presidente do Sindicato dos 
Metaliirgicos de Sao Paulo, 
Paulo Pereira da Silva De acordo 
com ele, a posi9ao ainda nao € 
oficial — sera discutida com a 
diretoria executiva da For9a 
Sindical em Sao Paulo. 

Mas, adiantou Paulinho, ha 
uma pressao de sindicalistas de 
varios Estados para uma 
paralisa9ao nacional. "Existe um 
entendimento de que ja 
negociamos demais com o 
governo e que e hora de fazer 
algo de mais impacto", afirmou. 
"Vamos analisar isso e muito 

provavelmente propor uma data 
para a CUT'. Ele afirmou que o 
dia 14 esta muito proximo. 
"Gostariamos que fosse um 
pouco mais adiante parater mais 
tempo de organiza9ao". 
Contudo, ele, pessoalmente, 
concordou que a paralisa9ao seja 
no mes de junho. "E umaposi9ao 
pessoal porque tudo isso sera 
discutido na nossa reuniao". 

Mudan9a 
Paulinho reconheceu que se 

a adesao for aprovada pela 
executiva representara uma 
mudan9a de postura da central, 
ja que seu presidente, Luiz 
Antonio de Medeiros, vinha 

declarando que achava a greve 
prematura. "Mas a CUT tambem 
mudou de torn, quando se dispos 
a negociar com o governo, 
acompanhada das demais 
centrals e dos empresarios , 
disse. 

O sindicalista afirmou ainda 
que a For9a Sindical pode abrir 
mao da bandeira em favor das 
reformas. "Podemos todos lutar 
por crescimento economico e 
cadaumexplicarna sua base que 

tipo de crescimento defende — 
nos defendemos o crescimento 
com reformas que o sustentem 
mas isso nao precisa 
bandeira oficial", afirmou. 
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Hansemase preocupa Semus 

Interventor discute providencias com o secretario de Saude do Municipio 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Cidadania 

Um alerta para quem 
espera de Imperatriz, uma 
cidade progressista, como 
nos tempos dos nossos 
avos, onde so se ouvia 
falar em crescimento: 

Seguramente, esle ano 
e muito importante para 
quem deseja praticar o ato 
de cidadania, o primeiro 
passo e escolher com 
responsabilidade um 
administrador que tenha 
rv almente compromissos 
para com a cidade e 
regiao. 

Graves 

Em meio a muitas 
informa^oes, constatamos 
ontem no final da tarde 
que a greve como sinal de 
alerta, dos motoristas 
rodoviarios nao aconteceu 
na maior tranqiiilidade 
como estava sendo 
previsto. 

Eleigoes 

Enquanto ainda tern 
neguinho preocupado em 

' rar o que nao foi feito 
:idade, ^ bom que se 

v^iga que homens e 
maquinas continuam 
trabalhando em prol da 
recupera^ao de algumas 
ruas que se encontravam 
praticamente 
intrafegaveis. 

Ja 6 publico e notorio 
que, como este ano, e um 
ano eleitoral, o titular da 
Secretaria de Obras, 
juntamente com o 
interventor Dorian 
Menezes, nao vem 
medindo esfor^os no 
sentido de conseguir 
concluir os services ate, 
pelo menos ao final do sua 
administra^ao; ou melhor, 
pelo menos ate 3 de 
outubro. 

Engano 

Como ja estava sendo 
esperado, nao conseguiu 
lograr exitos as denuncias 
contra o secretario de 
Educa^ao, advogado 
Agostinho Noleto em 
rela^ao ao possivel super 
faturamento da merenda 
escolar. 

Fontes citadinas 
informaram, que os fatores 
relacionados nas 

denuncias, dos vereadores 
nao tinham a menor 
importancia. 

Ass altos 

Uma recente pesquisa 
revelou que em todo o 
estado do Maranhao, 
existem menos de 20 
agencias com sistema de 
seguran^a com portas 
eletronicas. Por conta 
disso, as estatisticas 
revelaram que o numero 
de assalto as agencias 
bancarias em todo o 
Estado vem aumentando 
consideravelmente nos 
ultimos meses. 

Pedi atria 

Ja esta sendo ultimado 
todos os preparativos para 
a realiza9ao da IV Jornada 
de Pediatria, que d ever a 
acontecer no limiar do 
mes de junho no predio da 
Associa^ao M^dica de 
Imperatriz. 

De acordo com 
informa^oes da diretoria 
regional, todas as 
providencias estarao 
sendo tomadas 
antecipadamente para nao 
acontecerem imprevistos 
de ultima bora. 

Por conta disso, muitos 
profissionais da area de 
diversas cidades do norte 
e nordeste, ja 
confirmaram presen^a no 
evento. 

Desemprego 

Empresdrios citadinos 
ainda evitam falar do 
assunto, mas a quantidade 
de pessoas desempregadas 
na cidade, continua 
a u m e n t a n d o 
consideravelmente a cada 
dia. 

Notadametite, o 
desaquecimento nas vendas 
e o pequeno reajuste 
concedido ao portador do 
menor salario minimo do 
mundo, tern contribuido de 
certa forma para a nao 
contrata?ao de pessoal por 
algumas empresas, 
principalmente as micro e 
pequenas empresas. 

Conforme dados 
estaUsticos, uma das 
maiores fontes geradoras de 
emprego atualmente no 
pais, tern sido as micros e 
pequenas empresas. 

por Valter Mendes 
Da Editoria de Cidade 

O interventor Dorian 
Menezes e o secretario 
municipal de Saude, Carlos 
Gomes de Amorim, 
participaram de uma reuniao 
com tecnicos da ENS — 
Funda^ao Nacional de Saiide 
e das secretarias de Saiide do 
Estado e Municipio, 
objetivando buscar 
alternativas emergenciais de 
controle da hanseniase. 

O encontro foi realizado na 
Secretaria de Saiide, as 15h3() 
na ultima quarta-feira, quando 
foi apresentado um Relatorio 
do Setor de Dermatologia 
Sanitaria, comprovando que o 
indice de hanseniase e 
preocupante, sendo destaque 
nos drgaos de comunicayao, e 
alvo constante de alerta das 
pessoas que trabalham nessa 
divisao, que tern como chefe o 
medico Pedro Jiilio, da 
Secretaria de Saiide do 
Municipio e lambem a irma 
Juliana Villa, do setor de 
hanseniase da Subsecretaria 
de Saiide que desenvolvem 
aydes conjuntas. 

"A situayao da hanseniase 
e problema de aten^ao 
nacional, por sermos o 2V pais 
do mundo pelo mimero de 
doentes conhecidos. O Acre e 
o Maranhao sao destaques. E 
Imperatriz ocupa o 2° lugar no 
Estado perdendo apenas para 
a capital*', disse o Dr. Pedro 
Jiilio — chefe da Divisao de 
Dermatologia Sanitaria, ao 
interventor Dorian Menezes. 

0 Centro de Saiide Tres 
Poderes, foi o pioneiro no 
atendimento aos hansenianos 
da regiao. Atualmente, os 
demais municipios foram se 
descentralizando, prestando 
assistencia em suas proprias 
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Carlos Amorim, secretario de Saiide, comhate hanseniase em Imperatriz 

localidades com o ajioio da 
FNS — Funda^ao Nacional de 
Saiide. E em Imperatriz, o 
atendimento e feito alem desse 
Centro no Posto Cumaru com 
funcionarios do municipio e da 
FNS, servindo principalmente 
ao bairro do Bacuri. 

Casos registrados 
Em 1995, foram registrados 

ale o dia 31 de dezembro: 
2.016 (dois mil e dezesseis 
casos), no Centro de Saiide 
Tres Poderes e 327 (trezentos 
e vinte sete) no Centro de 
Saiide Cumaru. E foi 
constatado que destes (doentes 
faltosos e abandonados) 40% 
sobre o total, nao concluiram o 
tratamento. Nos tres primeiros 
meses de 96 (Janeiro a mar^o) 
foram diagnosticados 185 

casos. E de acordo com o 
relatorio da Divisao de 
Dermatologia Sanitaria, o 
trabalho de divulgayao dos 
orgaos de comunica^ao de 
Imperatriz, despertou na 
populayao a preocupayao com 
a doen^a, aumentando 
consideravelmente a procura 
por consultas e tratamento nos 
dois Postos de Atendimento. 
Infelizmente, devido as 
deficiencias estruturais nao e 
possivel atender a demanda de 
forma satisfatoria, o que 
provoca o abandono de muitos 
pacientes que nao estao 
dispostos a esperar pela 
conclusao. 

O trabalho da imprensa, 
principalmente no final de 95 e 
inicio de 96, foi bastante 

significativo, atingindo o alto 
indice de conscientizavao da 
populayao de que a hanseniase 
e umarealidade. Para conlr 
o avango da doen£a~e 
necessario uma a^ao conjunta 
dos orgaos municipais, 
estaduais e federais, com a 
participayao aliva da 
comunidacle na concepyao do 
interventor Dorian Menezes, 
Dr. Carlos Amorim secretario 
municipal de Saiide e dos 
tecnicos Celia Maria Soares 
Bastos, da Secretaria de Saiide 
do Estado, Dilma Maria Rocha 
— Funda^ao Nacional de 
Saiide, Tania Maria Ferreira da 
Silva — FNS, Pedro Jiilio e 
Ovidio da Silva Raposo — 
Departamento de Vigilancia 
Sanitaria — SEMUS. 

Aparelhamento da Semu 

por Valter Mendes 

Um medico para 
diagndstico, um fisioterapeuta 
para prevengao de 
incapacidades instaladas e 
acompanhamento; um 
auxiliar de prevenyao de 
incapacidade; e um assistente- 

social para o Posto Cumaru. 
Mas a reivindicayao 
emergencial se refere a 
contrata^ao de 23 
funcionarios pela Prefeitura, 
para a descentraliza^ao do 
atendimento e necess^ria 
para reduzir a taxa de 
abandono. 

Esses funcionarios 
atuariam nos Postos de Saiide 
do Municipio, em total de 23, 
a serviyo exclusive da 
hanseniase para distribui^ao 
de medicamcntos de Saiide 
Tres Poderes e Centro de 
Saiide Cumaru funcionariam 
como referencias de 

diagnosticos. 
O interventor prometeu 

analisar minuciosamente 
todas as reivindica^des, para 
atendimento dentro das 
possibilidades do municipio, 
que no momento enfrenta 
muitas dificuldades com a 
escassez de recursos 

Combatendo hanseniase em Imperatriz 

por Raimundo Primeiro 
Da Redapao 

Importante o trabalho que 
a Secretaria de Saiide do 
Municipio pretende realizar no 
sentido de combater a 
hanseniase em Imperatriz. O 
Bacuri continua sendo o mais 
afetado pela doen^a e, por este 
motivo, sou do ponto de vista 
que a recente reuniao 
realizada entre o interventor 
Dorian Menezes, o secretario 
de Saiide, medico Carlos 
Gomes de Amorim, e os 
tecnicos da Funda^ao 

Nacional de Saiide, FNS. 
O trabalho de 

esclarecimento e arma 
indispensavel, que deve ser 
usada na preven^ao da 
hanseniase na segunda maior 
cidade do Estado, 
principalmente agora quando o 
Governo do Estado (que ignora 
o problema) reclama a falta de 
recursos para investir no 
campo da saiide nos municipios 
maranhenses. Ate o potencial 
econbmico de Imperatriz nao 
foi levado em conta. E bom que 
se trabalhe na promo^ao do 
aparelhamento, com material 

de primeira linha, do Centro de 
Saiide Tres Poderes, que foi o 
pioneiro no atendimento aos 
hansenianos aqui na Regiao 
Tocantina. 

Em entrevista ao programa 
"O Radio na TV", edi^ao de 
ontem, 17, Carlos Gomes de 
Amorim, reiterou que, durante 
o tempo em que estiver no 
comando da Semus, vai fazer 
contatos em Sao Luis e Brasilia, 
a fim de poder aparelhar a 
Secretaria de Saiide do 
Municipio. 

O titular da Semus destacou, 
a propdsito, que o agente de 

Saiide tern significativa par eel a 
de contribuiyao no tocante ao 
exito do projeto de combate a 
hanseniase. 

Apesar de nao dispor de 
muitos recursos, Carlos 
Amorim. ressalla que o apoio 
obtido do interventor Dorian 
Menezes e outro fator que deve 
ser levado em considerayao 
pela comunidade local. A 
incxistencia de saneamento 
basico e a principal resjKmsavel 
pela constatayao de diversas 
doenyas no Bacuri, bairro de 
grande densidade 
populacional. 

X 

■0to( objetivo e corajoso. Rssim e Orlando Menezes, q 

comondci de segundo q sextofeira, o programci Cidade 

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

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

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

i 
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Nome: Donny Sant'anna 

Nascimento: 16/05 de algum ano. 

Local de nascimento: Rio Bom-PA. 

Signo: Touro 

Comida: Salada 

Cantor: Roberto Carlos 

Cantora: Elba Ramalho 

Ator: Antonio Fagundes 

Atriz: Vera Richer 

Profissao: Artista plastica e empresaria 

Livro: O pao nosso de cada dia 

Adora: Sua mae 

Odeia: Falsidade 

Homem bonito: Van Dame 

Idolo: Mauricio Mattar 

Praia ou Campo: Praia 

Sol ou Lua: Lua 

Fale de Imperatriz: E uma cidade 

maravilhosa, otima de viver. 

A sociedade de Imperatriz nao tem do que se queixar. A cidade esta 

oferecendo eventos que agradam a gregos e troianos. Quinta-feira 

fivemos a Fly Back, onde conferimos a estreia do Clube do Whisk. 

O ambiente estava super aconchegante, alem de ter muita gente 

bonita. Agora, o fim de semana come^a mais cedo. 
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Esta colunista e Rogerio Frota, que marcara presenfa no Feijao e Pagode no Fly Back Marlene e Samir Sabbag, enaltecendo a vida notuma da city, atraves do Zero Gran e Fly Back 

A GENTE FAZ TUDO 

PARA VER VOCE FELIZ. 

€ 

m. 

^88^. 

E AN IVERSARIO 
TRAMONTINA. 

VENHA COMEMORAR! 

O MELHOR DA FESTA 

SAO DOS PRE^OS 

Vresentes Santa Murim. 

Zodo mundo tem, todo mundo 

usa e sempre falta um. 

A ^cvirvKcv do lot* 

Santa Marina (Duralex) 

lia Fone: 722-2952 

Sgu Jislr-iLuifJor' 

flrmdzem Nat 

Noivos & Noivos 

Alugamos e vendemos para noivas, noivos, damas, 15 
anos, padrinhos e cavalheiros. 

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

Ruq Simplicio Moroira, 1665 

Fone: (098) 723-3163 - Imporotriz-MR □ 



Marketing 
•vAtrt 

mm 
4B f' Wfmj * 

Jornal Capital iSSS? 

0 Seu Lider PIS 

»:#. M 

Imperatriz, 18 de maio de 1996 

Para anuncior 

e so ligar 

723-2034 

Academia Askan/Pratique Karate 
Preservar a integridade fisica, mental e sensorial de seus praticantes. 
Treinado karate voce adquire: habilidade, disciplina, equlibrio, for9a e 

autoconfianfa. 
Horarios: 
Karate — segunda, quarta e sexta — das 06:00 as 07:00; das 11:00 as 

12:00; das 17:30 as 18:30; das 19:00 as 20:00 e das 20:00 as 21:00. 
Aerolocalizada — terfa, quinta e sabadcr—das 17:30 as 18:30 e das 

18:30 as 19:30. 
Matriculas abertas. 

Rua Piaui, 612, Nova Imperatriz. 

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

Rovel Veiculos 
Vender 

D-20 91 completa -R$ 22.000 — cor vermelha 
D-20 90 completa - R$ 20.000 — coe preta ' 
Saveiro 93 a gasolina- R$ 7.000 — cor amarela 
Pampa 93^94 1.6 a gasolina-ap - 7.800 — cor azul metalica 
Gol CL 1.6 a alcool - R$ 8.000 — cor cinza metalica 
Caminhao Chevrolet D-60 com MUNK 84 - R$ 10.500 — cor branca 
Fusca 83 1.6 a gasolina - R$ 2.300 — cor cinza 
2 tratores Massey Ferguson 265 - R$ 5.500 cada 
Av. Dorival P. de Sousa, 361. fone: 721-6867 

Ademar Mariano ConsulL Imohiliaria 
Vender 

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

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

Alex Arouche imoveis 
Sua Garantia Imohliaria 

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

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

Via9ao Nordeste 
Diariamente 
Pousos: 14:05 Decolagens: 14:40 

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

Hor^rio do treni 
Companhia Vale do Rio Doce 
Saidas as ter9as, quintas e sabados as 10:30 

Vende-se 
Jma casa construida (esquina) e outra come^ada, com ponto comercial. A 
Rua Furna, n8 08-A, Parque Santa Lucia. 
Valor: 3.000,00 (ACEITA PROPOSTA) 
Tratar com Antdnio Rodrigues 

Inter Car Veiculos 
Vende: 

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

Imohiliaria Karajas Ltda 
RuaCoriolano Milhomem, 1727, fone: 721-4212 
Vende Casas: 

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

Pontos Comerciais 
* Um ponto na Rua Coriolano Milhomem, 1727, Centro 
R$ 36.000,00 
* Na Rua Luis Domingues, Centro 
R$ 45.000,00 
* Na Rua Ceara, Bairro Ju^ara 
R$ 25.000,00 
* Na Av. Getiilio 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 

■» Vende-se 
Uma loja de roupas finas localizada a rua Godofredo Viana n9 818C - em 
frente a sorveteria Zorzo. 
Tratar no local ou pelo fone 723-1628 

Vende-se 
Um Fiat Ogi 83 a alcool - R.$ 1.700 — cor verde. 
Tratar na rua Rio Grande do Norte n9 905- Mercadinho, ou pelo fone 721- 
7361 

Maira Estacionamento 
Vende: 

6mega 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 

Iniperauto Vende: 
Saveiro 93 1.8 - R$ 7.800 — cor dourado; 
F-1000 89 diesel - R$ 13.000; 
Uno 93N94 Mille - R$ 6.500 — cor prata; 
D-20 92 - R$ 19.000 — cor vermelha; 
Trator AD7, ano 78 - R$ 15.000,00 
Pick-Up Fiat, ano 91 - R$ 5.500.00 — cor bege 
Av. Dorgival P. de Sbusa, 763 - fone: 721-4626 

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

Caneleiros Bar, Rua XV de Novembro, 606. 
Programa^ao da semana de 15 a 18/05 
Quarta-Feira — Lena Garcia e Wilson Zara 
Sexta e sabado —Ronald Pinheiro 
Um ambiente saudavel e gostoso a sua disposi^ao. 

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

Joia Motel 
Apartamentos com frigobar, telefone, televisao, ar condicionado, video e um 
completo servi9o de quarto. 
BR-010, Km 01. n9 85. Fone: 721-1438. 
Visite-nos. 

Oferta de emprego 
A Exticendio Comercio e Representa^oes LTDA esta contratando vendedores 
com ou sem experiencia. Os interessados devem procurar dona Sulamita. 
Av. Dorgival P. de Sousa n9 1427, em frente ao Imperatriz Shoping 

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

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

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

AC Corretora Vende: 
Moto Titan OK-R$ 3.200; 
Moto Drean OK - R$ 2.500 
Moto Today 89-R$ 1.600; 
Pick-Up Fiat 94 R$ 6.200 — cor vermelha; 
Pick-Up 1000, ano 94- R$ 6.500,00 
Pick-Up 1500 92/93 - R$ 5.500,00 
Santana CL1, com ar condicionado, CD, sg total, ano 95 - R$ 18.000,00 
Moto Titan OK - R$ 3.200,00 
Moto Titan OK-3.300,00 
C-100 Drin OK - R$ 2.500,00 
CG Today 93/94 - R$ 2.300,00 
CG, ano 89-R$ 1.600.00 
CG, ano 86-R$ 1.500,00 
Pampa 89 - 3.200 cor vermelha: Santana 95 - R$ 18.000 
Av. Dorgival P. de Sousa, 991- fone:723-2481 

Vende-se 
01 estante de afo nova; 01 cadeira de ferro nova com tres acenlos; 01 
liqiiidificador Wallita; 01 mesa de ferro nova para escritorio; 01 cadeira nova 
para escritorio estilo executive; 01 espremedor de frutas Mallori; 01 biro de 
a^o usado para escritorio. 
Tratar com Gerson. Fones 721-5858 ou 977-1723. Pre90 a combinar. 

Vende-se 
Uma moto Tita, ano 95/modelo 95; cor azul. IPVA/96 pago 
Valor: R$ 3.000,00. Interessados falar com Alonfo, na Drogaria Economica 

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

Vende-se 
Uma casa no Jardim Cristo Rei, com 02 suites. R$: 20.000,00. Aceita-se 
gado no negocio. 
Uma casa residencial, otima localiza^ao, apropriada para clinica e 
laboratorio. Pre^o de ocasiao. 
Uma casa,residencial, a Rua D. Pedro 11, Bairro Uniao, com 05 quartos, 02 
suites, dependencia de empregada, area de service e campo de futebol. 
Aceita-se gado no negocio. Tratar com o Sr. Assis Dias, pelos fones: 721- 
6945/977-2569 

Salao Paraiso 
Metodo moderno de corte e massagem, com produtos 
da mais alia confianga e por pre^os camaradas. 
Rua Luis Domingues, 2018- Fone: 721-5087 - Centro 

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

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

Documentos Perdidos 
Antonio Auilro de Sousa Silva, perdeu uma carteira, contendo lodos os seus 
documentos, e pede a quern encontrou ou encontrar, devolver no Armazem 
Paraiba, que sera muilo bem gratificado. 

Passa-se 
Um ponto comercial no Shopping Shalon. 
Maiores informa^oes pelo telefone 977-34f)3 

Sintonize a 

Radio Capital 

AM, 950 Khz, 

10 mil Watt's de 

potencia. 

A Sua Melhor 

Onda. Agora 

com studio 

t am bem a Super 

Quadra 602 
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Incerteza cerca o PMDB 

por Jaldene Nunes 
Da Agencia Pingo no i 

Membro ha varies anos do 
PMDB (Par lido do 
Movimento Dcmocratico 
Brasileiro), o medico e ex- 
secretario de saiide Andre 
Paulino d'Albuquerque 
confirma que a legenda ira 
lan(par candidatura propria na 
elei<pao majoritaria de 3 de 
outubro. 

Nao se sabe ainda, porem, 
se esse candidate sera ou nao 
o ex-interventor Ildon 
Marques de Souza, a quem 
Paulino d'Albuquerque poe 
uma objetpao ao seu 
comportamento. Ele comenta 
que at6 agora Marques de 
Souza nao se defmiu acerca do 
assunto. 

Dado essa situa^ao, o 
medico, tambem ex-vereador 
imperatrizense, diverte-se ao 
afirmar que "Ildon Marques, 
quando crian<pa, deveria gostar 
muito daquela brincadeira do 
esconde-esconde", o famoso 
jogo infantil das escondidas. 

Ha poucos dias do mes de 
junho, quando serao 
realizadas as conven9oes 
partidarias, o peemebistateme 
que o ex-chefe do Poder 
Executive deixe para lan^ar 

•a candidatura a prefeito de 
..hperatriz tarde demais. 

m 

Ex-vereador, Andre Paulino critica Executiva Municipal PMDB 

Paulino critica Mattioli 

por Jaldene Nunes 

A expressao da critica, 
sob forma de analise do 
medico Andre Paulino 
d'Albuquerque, nao e 
dirigida ao ex-interventor 
Ildon Marques de Souza, 
mas a propria Executiva 
Municipal do PMDB de 
Imperatriz. E que existem 
ate membros desta que ja 
deixaram a cidade, como 
e o caso do empresario 
Paulo Scandian. 

Paulino Albuquerque 
censura o presidente do 
Diretdrio Municipal, Joao 
Mattioli, que vive boa 
parte do tempo fora da 
cidade. "Vive mais fora. 
Em Ribeirao Prelo, Sao 
Jose do Rio Preto", diz. 0 
fato, conforme o 
articulista, so traz 
prejuizos para o PMDB, 
cuja militancia hoje e 
estimada em torno de 10 

mil filiados. 
"Se ja vivia distante das 

hostes politicas estando 
aqui, quanto mais agora 
estando fora do Estado", 
lamenta. "Nao pode nem 
saber o que se passa, em 
razao de nao estar vivendo 
o dia-a-dia da politica". O 
ex-vereador tambdm 
apresenta opiniao taxativa, 
considerando ser amigo 
pessoal de Joao Mattioli. 

"E um boa-pra^a, um 
bom amigo, um 
companheiro, mas esta 
totalmente afastado e 
distante das necessidades 
partidarias", confirma. "E 
apesar de se tratar do 
maior partido do Brasil, e 
de Imperatriz, o PMDB 
tern um presidente parado, 
que nao da nem 
entrevistas a respeito do 
que esta se passando 
inteiramente dentro do 
partido". 

FNS combate transmissor da Dengue 

por Jaldene Nunes 
Da Agencia Pingo no i 

LEGENDA: Aciimulo de 
lixo facilita criagao do 
mosquito aedes aegypti 

Acabar com os criadores 
potenciais do aedes aegypti, 
mosquito transmissor da 
dengue, e, no momento, a 
principal preocupayao da 
equipe de educadores de 
saiide da FNS (Funda^ao 
Nacional de Saiide) em 
Imperatriz. 

O agente de saiide 
Jeferson Ferreira Lima 
explica que o posto regional 
tern recebido iniimeras 
visitas de pessoas que se 
apresentam com sintomas 
parecidos ao da doenga que, 
alem de infecciosa, e 
produzida por virus. 

Com o passar do tempo, 
a tendencia ^ haver 
multiplica^ao do mosquito, 
que para o seu combate 

necessita tao-somente da 
contribui^ao efetiva da 
populayao. O aedes pode 
ser eliminado na propria 
casa onde moramos. 

Jeferson Lima 
argumenta que o ciclo 
evolutive efetua-se em duas 
fases distintas: a primeira, 
na agua, onde sao 
depositadas as larvas e 
pupas; a segunda e alada e 
terrestre, quando o inseto 
apresenta forma de asas. 

Nesse caso, faz-se 
necessario eliminar os 
chamados criadores 
potenciais. "Nds o 
eliminamos na nossa 
propria casa, ja que ele se 
cria em agua parada e 
sombria. Se destruirmos o 
criador, evidentemente nao 
vai haver o aedes aegypti", 
conscientiza. 

Dengue 6 uma doen^a 
caracterizada por cefaleia 
(dor de cabeya), mialgias 

(dor nos miisculos), 
artralgias (dor em 
arliculagao) , 
comprometimento de vias 
aereas superiores, febre, 
exantema e linfadenopatia 
(aumento anormal das 
glandulas linfaticas). 

Para contribuir com a 
extermina^ao do aedes 

Serse promove 

festa para maes 

aegypti, a populayao devera 
ter o cuidado de nao 
amontoar latas ou pneus, 
bem como evitar o aciimulo 
de agua parada em lugar 
nao exposto ao sol. Alem 
disso, deve-se evitar ainda o 
aciimulo de lixo, 
principalmente em terreno 
imitil. 

por Carlos Dlas 
Da Editoria de Regional 

Perto de mil maes foram 
homenageadas em Centros 
Sociais de Parnaiba e do 
Morro da Mariana, pelo 
Servi^o Social do Estado, 
que promoveu, esta semana, 
uma s^rie de eventos, ainda 
por conta do Dia das Maes. 
A solenidade do Serse, 
Adalgisa Moraes Souza, 
tambem visitou o Abrigo dos 
Idosos Sao Jose e o Centro 
de Treinamento. Na 
programa^ao, o Serse 
tambem distribuiu kits 
escolares para filhos de 
detentos, oculos para 
defientes, redes para 

necessitados e material para 
entidades assistenciais. 

Dona Adalgisa justificou 
que o apoio do Serse, 
atrav^s de um programa de 
intera^ao social, objetiva 
evitar o isolamento das 
camadas mais carentes, 
ensejando a garantia e 
promo^ao de a^oes do 
poder piiblico para o 
ajustamento social. A 
presidente do Serse disse 
ainda que o trabalho do 
orgao esta sendo voltado 
para uma visao em conjunto, 
procurando fomentar 
atitudes e comportamentos 
do poder piiblico em 
beneficio de grupos 
carentes da sociedade. 

Vila Nova 

reclama obras 

por Andre Cunha 
Da Editoria de Cidade 

Moradores de Vila Nova 
estao solicitando a^ao a 
Secretaria de Obras do 
Municipio, que ate o presente 
momento ainda nao se 
manifestou no sentido de 
atender as suas 
reivindica^oes. Os principais 
problemas se verificam, ainda 
hoje, nos setores da Saiide, 
Saneamento Basico, 
Educa^ao e Lazer. 

Entretanto, as pessimas 
condi^oes em que se 

encontram as ruas do bairro, 
que ^ um dos maiores de 
Imperatriz, e que revoltaram 
a sua comunidade. "Nao 
estamos mais suportando 
tanto descaso. Tambem 
somos gente e fazemos parte 
da cidade", desabafou a dona- 
de-casa Maria de Freitas, que 
reside ha dez anos em Vila 
Nova. 

Nem mesmo as principais 
art^rias escaparam. O 
quadro ficou pior ainda em 
face da passagem do forh 
periodo invernoso que Sv 
abateu sobre a regiao. 

Ipem aplica fluor 

em criancas 

por Raimundo Primeiro 
Da Redagao 

0 micleo de Imperatriz do 
Instituto de Previdencia do 
Estado do Maranhao (Ipem) 
estara realizando nos dias 30 e 
31 deste, em sua sede, a 
Campanha de Fliior em 
Criancas Carentes. 

A informa^ao foi confirmada 
por Ivone Garcia Martins, 

diretora do orgao, 
acrescentando que tambem 
sera desenvolvido um trabalho 
de combate a verminoses. 
Estarao sendo benefidadas com 
a campanha criancas na faixa 
etariade 01 a 12 anos, sendo que 
as inscri96es encerram-se no 
dia 28, as |8h00. 

Em Imperatriz, o Ipem fica 
localizado a rua Simplfcio 
Moreira, S/n, Centro. 

\ 

BOX€, Nfl ACCORD?! 

E VERDADE, A RECORD VAI TRAMSMITIR 

A DISPUTA DO TITULO MUTIDIAL DE BOXE, 

DIRETO DE ARARAQUARA. 

j MflGUILfl X FIDDL6R 

fldilson Moguilci 
O maior idolo do boxe brasileiro dos liltimos tempos 
Campeao Sul Americano desde 1983, 
Campeao Mundial pela WBF desde agosto/95 

Dove Fiddler 
O 2° no ranking da WBF 

[ sfiiinDO, 1 i D€ wimo -Tohoo 1 
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ortivo 

por RENILDO JACOME 

Cancelado 
A cHretoria Flamengo envia 

comunicado a esta coluna, 
cancelando o jogo amistoso 
que divulgamos ontem. 0 
adversario seria o Marflia, (ie 
Imperatriz. As duas 
diretorias nao conseguiram 
um acordo e o jogo foi 
cancelado. 

Trabalhando 
As diretorias do Galletti e 

Magnolia, que abrem a 
segunda rodada do 
campeonato da Primeira 
Divisao, dia 25, ja come^aram 
a se mobilizar no sentido de 
levar os torcedores Ao 
estadio Municipal. 
Informa9oes que chegaram a 
este colunista dao conta que, 
varios brindes ja foram 
arrumados junto ao comercio 
locai. Os brindes serao 
sorteados aos torcedores no 

final da partida. 
Final 

Em contagem regressiva, 
estao os dois times que farao a 
final do Torneio de Futebol 
Society da Cikel, amanha, a 
partir das 09:00 boras. 0 time 
da TV Difusora treinou forte 
durante esta semana e promete 
nao decepcionar sua fiel e 
empolgada torcida. Por outro 
lado, o Juventude, que 
representa o povoado Piano da 
Serra, promete levar um grande 
numero de torcedores. 

Confirmado I 
0 Realce joga 

amistosamente hoje a tarde em 
Itinga. A partida servira para o 
t6cnico Valber fazer 
observa^oes em alguns setores 
da equipe. Segundo o proprio 
Valber, a carga de treinamento 
da equipe nesta segunda fase 
sera maior, jxiis os jogos agora 

sao decisivos. 
Confirmado II 

Confirmado tamb^m o 
amistoso do Magnolia para 
hoje a tarde no campo da 
Associagao Esportiva 
Recreativa Cikel. O adversario 
so foi definido ontem, sera um 
combinado dos times do 
povoado Posto Balbino. 0 
tecnico Berg, que ainda nao 
tern a formayao ideal da equipe, 
espera contar com todos os 
seus jogadores para realizar 
algumas experiencias. 

Jacare 
Outro time que faz amistoso 

hoje ^ o Jacare. A equipe vai a 
Cidelandia jogar contra um 
combinado local. O presidente 
da equipe, Alcemir Nunes, 
espera que nesta fase o time 
tenha melhor rendimento que 
na primeira. A equipe so 
conseguiu a classificayao na 
ultima rodada, contando com 
uma derrota do time Vila 
Ildcmar para o Magnolia. 

De olho nos lances 
Quern esta de olho na 

disciplina do campeonato, sao 
os membros da Junta 
Disciplinar Desportiva. Na 
primeira, a Junta agiu com 
rigor nos casos em que foi 
solicitado. O presidente da 
JDD, Nelcio Duarte, garante 
que rigor continuara na 
segunda fase. "O futebol vive 

de craques e a violencia tern 
tirado muitos de nossos 
melhores jogadores de 
futebol", concluiu Nelcio. 

Rodada 
Hoje tern mais uma rodada 

do Torneio Tribos de Futebol 
de Salao. Sete jogos — 05 
hoje e 02 amanha — 
movimentaram a quadra da 
Sedel, que vem recebendo 
um grande piiblico nos jogos. 

Brasileiro 
O Vilson Rodrigues, da 

Academia Askav, 
representara A^ailandia no 
Campeonato Brasileiro de 
Karate, que acontecera de 24 
a 25 deste, em natal. Sem 
muitos apoios, o karateca esta 
indo ao campeonato para 
competir na categoria de peso 
medio (60 a 65 kg). Vilson e 
um batalhador pelo 
desenvolvimento do karate em 
A^ailandia ha alguns anos e 
recentemente teve seu 
trabalho reconhecido pela 
Federayao Maranhense de 
Karate. 

Arrependido 
Devem estar arrependidos 

os jogadores com mais de 30 
anos que atuaram na Primeira 
Divisao. Muitos ja estao fora do 
campeonato e poderao 
participar do Campeonato de 
Masters, que a Ugaorganizara 
no segundo semestre. 

Magnolia joga 

amistosamente 

por Renildo Jacome 
Da Sucursal de Apailandia 

Aproveitando a folga que a 
tabela da Primeira Divisao deu 
este final de semana, aos oito 
times que se classificaram para 
a segunda fase, o Magnolia joga 
hoje a tarde no campo da 
Associa^ao Esportiva Recreativa 
Cikel, contra um combinado dos 
times do povoado Posto Balbino. 
A diretoria optou por nao deixar 
o time parado, mantendo o ritmo 
de jogo. O tecnico Berg, adiantou 
que promovera aos jogadores, 
experiencias tentando acertar o 
time para os jogos da segunda 
fase, que come^a no proximo 
sabado. 

O Magnolia foi o time de 
melhor campanha da chave "A", 
na primeira fase do 

campeonato, mesmo assim o 
time nao consi-guiu convencer 
muitagente, oscilando em boas 
e mas apresentaydes. 0 time 
tambem enfrentou problemas 
internos com 
desentendimentos entre alguns 
jogadores, que exigiram varias 
reunioes da diretoria para 
sanear os problemas. O tecnico 
Berg ainda nao possui o time 
ideal para a segunda fase e 
pretende aumentar os 
treinamentos na semana que 
vem, visando melhor 
condicionamento fisico da 
equipe. Como todos os jogos da 
segunda fase acontecerao no 
Municipal, o contato com o 
torcedor sera maior, e se o time 
nao fizer boas apresentayoes, 
nao conseguirao crescer na 
competiyao. 

Jogos de hoje 

Torneio Tribos de Futsal 

Flamengo x Ciclomoto 18:00 horas 

Escolinha x Grafica Availandia 19:00 horas 

Real Palmeiras x Comercial Mota 19:40 horas 

Loteria Tocantins x Santa Marta 20:20 horas 

Expresso Ayailandia xjupp 21:00 horas 

Automovds c Pefas Capri Ltda. 

• REVENDEDOR AUTORIZADO • 

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

m 

% 

:'v ' > x * :::v: 

ESCORT 96 
CAT. F116 

18.000 (Basico) Entrada: 5.400,00 

24 pagamentos: 767,46 

Corrigido pelo Dolor (■Off.; . fiff)* Qp' C > 

P/o. Or 
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E FAOA 0 MELHOR MEOOCIO EM PNEU DE CARGA, PNEU 

E 

CARR0 PASSEI0 

ALINHAMENT0 R$ 6,00 

BALANCEAMENTO R$ 8,00 

CAMINHA0 

ALINHAMENT0 R$ 7,50 
BALANCEAMENTO R$ 7,50 
PR0TET0R AR0 16 R$ 10,00 
PR0TET0R AR0 20 R| 15,00 
PR0TET0R AR0 22 R$ 20,00 

PNEU DE CARGA (FIRESTONE). 30/45/60 BIAS 
NO PREfO A VISTA SEM JUROS. 

NA COMPRA DE 04 PNEUS DE CARGA OU PASSEIO, VOC£ GANHAj 

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

Cotas disponiveis pelo Consorcio Nacional Ford 

Para toda linha Ford 

QUANDO VOCE COMPARA 

COMPRA FORD. 

is 

7 

AUTORAMA 

PM-IS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 ■ Fone 721-8593 
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Motoqueiros voltam a atacai 

Desta vez os assaltantes alem de roubar, atiraram e mataram funcionario de transportadora 

af^e, O 

por FRANCISCO DO VALE 

$ 

Furto de bicicleta 
Aldenir de Castro Araiijo, 

brasileira, natural de Goiania- 
Go, casada, 23 anos de idade, 
foi vi'tima de furto, conforme 
ocorrencian0 0895, na Depol. 
Segundo a comunicante, 
elementos desconhecidos 
furtaram a sua Montain Bike, 
cor azul, n0 LG148712. O fato 
ocorreu na porta de sua 
residencia, quando a mesma 
colocara a bicicleta para sair. O 
caso foi levado ao 
conhecimento do senhor 
delegado. 
Perda de documentos 

Gilson Dias Barbosa, 
brasileiro, maranhense, 
solteiro, 19 anos de idade, 
residenle na rua Osvaldo 
Cruz, 876, no bairro do Bacuri, 
esteve no plantao do Primeiro 
Distrito, por volta das 20:00 
boras, para comunicar que 
perdera sua Carteira de 
Trabalho e Previdencia Social, 
n0 005664 - Serie n0 005. O fato 
ocorreu, segundo o queixoso, 
quarta-feira proxima passada. 

Cancelamento 
de cheque 

Hildete Silva Faustino, 
maranhense, solteiro, 27 anos 
de idade, promotora de 
vendas, residente na Souza 
Lima, 307, no centro de 
Imperatriz, esteve no plantao 
para comunicar que 
desapareceu uma folha de 
cheque n0 GI 224115, conta 
01211-6, do Banco do Itaii, de 
propriedade da comunicante. 
Disse ainda que a folha de 
cheque tinha sido deixada em 
poder de sua mae, e que 
elementos desconhecidos 
entraram no comercio da 
mesma e o furtaram. O 
cheque estava assinado, mas 
nao estava preenchido. 
Documentos perdidos 

Antonio Luis de Jesus 
Kibeiro, maranhense, 
separado, 34 anos de idade, 
residente na rua Maranhao, 
1825, Nova Imperatriz, 
comunicou na DRF que 
perdeu os seguintes 
documentos: Carteira de 
Identidade Civil-MA, Carteira 
Nacional de Habilita^ao para 
moto e veiculos automotores 
eCPF. 

Desaparecimento 
de cheque 

O senhor Edson Arouche, 
brasileiro, 40 anos de idade, 
casado, corretor de imoveis, 
residente na Simplicio 
Moreira, 1497, comunicou que 
desapareceu o cheque de n0 

001279, Bradesco local, conta 
n0 66023-0. 0 fato, segundo o 
comunicante, aconteceu entre 
02:00 as 03:00 horas da ultima 
quarta-feira, na sua residencia 
Perda de documentos 

Jose Almeida Reis, 
brasileiro, maranhense, 
casado, pedreiro, 37 anos de 
idade, residente narua WG, n0 

230, no bairro Santa Rita, 
esteve na DRF para comunicar 
que perdeu todos os seus 
documentos pessoais, como: 
Carteira de Identidade Civil, 
CPF e Carteira Nacional de 
Habilita^ao. Junto com os 
documentos pessoais, 
segundo o queixoso, estavam 
os documentos da moto Honda 
125, ano 93, e a quantia em 
especie de R$ 164,00 reais. O 
fato ocorreu na noite da ultima 
quarta-feira. 

Assaltos 
E grande o mimero de 

assaltos que vem ocorrendo 
na regiao. Uma quadrilha que 
ocupa uma moto e varios 
veiculos, possivelmente 
roubados, estao agindo com 
muita audacia em Imperatriz, 
causando preocupagao para o 
delegado Arlindo Assun9ao, 
uma vez que a delegacia nao 
esta aparelhada para combater 
este tipo de crime. 

Seguranga 
A governadora Rosena 

Sarney, ate agora nao se definiu 
com rela^ao a dar seguranga at) 
povo da Regiao Tocantina e de 
todo o interior do Estado. Diga- 
se de passagem, ate em Sao 
Luis a seguranga anda capenga. 
O coronel Xexeo estaapagado 
frente a Secretaria de 
Seguranga do Estado, pois a 
governadora ate agora nao Ihe 
cedeu carta branca para que o 
mesmo resolva o problema da 
seguranya no Maranhao. As 
delegacias de todo o Estado 
estao em situayao precaria. Em 
Imperatriz, o Primeiro Distrito 
entrou em reforma e ate hoje 
se encontra abandonado. 

Vila Davi 
A seguranga na Vila Davi, 

como em todo resto do Estado 
tambem esta precaaria. Varias 
ocorrencias registradas no 
Primeiro Distrito dao conta de 
que elementos maconheiros, 
depois da meia noite, vivem 
dando tiros aterrorizando os 
moradores. No inicio da semana 
apatrulha da PM prendeu um 
elemento conhecido como 
Aldo, que com um revolver, 
estava disparando tiros contra 
residencias. 

V. 
Dr. Arlindo investiga mais um assaltopraticadopor motoqueiros 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

Mais um assalto praticado na 
regiao de Imperatriz. 0 
delegado Arlindo Assun^ao, da 
DRF, tomou conhecimento que 
ontem, por volta das 10:00 horas 
da manha, tres elementos 
ocupando uma moto assaltaram 
um veiculo marca VW Voyage, 
placas HOM 8943, Imperatriz- 
MA 

0 veiculo, segundo as 
primeiras investiga^des 

levantadas pela reportagem do 
Jornal Capital, estava alugado 
para a Transportadora de 
Valores Transmoura, onde o 
funcionario da empresa, 
Deusualdo Mendes da Costa, foi 
vitima de tres bala^os, um no 
torax, um na perna e outro na 
regiao lombar. 

Assalto 
A vitima acompanhava o 

motorista e proprietario do taxi, 
senhor Pedro Santos, brasileiro, 
maranhense, casado, evangdico. 
O delegado Assunyao, que 

esteve no local, informou a nossa 
reportagem, que tres elementos 
na altura do povoado de Jaco, 
num trecho em que o motorista 
tern que reduzir a velocidade do 
veiculo praticariiente a zero, 
estavam escondidos em um 
matagal e na passagem, 
reconheceram o funcionario da 
empresa e arbodaram os dois 
ocupantes do veiculo. 0 
delegado nao soube informar se 
a vitima e o motorista reagiram a 
atitude dos assaltantes, que 
impieodasamente foram 
crivados de balas de revolver 
calibre 38.0 motorista levou 05 
tiros e se encontra, segundo 
informa^oes da Clinica dos 
Acidentados, fora de perigo, mas 
sob oberva^ao m&lica. 

Como o alvo era o seguranga 
da empresa de Transportes de 
Valores Transmoura, por 
saberem que estava levando o 
dinheiro para outra agenda, os 
assaltantes procuraram Ihe 
eliminardevez. 

Apos crivar as vitimas de 
balas, os tres elementos fugiram 
na moto e no veiculo taxi, de 
placas HOM 8943, Voyage, do 
senhor Pedro Santos, que ao lack) 
de Deusualdo ficara caido abeira 
da estrada. O malote estava 

sendo transportado para a 
ddade de Amarante, e continha 
varios cheques para 
compensa^ao. 0 delegado 
Arlindo Assungao disse que as 
primeiras informa^oes obtidas 
davam conta de que R$ 300,00 
reais foram roubados. pelos 
assaltantes. Apos fugirem nos 
veiculos, entrando por uma 
estrada vicinal, os elementos 
levaram azar. O carro ficou 
atolado no meio da estrada e foi 
abandonado pelos mesmos. 
Socorrido, Deusualdo foi levado 
as pressas para o pronto socorro 
do Hospital Sao Vicente Ferrer, 
vindo a falecer minutos depois 
por nao suportar os ferimentos 
causados pelos disparos. O 
senhor Pedro Santos, que foi 
levado para a Clinica de 
Acidentados ja esta fora de 
perigo. Deusualdo tinha 29 anos 
de idade, maranhense, natural 
de Joao Lisboa, era filho de 
Carlos Pereira Mendes e Ercilia 
Mathias Mendes, ambos 
residentes na rua Petrbnio 
Portela, 1036, no bairro 
Bonsucesso. O corpo de 
Deusualdo foi levado para a 
Funeraria Pax, onde foi feita a 
autopsia e posteriormente 
liberado para a familia. 

Giclista e atropelado por Saveiro 

por Francisco do Vale 

Adeilton Alves Correia, 
brasileiro, maranhense, 
estudante, filho de Antonio Jose 
Correia e dona Raimunda Alves 
Correia, residente na Coriolano 
Milhomem II, ne 508, no bairro 
do Bacuri, foi atropelado pelo 
veiculo Saveiro e esteve na 
Depol para registrar a 
ocorrencia de ng 1076. Segundo 
o queixoso, o mesmo trafegava 
tranquilamente por volta das 
19:00 horas pela Leoncio Pires 
Dourado, quando apareceu o 
veiculo marca VW Saveiro, 
placas HOL 5329, Imperatriz- 
MA conduzido jjor uma mulher 
nao identificada e diringindo em 
alta velocidade, que Ihe colheu, 
causando ferimentos nas 
pernas. Adeilton estava 
trafegando numa bicicleta Caloi, 
que devido o acidente ficou 
totalmente danificda. Apos o 
choque com a bicicleta a 

condutora do veiculo evadiu-se 
do local tomando rumo 
ignorado, dando tempo apenas 
para que a vitima vinhesse a 
pegar o mimero da placa. O caso 
foi levado ao conhecimento do 
delegado Francisco Alves, da 
Delegacia de Transito de 
Imperatriz, que ira tomar as 
devidas providencias. Outro 
acidente sem vitimas aconteceu 
por volta das 22:00 horas da 
ultima quintaTeira na Dorgival 
Pinheiro de Souza com a rua 
Sergipe, um veiculo Gol, que 
estava parado no semaforo, foi 
atropelado pelo veiculo taxi que 
vinha logo atras. O Gol teve 
apenas a lateral do passageiro 
danificada, enquanto que o taxi 
de placas HOM 8873, teve a 
frente toda danificada. O 
motorista do taxi, Raimundinho, 
confirmou que errou nahorade 
freiar o seu veiculo. O perito 
Machado esteve no local para 
fazer os trabalhos de praxe. 
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Dr. Francisco Alves investiga culpado do acidente 

Policia Nacional 

Justiga impede aborto 

por Francisco do Vale 

A cabeleleira Valeria 
Marcelino, de 28 anos de idade, 
gravida de oito meses, foi 
impedida pela Justi^a mineira, 
de realizar um aborto, apesar da 
constata^ao de que o feto e 
portador de anencefalia, doenya 
caracterizada pela nao forma^ao 
do cerebro. O pedido de 
autoriza^ao para o aborto foi 

feito em mar^o e a senten^a, 
assinada pelo juiz Antonio de 
Padua Oliveira, da 3a Vara Civel 
do Forum da capital mineira, 
saiu na semana passada. 

Oliveira alegou que, 
"juridicamente, o aborto de 
Valeria e inaceitavel". Segundo 
o juiz, a legislate brasileira 
permite que a medida seja 
adotada apenas em dois casos: 
quando a mae foi vitima de 

estupro- ou . quando sua 
integridade fisica esta amea^ada 
pela gesta^ao. "Foi nomeado um 
perito pela medicina legal e o 
laudo foi conclusivo: ela nao 
corre risco de vida", justicou o 
juiz. "Nao posso me posicionar 
contra a lei", acrescentou. 

Inconformada, Valeria, que 
soube da doen^a do feto ha dois 
meses, po meio de uma 
ultrassom, recorreu da seten^a 

no Tribunal de Justiga de Minas 
Gerais. Mae de Jean Felipe, de 
quatro anos, a cabeleleira 
promete fazer tudo que estiver 
ao seu alcance para ver 
reconhecido pela Justiga, "o 
direito de evitar o nascimento de 
uma crian^a morta". Os medicos 
que a acompanham garantem 
que, mesmo que resista ate o final 
da gravidez, o bebe teria pouca 
horas de vida apos do parto. 

CIDADE CIDADA 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum do Sociedode Civil. 

T* dioriamente, das 13 as 13:15 hs, e Mesa Redonda, todo sabado, as 10:00 horas. 

CIDADANIA JA 
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Delegado tenta desbaratar gangues 

<2> 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Agressao I 
Marineide Martins 

Rocha, brasileira, 
maranhense, com 22 anos de 
idade, alfabetizada, do lar, 
filha de Antonio Gomes 
Martins e dona Zelia Vieira 
Martins, residente na rua 
Para, bairro Nova Imperatriz, 
comunicou naDEM, que por 
volta das 15:00 boras da 
ultima quarta-feira, fora 
agredida pelo elemento 
Arthur Jose. Segundo o 
comunicante, alem de Arthur 
ter Ihe agredido com palavras 
de baixo calao, cometeu 
injiiria. 

Agressao II 
Maria Helena Araujo, 

brasileira, maranhense, 36 
a:nos de idade, solteira, 
professora, filha de Pedro 
Alexandre de Araujo e Silva 
e Tomazia Araujo Silva, 
residente na rua "E", quadra 
15, casa20, Conjunto Vitoria, 
foi agredida. Segundo a 
comunicante, por volta das 
10:00 horas da ultima quinta- 
feira, fora agredida com 
socos e pontap^s pelo 
elemento Sergio de Tal, 
residente na rua I, casa 11, 
quadra 18, Conjunto Vitoria. 

Agressao III 
eila Meires de Souza, 

.leira, 18 anos de idade, 
uomestica, filha de Raimundo 
Nonato da Silva, e Nair 
Meires de Souza, residente 
na rua Manaus, n0 650, bairro 
Nova Imperatriz. Segundo a 
queixosa, no dia 15 de maio, 
o elemento Aldemir Souza 
Lima, com quern vivia 
maritalmente, arrebentou a 
porta da casa em que a 
comunicante vive, e adentrou 
apertando-lhe o pesco^o e no 
dia 16 de maio, arrombou a 
porta onde se encontrava a 
■'enunciante e o agrediu 
iiovamente, caracterizando 
arrombamento e mvasao. 

Furto de biciciata I 
Jos6 Santos da Silva 

maranhense, casado, 26 anos 
de idade, residente na rua 
Alves, n0 5, Parque Alvorada 

11, comunicou na Depol que 
elementos desconhecidos, 
por volta das 11:00 horas da 
manha, furtaram suabicicleta 
Monark Barra Circular, ano 
96, cor vermelha, n0 LH 
3953439. Segundo o 
comunicante, & mesma estava 
encostada na parede do 
Hospital da Clinica de 
acidentados. 

Furto de bicicleta II 
Laudo Natel de Oliveira, 

maranhense, soltqiro, 21 anos 
de idade, cobrador, residente 
a rua Monte Castelo, n0 203, 
comunicou que na ultima 
quinta-feira, por volta das 
12:00 horas, quando o seu 
amigo trafegava em sua 
bicicleta pelas ruas da cidade, 
e que segundo o mesmo, 
deixou na area de sua 
residencia e elemento 
desconhecido levou a 
bicicleta. 

Furto de bicicleta III 
Ocildo Rodrigues, 

maranhense, solteiro, 25 anos 
de idade, bancario, filho de 
Paulo Pereira Soares e 
Lindionezio Rodrigues 
Soares, residente na Bom 
Euturo, comunicou que por 
volta das 15:00 horas de 
ontem, quando se encontrava 
ao Instituto de Olhos de 
Imperatriz, onde estacionou 
sua bicicleta Monark Barra 
Circular, EN 26 NSCL933170, 
cor verde, onde elementos 
desconhecidos quebraram o 
cadeado da mesma e levaram- 
a. 

Furtos de objetos 
Lino dos Santos Moreira, 

maranhense, casado, militar, 
45 anos de idade, residente na 
rua Presidente Dutra, n01950, 
no bairro do Bacuri, que por 
volta das 22:45 horas de 
quinta-feira, foi vftima de furto 
de urn cordao de ouro 18 
quilates e um relogio de 
marca Seiko. O fato ocorreu 
quando o mesmo estava 
assistindo o jogo entre 
Flamengo x Internacional, e 
que o acusado e o cunhado de 
nome Ivoneides. 
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GASTROCUNICA 

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

■Dr. Milko Abrantes 

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

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

O delegado Jose Israel, do 
Primeiro Distrito, come^ou 
um trabalho visando 
desbaratar as gangues de 
Imperatriz. O delegado 
pretende, junlamente com sua 
equipe, tirar todos esses 
elementos de circulayao. A 
gangue da Rodoviaria ate 
agora foi a que mais perdeu 
integrantes. Com a morte de 
"Boiao", assassinado a facadas 
pelo perigoso menor das 
iniciais F.S., preso e autuado 
em flagrante e entregue na 
DPCA, pertencente a gangue 
do bairro Vila Nova, o restante 
dos integrantes ficaram 
enfraquecidos. O assunto que 
gerou indignapao por parte da 
gangue da Rodoviaria foi 
justamente, segundo a policia, 
de ter havido queima de fogos 
na morte do companheiro 
"Boiao", pela gangue da Nova 
Imperatriz. Diante desse fato, 
os integrantes da gangue da 
Rodoviaria estiveram, segundo 
informayoes, na Nova 
Imperatriz e atearam fogo 
contra os rivais. A equipe do 
delegado Israel ja ouviu varios 
elementos menores acusados 
de participarem das gangues 
da Nova Imperatriz e 
Rodoviaria. Alem dos 
menores, o delegado esta 
tambem ouvindo os pais e 
testemunhas. Boiao foi 
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F.S. Menor preso em flagrante pelo assassinato de Boiao 

assassinado a 
aproximadamente um mes, 
quando participava de uma 
festa na Vila Lobao, mas 
precisamente no Clube 
Earinhada. Alem de Boiao, 
ainda foi esfaquaedo outro 
inlegrante pelo elemento 
menor de 16 anos de idade das 

iniciais F.S. 
Amea9a de morte 
O comerciante Edvan da 

Silva Marinho, maranhense, 
casado, residente na rua 
Maranhao, 814, comunicou na 
Depol, que esta sendo 
ameagado de morte por parte 
dos elementos conhecidos 

como Felix, Zome e Raimundo, 
residenles na rua Iracema, 
esquinacom a rua SantaTereza 
"Mercearia Souza". Segundo o 
comunicante, o motivo das 
ameayas e devido um dinheiro 
que o trio emprestou a juros 
para o comerciante e o mesmo 
nao pode ainda saldar o debito. 

Caso de patemidade 

vai parar na delegacia 

Dra. Radigue Rodrigues 

por Francisco do Vale 

0 funcionario piiblico, 

Raimundo Nonato Ribeiro 
Bezerra, maranhense, casado, 
44 anos de idade, residente na 
Marechal Deodoro, 119 - 
A^ailandia-MA, esteve na 
Delegacia de Policia, no platao 
da ultima quinta-feira, sob o 
comando da delegada Radige 
Barbosa, para comunicar que o 
casal Joao Ramalho e Maria 
Bertilha Alves dos Santos, no 
ano de 1994, Ihe deu uma crianya 
para criar. Na ocasiao, com 06 
meses de idade, ja registrada. 
Menor este das iniciais G.A, 
filho legitimo do casal Joao e 
Maria. Segundo o comunicante, 

juntamente com sua esposa 
trataram da crianya como se trata 
os prdprios filhos do casal. 
Meses depois os pais legitimos 
do menor se separaram. Joao foi 
morar em Cuiaba-MT e Maria 
em Manaus-AM, e que passados 
6 anos a senhora Maria, mae 
legitima da crianya, voltou a 
Ayailandia e foi na residencia do 
queixoso e pediu para trazer a 
crianya ate Imperatriz, para a 
residencia de alguns parentes. 
Passados dois dias, Maria nao 
tinha devolvido a crianya, 
Raimundo resolveu ver o que 
estava acontecendo. 

Ao chegar na residencia de 
um parente da Dona Maria o 
comunicante viu a crianya, e a 
mesma Ihe chamou de pai e 
como estava acompanhado de 
sua esposa, o menor a chamou 
de mae. 

Com a expressao da crianya 
e o carinho que deus aos pais 
adotivos, Maria ficou enciumada 
e disse que nao devolvia mais a 
crianya, e que poderia ate 
entregar, mas so com a ordem 
judicial. A delegada Radige 
Barbosa ira ouvir ambas as 
partes para tomar os 
procedimentos legais 

Comerciante invade residencia 

por Francisco do Vale 

A delegada Radige Barbosa 
teve muitos trabalhos no 
plantao da ultima quinta-feira. 
Francisco Edilson Barros, 
cearense, casado, 22 anos de 
idade, filho de Jose Benedito 
Barros e Antonia Batista de 
Lima, residente na rua 14 de 
Julho, n0 03, esteve no plantao 
para comunicar que no dia 16 
de maio do corrente, por volta 
das 21:00 horas, o elemento de 

nome Paulo Roberto Ribeiro 
Pinto, fora em sua residencia 
e chegando la puxou uma 
arma de fogo e ordenou que a 
empregada do comunicante 
chamasse o primo do 
declarante, Idclgado. A 
domestica apavorada disse ao 
elemento que este nao se 
encontrava, mas o mesmo nao 
acreditou e ficou insistindo. 

Por outro lado, Paulo 
Roberto Ribeiro Pinto, carioca, 
24 anos de idade, comerciante, 

filho de Sebastiao Leite da 
Silva, e dona Maria Aparecida 
Ribeiro Pinto, ambos 
residentes na rua 16 de 
Novembro, quadra 01, lote 05, 
casa 07, no bairro Imperador, 
comunicou a delegada que no 
ultimo dia 15 de maio, sofreu 
atendado por 03 elementos 
que estavam ocupando um 
Fusca de cor vermelha, sendo 
dois deles identificados como: 
Manelzinho e Idclgado. 0 
terceiro elemento nao deu, 

segundo o queixoso, para 
reconhecer. O queixoso disse 
ainda que o trio estava armado 
e fizeram varios disparos 
contra a sua residencia. Tanto 
Paulo Roberto, como 
Francisco Edilson, nao 
conseguiram explicar a 
delegada, qual foi o motivo que 
gerou toda essa confusao. Os 
quatro elementos serao 
ouvidos pela delegada Radige 
Barborsa no Terceiro Distrito, 
na Vila Nova. 

Bingao 

Sorteio A 

21 de 

do Conor Farias 

tecipado 

maio 

Va a um dos postos de venda 

e compre ja sua cartela 

04 motos - 01 escort 0 km 


