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

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

A XXI Feira Nacional da Indiistria de 
IJberlandia, em Uberiaodia-MG. Mostrade 
maquinas, equ^pamentos, vefculos, material 
de construgao, informatica, services, etc. 

Moradores do Ouro Verde 

reclamam descaso municipal 

Acailandia 

Galletti 

lidera 

campeonato 

0 time do Galletti venceu 
o Bom jardim no ultimo 
domingo no Fstadio 
Municqial, iHo placar de 4 a 
0. Cora este resultado, otirae 
azulino passa a lidcranva 

isolada da competi^ao com 7 
pontos ganhosem doispgos, 
sendo que soma 1 ponto de 
bonificacao devido ter 
couquistado O maior numoro 
jj^>ontos na primeira fas<\ 
V^ogo de domingo proximo 
passado, o lime do Galletti 
apresentou urn bom futebol 
e mostrou aos torcedores 
que estavam presentes no 
Estadio Ildemar Gouvalves 
Oldemazao), que e urn forte 
candidato ao titulo do 
campeonato deste ano. 
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E o numero do ano em 
que foi divulgado o Piano 
Pasico de 

senvolvimento 
^entifico e Tecnologico. 

Ofato 

Moradores 
do Bacuri eslao 
pedindo mais 
apoio por parte 
da Secretaria 

de Obras do Municipio. 
O bairro foi 

complemente esquecido 
pela pasta. 

A pessoa 

Jaime Rodri- 
gues Costa, ator 
iniciou a car- 
reira como 
ban'tono na 
opera "Brutalidade", no 
antigo Teatro Sao Paulo. 
No Teatro desde 1923, 
estrelou, entre outras 
pe^as, "0 martir do 
calvario" e "Minha 
Querida Lady", esta ao 
lado de Bibi Ferreira no 
Teatro Carlos Gomes. De 
1924 a 1975, teve 
companhia prdpria. 
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Ruas do Ouro Verde estao todas esburacadas. Seoturb nao toma providencia para resolver o problema 

Adiada edigao do 

Bingao do Conor Farias 

O Ouro Verde, bairro 
localizado na regiao do Grande 
Santa Rita, reclama obras ao 
interventor estadual no 
municipio, Dorian Meneses. 

Os moradores afirmam que 
desde quando assumiu o cargo, 
a autoridade nao tentou 
promover (pelo menos) as 
obras consideradas prementes. 

Saneamento basico, 
ilumina^ao piiblica e saiide sao 
as principais aspira^oes da 
comunidade do perif^rico. 
"Estamos sofrendo muito e ja 
nao observamos mudan^as a 
cur to espago de tempo", disse 
a dona-de-casa Maria Firmina 
Sousa. 

Pai de quatro filhos, 
Raimundo Mendes tamb^m 
tern o mesmo pensamento e 
acrescenta: "nossa cidade foi 
complementamente 
abandonada". 

Situado nas proximidades 
da estrada do Arroz, o Ouro 
Verde tamb^m foi abandonado 
pelo Governo do Estado. At6 o 
presente momento, Roseana 
Sarney nao mandou realizar 
nenhuma obra naquela regiao 
de Imperatriz. 

Anunciado para ontem, as 
20h00, pela TV e Radio 
Capital AM, o sorteio 
antecipado da edigao especial 
dos Namorados do Bingao do 
Conor Farias foi adiada para 
o dia 13, no mesmo horario e 
com a narra^ao vibrante de 
Conor Farias. 

Os premios continuam 
sendo os mesmos, ou seja, 10 
bicicletas, 10 mil telhas, 10 
mil tijolos c 10 bicicletas. As 
cartclas estao sendo 
vendidas por apenas quatro 
reais. 

No sorteio principal, os 
participantes estarao 
concorrendo a 28 bicicletas, 
10 mil telhas, 10 mil tijolos, 
02 motos C-100, 02 motos 
Titan e 01 carro zero 
quilometro. 

O Bingao do Conor Farias 
continua sendo desenvolvido 
com a mesma transparencia 
e credibilidade. O fato 
ocorreu para que todas as 
pessoas comprem cartelas e 
se habilitem aos valiosos 
premios. 
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Imoveis serao 

quitados com desconto 

Linha 

Direta 

Jos6 Filho usa e abusa da 
satira para criticar os 
problemas da regiao e da 
cidade. O colunista nao 
esquece o seu "Para 
Meditagao" e relembra aos 
polfticos o Estado em que se 

encontram os bairros da 
cidade. 

Confira. 
Lembre-se que no Seu 

Lider Diario, voce encontra 
colunistas nas paginas de 
notfeias. Pagina 2C 

US$ Comercial Compra 

A Caixa Economica 
Federal pretende dar 
descontos de 50% sobre o 
saldo devedor a que quiser 
quitar antecipadamente os 
seus imoveis comprados 
pelo Sistema Financeiro de 
Habita^ao (SFH). A id&a t 
permitir a quita^ao 
antecipada para os 
contratos assinados at£ 
1990, informou o 

presidente da Caixa 
Economica, Sergio Cutolo. 
O objetivo 6 apressar o fira 
do SFH, que pelos 
financiamentos ja 
concedidos ainda tern oito 
anos de sobrevida em 
prestayoes. Segundo 
Cutolo, a medida ^ parte de 
um projeto de ampla 
reforma dos financiamentos 
habitacionais. Pagina 3C 

por parte 

namorado 
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US$ Comercial Venda 

R$ 0,9950 

US$ Paralelo Compra 

mimi&tekti fI 

US$ Paralelo Venda 

m 

US$ TUrlsmo Compra 

R$ 0,9980 

US$ 1\in$mo Venda 

R$ 0^990 

Ouro (grama) 

RS 12.450 (quinta-feira) 

Poupan^a 

1.0696% (16.05.96) 

UFIR 

1,0696 (16.05.%) 

e, 

erno 

Jussara Cerqueira comenta 
a sociedade imperatrizense, 

e Soraya Luiza, a 
a^ailandense 

A Imprensa 

e Notkia 

Programacao da TV 

J Cade 
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A historia maranhense 

tem em sens registros a 
passagem de varies 
personagens de sua vida 
piiblica que sao Verdadejros 
exemplos de dignidade e 
tem servido de orgulho para 
todos nos. 

Para alcangamento dessa 
respeitabilidade, alem de 
uma vida limpa, o 
personagem deve ter se 
dedicado integralmente a 
causa comum, na busca da 
felicidade integral dapessoa 
humana. para tanto o 
personagem deve ter 
relegado, ha muito tempo, o 
interesse particular, pessoal 
e familiar, em favor da 
sociedade. 

No comprimento de sua 
vocagao, um ha que doou 
toda a sua vida a servigo di 
bem-estar da sociedade 
maranhense com registros 
comprovados quando a 
Prefeito de Sao Luis, 
Secretario de Via^ao e 
Obras Piiblicas, Deputado 
Estadual, Deputado 
Federal, Vice-Governador, 
Ministro da IntegraQao 
Regional, Senador da 
Repiiblica em quatro 
mandates consecutivos, o 
que corresponde a 32 anos 
como senador pelo Estado 
do Maranhao. 

Por varias vezes assumiu 
o Governo do Estado. No 
Senado ocupou todos os 
cargos da Mesa e foi 
presidente de diversas 
Comissoes. Pelo que sei, ele 
foi o primeiro Senador a se 
eleger em quatro 
legislaturas consecutivas, 
nesta repiiblica. Alexandre 
Costa esta licenciado para 
tratamento de saiide, do 
Senado Federal. 

Atenciosamente, 
Lucio Cunha 

Professor 

dads 

Sliadi 

por ULISSES BRAGA 

ESCOLA DA CIDADAN1A 
MODULO 26 . 

Mandado de Se^uranca 

Cqnsideramos que o 
mandado de seguran^a seja 
tambem . outro 
importantissimo direito do 
cidadao. 

Ele esta previsto, quer na 
Constitui^ao Federal, art. 5°, 
inciso LXDC, quer na Lei n. 
1.533/51, .chamada lei do 
mandado de seguranq-a. 

Sua fmalidade e proteger 
direito liquido e certo, nao 
amparado por habeas corpus 
ou habeas data, que esteja 
sendo objeto de ilegalidade 
ou abuso de autoridade, ou 

de simples ameaga, por parte 
de autoridade piiblica, seja 
de que categoria for e sejam 
quais forem as fun^des que 
exera, ou agente de pessoa 
juridica piiblica. 

Entao, quando a violate 
ou a amea^a ao direito liquido 
e certo do cidadao partir 
tambem de simples agente de 
pessoa juridica, agindo como 
tal, pode ser requerido e 
concedido o mandado de 
seguranya. 

Importante: quando o 
direito ja violado ou objeto de 

ameagqa pertencer a varias 
pessoas, qualquer uma delas 
pode requerer o mandado de 
seguran^a. 

O mandado de seguran^a 
deve ser dirigido a autoridade 
judicial que tiver jurisdigao 
sobre a autoridade coatora. 

O Juiz ou o Tribunal a que 
o mandado de seguran^a for 
dirigido geralmente, antes de 
decidir o pedido, pede 
informa^oes a respeito a 
autoridade indicada como 
coatora, remetendo-lhe a 
peti^ao e os documentos que 
tiverem sido juntados pelo 
impetrante ou requerente do 
mandado de seguranga. 

Mas, se a viola^ao ja 
for clara, ele pode conceder 
o mandado liminarmente, 
isto e, antes de decidir 
definitivamente a questao. 

0 mandado de 
seguran^a so pode ser 
impetrado dentro de 120 dias 
a partir do conhecimento do 
ato julgado ilegal. 

(O autor, Ulisses Braga, i 
presidente do Forum da 
Sociedade Civil de Imperatriz) 

   i 
FORUM DA SOCIEDADE CJVILDE IMPERATRIZ 

SORTEIO "A CIDADANIA DASORTE" CUPOM N. 26 
MANDADO DE SEGURANCA 

Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) O mandado de seguran9a tem a finalidade: a) de tirar alguem da cadeia- —; b) de proteger 

direito liquido e certo nao amparado por habeas corpus ou habeas data de violayao ou ameaga de 
violagao por por autoridade ou agente publico de pessoa juridica  ^ 

2a) 0 mandado de seguran;ca so pode ser requerido: a) dentro de 10 dias a partir da violagao / 
—; b) dentro de 120 dias a partir da violagao ou de seu conhecimento.  

Nome: 
Enderego: 
Preencha e recorle este cupom e o deposite numa urna em banca de jornal, no FORUM DA 

SOCIEDADE CIVIL, em cima da VARIG, ou no Jornal Capital. Assista diariamente as 9,00 h, na 
Radio Capital, explicagoes sobre as respostas corretas. 

-x 
  

FORUM DASOCIEDADE CJVILDE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM N. 26 

MANDADO DE SEGURANQA 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) O mandado de seguranga tem a finalidade: a) de tirar algu6m da cadeia —; b) de proteger 

direito liquido e certo nao amparado por habeas corpus ou habeas data de violagao ou ameaga de 
violagao por por autoridade ou agente publico de pessoa juridica  

2a) 0 mandado de seguran;ca so pode ser requerido: a) dentro de 10 dias a partir da violagao— 
(X) —; b) dentro de 120 dias a partir da violagao ou de seu conhecimento.  

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

SOCIEDADE CIVIL, em cima da VARIG, ou no Jornal Capital. Assista diariamente as 9,00 h, na 
Radio Capital, explicagoes sobre as respostas corretas. 
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FORUM DASOCIEDADE CJVILDE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DASORTE" CUPOM N. 26 

MANDADO DE SEGURANQA 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) 0 mandado de seguranga tem a finalidade: a) de tirar algudm da cadeia- ; b) de proteger 

direito liquido e certo nao amparado por habeas corpus ou habeas data de violagao ou ameaga de 
violagao por por autoridade ou agente publico de pessoa juridica  

2a) 0 mandado de seguran;ca so pode ser requerido: a) dentro de 10 dias a partir da violagao 
—; b) dentro de 120 dias a partir da violagao ou de seu conhecimento.  

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

SOCIEDADE CIVIL, em cima da VARIG, ou no Jornal Capital. Assista diariamente as 9,00 h, na 
Radio Capital, explicagoes sobre as respostas corretas. 
_ —— — — —— — — — — — — — — — •— — ■— """" """" 
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Semus prossegue 

campanha de vacinagao 

A assessora chefe da 
Secretaria Municipal de 
Saiide, Erica de Paula 
Amorim, evidando esforgos 
no sentido de reativar 
convenios com entidades 
como a FAE — Fundagao de 
Assistencia ao Estudante, a 
Bemfam cumprindo 
determinagao do secretario 
Municipal de Saiide, Carlos 
Gomes de Amorim; que 
pretende ampliar o 
atendimento a comunidade 
atraves da prestagao de 
novos servigos como saiide 
escolar (FAE) e execugao 
do Programa Integrado de 
Planejamento Familiar 
(Bemfam). 

Os contatos nesse 
sentido ja sento mantidos 
junto aos orgaos 
competentes, para que num 
certo espago de tempo, a 
comunidade carente possa 
usufruir desses beneficios. 

Visita aos Postos de 
Saiide 

Na ultima quarta-feira o 
secretario Municipal de 
Saiide, medico Carlos 
Gomes de Amorim, visitou 
o Centro de Saiide e 
Maternidade Vila Lobao. 
Ele foi recepcionado pela 
diretora Centro, Aguimar 
Conceigao Guimaraes, 
quando foi feita uma 
explanagao da estrutura de 
funcionamento dessa 
Unidade de Saiide e 
algumas reivindicagoes 
para aperfeigoar o 
atendimento daquela 
comunidade e de outros 
bairros vizinhos. 

Salas de primeiros- 
socorros, consultorio- 
m^dico, estao incluidos na 
estrutura desse Centro de 
Saiide e Maternidade que 
atende mensalmente 
centenas de pessoas 
carentes, atraves das 
atendentes de enfermagens 
e medicos contratados pela 
Secretaria de Saiide. 

Seminario iniciado 
A Dvisiao de DST/AIDS 

— Doengas Sexualmente 
Transmissiveis do 
Departamento de Vigilancia 

% 

Epidemiologica da 
Secretaria de Saiide, 
promove desde sabado, dia 
1°, o Seminario de Formagao 
de Multiplicadores de 
Informagoes sobre DST/ 
AIDS, para professores da 
Secretaria Municipal de 
Educagao. 

O Seminario com carga 
horaria programada para 24 
horas, sera dividida em seis 
sabados, das 14:00 hs as 
18:00 hs, no auditorio do 
Programa de DST/AIDS — 
Centro de Saiide Tres 
Poderes. Segundo o medico 
Pedro Mario Lemos Silva, o 
objetivo 6 ampliar o trabalho 
educativo em torno da 
conscientizagao da 
comunidade, quanto a 
adogao de medidas 
preventivas contra doengas 
sexualmente transmissiveis 
e o mal do seculo, AIDS. 

Ele acredita que a 
formagao de multiplicadores 
de informagoes sobre DST 
AIDS ira contribuir de forma 
significativa com o trabalho 
desenvolvido pelo programa 
em Imperatriz, atingindo um 
indice maior de 
conscientizagao. 

Vacinagao 
A equipe da Divisao de 

Zoonoses da Secretaria 
Municipal de Saiide, se 
deslocou na sexta-feira, 31, 
para o Sao Francisco do 
Brejao, objetivando 
executar a vacinagao Anti- 
Rabica Canina. Nesse 
povoado existe um alto 
indice de animais 
domesticos, principalmente 
caes. 

Ontem, segunda-feira, foi 
a vez do bairro Ouro Verdd* 
receber as vacinas par^ 
proteger os animais contra 
a raiva ou hidrofobia, uma 
doenga fatal e de 
proliferagao rapida. 

A Campanha de 
Vacinagao Anti-Rabica 
Canina sera encerrada dia 
28/06, no bairro Ouro 
Bacuri, de acordo com a 
programagao elaborada pela 
Divisao de Zoonoses da 
Semus. 
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0 plontoo Hospitdldr 

Plcmtao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

04/06/96 

Hospital Sao Vicente 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

04/06/96 

Hospital Vequeno Principe 
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Opera Brasil - O Sonho de Gatinna 

por CONOR FARIAS 

Bom dia, 
interventor! 

Senhor Interventor, como 
explica o episodic da 
Secretaria de Promo^ao 
Social: Sofia x Dorian. 
Segundo a sua assessoria, o 
senhor nao autorizou Sofia a 
alugar as casas e muito menos 
faltou passe e a comida para 
os guardas-mirins, como 
tambem nao autorizou 
contratar nenhum funcionario 
para trabalhar em sua 
secretaria, em outras palavras, 
a professora Sofia estava de 
graga na sua administra^ao. 

A volta dos 
mortos-vivos I 

Esta historia contada por 
Dorian Menezes na visao da 
professora Sofia ^ bem 
diferentc. 0 interventor 
Dorian Menezes autorizou a 
professora Sofia a contratar 
todo o pessoal para 
desenvolver o trabalho junto a 
Secretaria de Promo^ao 
Social, locar da Imobiliaria 
Ademar Mariano cinco casas, 
al6m da alimenta^ao e do 
passe da guarda-mirim. Nada 
disso Dorian Cumpriu, 
reafirma a professora Sofia, ele 
faltou com a palavra em todos 
seus compromissos comigo, 
por isso eu entreguei o cargo 
de livre e espontanea pressao 
ao senhor Interventor. 

A volta dos 
mortos-vivos II 

Nessa queda de bra^o resta 
saber quando retornara o 
vencedor da batalha dos 
mortos-vivos. Ate porque, 
segundo alguns assessores de 
Sofia, a Secretaria ja esta uma 
bagun^a so, tudo de pernas 
cruzadas. 

Trenzinho da 
alegria de Dorian 

Piui! Piui! Piua! Piua! Eu 
quero ver onde essa zorra vai 
parar. Esse 6 o refrao mais 
cantado ix)r toda a populagao 
imperatrizense com relagao ao 
samba-enredo do trenzinho da 
alegria de Dorian Menezes. Se 
nao bastassem os velhos 
amigos do historico Banco do 
Brasil de Dorian, agora vem os 
familiares. Imagine so o que 
chegou esta semana no 
trenzinho da alegria de Dorian 
Menezes! Nada mais, nada 
menos do que a sua cunhada 
Maria Elza Brasil Claudino, 
como chefe de gabinete da 
Secretaria do senhor Contran. 
Eta trenzinho da alegria bom, 
pelo menos para a famflia e os 
amigos de Dorian Menezes. 

Dorian Menezes 
xFHC 

A Eederagao Brasileira dos 
Espoca Urnas, esta realizando 
uma pesquisa a mvel nacional, 

. para ver qual dos dois chefes 
do Executivo e o vencedor 
em materia de viagens. A 
disputa esta formada entre 
Dorian Menezes e EHC. A 
popula^ao esta ansiosa para 
saber qual dos dois sera 
apontado como campeao de 
viagem. Dorian Menezes 
concorrendo na categoria 
viagem ImperatrizXSao Luis, 
e FHC, na categoria 
internacional BrasiKExterior. 
A previa apurada pela 
Federa^ao Brasileira dos 
Espoca Urnas esta dando 
uma pequena margem de 
vantagem para Dorian 
Menezes sobre FHC, isto em 
virtude de Dorian morar em 
Sao Luis e trabalhar em 
Imperatriz, evidentemente 
sem falar nas reunioes 
palacianas que ele tern toda 
segunda-feira com a 
governadora. Dorian, quando 
e mesffio que voce vai 
administrar Imperatriz? Ah, 
desculpe Interventor: o 
senhor esta chegando ou 
saindo para Sao Luis? Ah, 
entao esta bom, quando o 
senhor chegar a gente 
conversa. 

Ildon Marques 
x Luiz Carlos I 

Seu doto escuta cf que vou 
Ihe falar. Em vorta de mea 
legua nao existe um cabra 
filho duma egua que tem 
coragem de Ihe contar. Mas, 
doto, eu vi com esses 
proprios olhos que a terra ha 
de comer, Ildon Marques 
sentado reunido com o 
PMDB dizendo pra todo o 
mundo ver: Ildon e Luiz 
Carlos e a dupla que vai 
acontecer. Seu menino, se 
depender da vontade do 
PMDB e do povo, Ildao vorta 
de novo. 

Ildon Marques 
x Luiz Carlos II 

A candidatura, Ildon 
Marques demorou a ser 
lan^ada, mas quando foi feito 
o seu lan^amento, mostrou 
firmeza e seguran^a na 
condu^ao da campanha. Ildao 
langou de cara seu nome a 
prefeito de Imperatriz e 
tambem o nome do doutor 
Luiz Carlos como o seu vice- 
prefeito, coisa que ate o 
momento nenhum dos outros 
candidatos teve a coragem de 
fazer. Dia 23 de junho esta 
marcada a grande festa da 
conven^ao do PMDB e a 
homologa^ao dos nomespara 
a elei^ao de 96, com o aval do 
PMDB e do PRP. A 
candidatura de Ildon sai as 
ruas com o seguinte slogan: 
"Ildon Marques, eu acredito, 
6 logico!" 

por Fernando Bicudo 
Teatrologo 

Simbolo da virilidade e da 
abstanga, o boi esta sempre 
presente nas tradigoes das 
nossas regioes rurais e, 
apesar do ilariz torcido da 
Igreja Catolica, de Sao 

Marcos, festejado a 25 de 
abril, em Portugal, cujas 
"Touras" oq "Tourinhas" 
distraem a multidao nos dias 
de festa. 

Trazida para o Brasil 
pelos colonizadores, a 
cria^ao bovina influiu e 

sofreu influencias dos 
habitos e costumes da terra 
e dos seus habitanetes. 
'Incorpourou-se a cultura dos 
negros e indios, 
principalmente durante os 
s^culos XVII e XVIII, no 
Nordeste, periodo aureo do 
ciclo do gado — a chamada 
Civiliza^ao do Couro. O 
Brasil inteiro, de resto, 
estabeleceu rela^ao intima e 
profunda com a cria^ao de 
gado, uma "metafora da 
nacionalidade brasileira", 
segundo Mario de Andrade. 

Envolto em lendas e 
misterios, o boi maranhense 
invade ruas, pra^as e 
terreiros, todos os anos, em 
junho, durante os festejos de 
Sao Joao e Sao Pedro. 

Reza em lendas e 
misterios, o hoi maranhense 
invade ruas, pra^as e 
terreorps, todos os anos, em 
junho, durante os festejos de 

,Sao Joao e Sao Pedro. 
Reza a lenda, que Dom 

Sebastiao, rei de Portugal, 
desapareceu em Alcacer- 
Quibir, para encantar-se, 

com toda a corte de Queluz, 
Praia dos Len^ois, no litoral 
do Maranhao. A partir dai, 
justamente durante o 
periodo de festas juninas, ele 
se transforma em um touro 
reluzente coberto de pedras 
preciosas, com olhos. de 
fogo, estrela na testa, chifres 
de ouro e boca em brasa. E 
as'sim transfigurado, aparece 
era desabafo galope, 
apavorando os Pescadores. 

O cenario 6 uma fazenda. 
Os personagens centrais, . 
sao tres: O Pai Francisco, ou 
"Chico", vaqueiro da 
Fazenda Tres Irmaos; 
Catirina, sua esposa, gravida 
e desejosa de comer lingua 
de boi; o "Amo", dono da 
fazenda, e "Noite Linda", seu 
boi de estimagao. Chico 
rouba o animal e para 
realizar a vontade da mulher 
amada, foge com, ele, 
ferindo-o de morte. E logo 
descoberto pelo "Amo", que, 
furioso, manda perseguir o 
culpado, primeiro pelos 
vaqueiros, depois pelos 
indios. 

Govemo investe na agricultura 

por Ary Ribeiro 

A cria^ao de um Fundo 
Agropecuaria Estadual e uma 
das propostas apresentadas 
pelo Conselho Estadual de 
Politica Agricola — Consepa, 
que se reiinne mensalmente 
para discutir questoes 
relativar ao setor primario no 
Piaui. Estao preocupadas com 
a falta de financiamento para 
desenvolver atividades em 
nivel empresarial e no ambito 
da Secretaria de' Agricultura, 
Abastecimento e Irriga^ao. 

Na reuniao, que aconteceu 
na ultima sexta-feira, o 
secretrario da Agricultura, 
Haroldo Vasconcelos, 
aproveitou para fazer um 
balango do desempenho da 
SEEAB, como tambem para 
apresentar a programayao 
para este ano. 0 secretario 
reconheceu a necessidade de 
mais investimentos para 
execu^ao da politica trayada 
para o setor, mas destacou a 
participa^ao de orgaos como 
a Comdepi, Ceasa, Interpi e 
Emater, que segundo ele, tem 
contribuindo para a realizagao 
de obras e projetos. 

Vasconcelos enumerou, 
entre is pontos positives, a 
execugao do programa de 
sanidade animal e o 
crescimento e melhoria dos 
rebanhos bovinos, caprinos e 
ovinos, alem do incremento 
da apicultura e psicultura. 
Quanto a safra de 96, apesar 
da redu^ao da area plantada 
no cerrado, a previsao e de 
que seja superior a do ano 
passado, conforme o 
secretario. 0 programa 
Planta Piaui, que distribuiu 
sementes selecionadas a 
pequenos e m^dios 
agricultures, e um dos 
responsaveis pelo aumento 
da produ^ao agricola este 
ano. 

Mas a situa^ao do setor 
primario no Piaui, apesar dos 
esforgos da Secretaria da 
Agricultura, 6 preocupante, 
principalmente pela falta de 
apoio do governo federal. 
Nesse sentido e que o 
Conselho Estadual de Politica 
Agricola esta encaminhando 
documcnto contendo uma 
s^rie de reivindicapoes, entre 
as quais o envio de mais 
recursos para a 

implementagao de programas 
por parte da Secretaria da 
Agricultura. A entidade 
tambem esta preocupada com 
as condi^bes de trabalho dos 
extensionistas rurais, que 

serao de fundamental 
importancia na 
implementagao do Programa 
de Agricultura Familiar- 
Pronaf, do Ministerio da 
Agricultura. 

o 

NORSEGEL - Vigilancia e Transporte de 
Valores Ltda 

» R D. Pedro II, 663 bairro Uniao 
CGC (MF) 06.272.413/0002/92 

Imperatriz/MA. 

Imperatriz/MA., 31 de maio de 1.996 
CONVOCA£AO 

A Norsergel - Vigilancia e Transporte de Valores Ltda, 
convoca o funcionario ABILIO JOSE ALVES DE SOUSA, 
vigilante desta empresa, portador da CT.P.S. 04444/010, a 
comparecer ao trabalho no periodo de 03/06, 04/06 e 05/ 
06, sob pena de ser demitido por justa causa, conforme Art. 
482 da C.L.T, haja visto o mesmo nao ter exercido suas 
fungoes ha 30 (trinta) dias^ 

Atenciosamente, 

(Rukens $ d. <£anliaw 
' Geter.ta 

CIC 269.201.073-68 
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associa^Ao maranhense 
DAS EMISSORAS 

DE rAdio e televisAo 

Sao Luis, 27 de Maio de 1996. 

A AMART — Associa^ao Maranhense das Emissoras de 
Radio e Tevisao solicita apoio dos amigos dirigindo mo^ao 
de repiidio e solicitando provodencia a Exma. Sra. 
Governadora do Estado do Maranhao, Dra. Roseana Sarney, 
para elucida^ao de fato ocorrido as 05:30 hs do dia 24 ultimo, 
quando os estiidios da Radio Sao Luis foram invadidos por 
marginals encapuyados com o intuito de tirar a vida do 
Locutor-Apresentador TONI DUARTE. 

A Radio Sao Luis b a emissora de maior audiencia em 
Sao Luis'e o programa Bom Dia Sao Luis, ha longos anos no 
ar, e uma verdadeiraTribuna do Povo onde a luta em defesa 
dos menos favorecidos e o combate ao crime sao destaques 
no cotidiano. 

Na tentativa do assassinate, os elementos encapugados 
portando escopetas e pistolas 9mm, alvejam mortalmente o 
vigia Sr. Jose Nascimento Carvalho com tiros nos olhos, 
boca, peito e mao esquerda e ainda pelas costas o operador 
de audio Ederaldo Menezes que agoniza na UTI do Hospital 
Sao Domingos. A bala atingiu a medula e estilhagou uma 
das vertebras, deixando-o de imediato tetraplegico, correndo 
ainda serio risco de vida. 

Estamos obtendo apoio da ABERT, da AIR, mas com 
certeza o apoio dos Amigos sera de fundamental importancia 
na defesa da liberdade de informa^ao e experssao. 

Ateneio 

Zildeni Fatcao 

VALE 

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

Presente no Impost© de Renda. O nosso Departamento de Vendas esta a disposipao dos senhores empresarios que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. 

TCI - BR~ 010 - Km 1350 ~ Maranhao Novo -1mperatriz-MA - Fone: 723-3444 

TCI 
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Sociedade em 

Expressdo 

por SORAYA LUIZA 

mm 

Retrospectiva il 
De tudo ficou uma certeza: as coisas bonitas e bem feitas nunca pegam carona. Elas se 

impoem pela propria capacidade de grandes realiza^oes. E'foi assim a reapresentayao de 
Oseas, nas comemoragoes ao mes das flores. Uma festa em que todos os fatores convergiram 
de maneira favoravel, o que tornou a Noite das Flores inesquecivel e de grandes emoeoes, 
beleza e requinte, prestigiada por uma sociedade exigente que aprecia o bom gosto acima de 
tudo e que continua ainda em clima de festa de tal modo^jue se impde, precisando ser mostrada 
por etapas, sob pena de nao mostrarmos em sua plenitude. Queremos registrar aqui os 
agradeciraentos desta colunista e da executiva Railda Ramos pelas inumeras cartas recebidas, 
parabenizando-nos pela Noite das Flores, que demonstrou a nossa capacidade de grandes 
realizacoes e pds em destaque o nivel da sociedade a^ailandense, como bem atestam o flashs 
de Samuel Lima. 
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O grande interprete brasileiro Oseas e Lucy Silveira O char me e roman tj'sm o do casal Ma do Socorro e Flavio Coelho, curtindo a noite 
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Esta colunista, a charm osa Silvia Raquel e o maridao Janio Cabral Patricia Cardoso, Miss Para das Americas, em perfeha combinafao. desfUando joias Main 
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Lose Luiz e M \ardaci, curtindo a noite com o empresario Jose Luiz (Sunil) * Alto astral e descontrafJio do quarteto Adalberto, Marco, Luciano Lavour e Deusa 
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Dina e Cleuher Andrade prestigiam os eventos da Cidade do Ferro Jose Antonio (gerente do Bamerindus) e sua esposa, marcando presenfa na noite 

Bonzciy Import 

^ uit., cim: Attiicjos i ^rkos IkRi-sisiivi 

f jm 1 •uim B cA^vp-viov. 

Ruq Duqu© d© Caxias, 850, fl^Qilandia-AAfl 

Agradecimentos Especiais 

Ao^ no^os patrocinadoros que tornaram po^iycl a realizagao da 

bonita "Noite dacs Florescomo: Armazem Paraiba, Oticas Maia, Bonzay 

Import, Agua de Cheiro, Grupo Galletti, Santa Maria Hotel, 

Supermercado Santa Maria, vereador Ebon Santos, Banco Itau, Cacsa 

das Plantas, Hospital Santa Luzia, deputado Deusdedith Sampaio e 

cspecialmente ao meu amigo Osvaldo Filho, pelo apoio. 
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tmperattz, (MA). 04 de Junho de 1996, Encarte especial do Jornaf Capital Consufte o 
v.:-: 

por MARCUS ANTUNES 

Bom 
programa 

Biologa, com pos 
gradua^ao em R^pteis e 
Anffbios, Ana deixou bichos 
de lado e deu preferencia ao 
"bichinho" da televisao. 
Iniciou suacarreira em 1973, 
na TV Rio Preto, Canal 8, 
retransmissora da TV Tupi, 
como apresentadora do 
telejornal local. Alem de 
apresentar o jornal, Ana 
tamb£m secretariava 
Amaury Jr. no programa 
Cidade contra Cidade. 

Em 1975 ela foi para Sao 
Paulo e trabalhou na TV 
Bandeirantes. La ficou 
durante 3 meses fazendo 
reportagens externas. Ana 
percebeu a necessidade de 
cursar uma faculdade de 

jornalismo o em 76 iniciou seu 
curso na FMU. No mesmo 
ano, por indica^ao de Branca 
Ribeiro, apresentou o "E 
Agora, Boa Tarde", um 
programa feminino, na TV 
Tupi. "ATupi foi umagrande 
escola para mini. Neste 
programa eu apresentava, 
dirigia e produzia", explica.- 

Alem do "E Agora, Boa 
Tarde", Ana apresentava o 
telejornal do meio-dia, ao lado 
de Fausto Rocha e fazia & 
Grande Parada, musical 
noturno, com Darcio Arruda. 
Tamb£m trabalhava como 
jornalista economica no jornal 
da noite e complementava 
com reportagens externas. 
Ana ficou na TV Tupi at£ 1980, 
quando a emissora foi extinta. 

Ainda em 1979, come^ou a 

trabalhar como Assessora de 
Comunica^ao de Silvia Maluf. 
Em 82, foi diretora de Feiras 
sa Alcantara Machado, onde 
permaneceu at^ 84. 

Neste an, foi convidada 
para ser diretora de 
Publicidade da Revista 
Claudia Moda, ficando at^ 93. 
La, tinha sob o seu comando 
todas as revistas femininas da 
editora. Foi neste momento 
que Ana recebeu o convite da 
Rede Record para apresentar 
um programa feminino. "La 
yeio o bichinho de novo e 
voltei para a televisao. Percebi 
que era a hora certa de mudar 
e fazer o que realmente gosto", 
completa. 

Hoje, Ana apresenta o 
"Note & Anote" e o "Programa 
Ana Maria Braga", e £ uma das 
maiores audiencias da casa. 

Para 
quem sabe... 

Parab^ns ao talentoso 
apresentador Renato Barbosa. 
Na estr^ai do seu programa 
"Quem sabe...Sabado", 
Renatinho nao deixou a peteca 
cair. Mostrou que sabe 
comandar o programa num 

alto astral de invejar. 

Bom 
de bola 

O Joel Braga, da 
montagem do seu lider 
diario, 6 mesmo bom de 
bola. Domingo passado 
jogou em Joao Lisboa e, 
depois, atuou (como 
convidado) numa equipe do 
povoado Lagoa Verde. 

E por falar 
em estr&a... 

Mara continua 
Maravilha. Ela estreou seu 
show dia 04 e ja esta dando 
o que falar. E que Mara 
interpreta uma personagem 
muito louca e que sempre 
entende tudo errado. 
Segundo a produ^ao do 
programa, o telefone nao 
parou de tocar. As crian^as 
adoraram. 

Cidade 
Agora 

Conor Farias continua 
dando um show de 
audiencia. O "Cidade Agora" 
voltou ao ar e ja ganhou a 
preferencia popular. 
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TV Capital 

Canal 5 

REDE RECORD 

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

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

21:30 Campeoes de 
Audiencia (A 
Programar) 

23:30 Nova York Contra o 
Crime 

00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da Fe 

Tucanu's 

Produ^oes, 

a produtora 

d© audio e 

video mois 

completa do 

regioo 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

05:00 Igreja da Graya 
06:30 Diario Rural 
07:00 Home Shopping 

Show 
07:30 Local 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha Maravilhosa 

da Ofelia 
10:30 Meu Pe de Laranja 

Lima 
11:25 Vamos Falar com 

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

Programar) 
17:00 Supermarket (com 

Ricardo Corte Real) 
17:30 Programa Silvia 

Poppovic • 
19:00 Local 
19:10 Meu Pd de Laranja 

lima 
20:00 O Campeao 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 For^a Total (A 

Programar) 
23:30 Sessao Nocaute 
00:30 Gente de Expressao 

(com Bruna 
Lombardi) 

01:00 Jornal da Noite 
01:30 Circulando 
01:40 Flash 
02:40 Vamos Falar com 

Deus 
03:10 Informercial 

TV DiSusora 

Canal 7 

SBT 

05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
07:30 Maranhao TV 
08:00 Bom Dia & Cia (com 

Eliana) 
10:00 TV Animal 
10:30 Programa Sergio 

Malandro 
11:30 Moreira Serra 

Especial 
12:00 Carrossel 
12:40 Aqui Agora Maranhao 
13:30 Cinema em Casa 

(D.C.CAB) 
15:30 Carrossel das 

Amdricas 
16:00 Programa Livre 
17:00'Passa ou Repassa 
17:30 Aqui Agora 
18:30 Coldgio Brasil 
18:55 TJ Maranhao 
19:20 TJ Brasil 
20:00 Antonio Alves, Taxista 
21:00 Razao de Viver 
21:50 Antonio Alves, Taxista 
22:30 Curvas Perigosas 

(Sdrie) 
23:30 Jornal do SBT 
23:45 Jo Soares Onze e 

Meia 
01:00 Jornal do SBT 
01:30 Programa Joyce 

Pascowitch 

TV Mlrante 

Canal to 

Globo 

06:10 Programa 
Ecumenico 
06:15 Telecurso 2000 - 

Curso 
Profissionalizante 

06:30 Telecurso 2000 - 2° 
Grau 

06:45 Telecurso 2000 - 1° 
Grau 

07:00 Bom Dia Imperatriz 
07:30 Bom Dia Brasil 
08:30 TV Colosso 
12:00 Mirante Meio Dia 
12:30 Globo Esporte 
12:45 Jornal do Maranhao 

I8 Edi^ao 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Video Show 
14:10 Vale a Pena Ver de 

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:40 Sessao da Tarde (A 
Programar) 

17:30 Malha^ao 
18:00 Quem d Voce 
18:55 Jornal do Maranhao 

2a Edi^ao 
19:05 Vira Lata 
20:00 Jornal Nacional 
20:35 O Fim do Mundo 
21:40 Ter^a Nobre (A 

Com^dia da Vida 
Privada) 

22:40 Intercine (A 
Programar) 

00:40 Jornal da Globo 
01:10 Campeoes de 

Bilheteria (A 
Programar) 

TV Nativa 

MANCHETE 

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

da F^ 
08:30 Home Shopping 
09:00 Dudalegria 
10:30 Samurai Warriors 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olimpico 
12:30 Edigao da Tarde 
13:00 Tele-America 
13:15 TV Alternativa 
14:45 Os Medicos 
15:45 Home Show Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessao Animada 
17:45 Sailor Moon 
18:15 Samurai Warriors 
18:45 Shurato 
19:15 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
19:55 Sessao Animada 
20:15 Manchete Esportiva 

2® Edi9ao 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Camera Manchete 
23:40 Boletim Olimpico 
23:45 Momento Economico 
00:00 Home Shopping 
00:15 Boletim do Tenis 
00:25 Jornal da Manchete 2® 

Edi^ao 
00:55 Clip Gospel 
01:55 Espa^o Renascer 

CNX/GAZETA 

NAO FORNECEU PROGRAMAgAO 
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fmperatriz, (MA), 04 de Junho de 1996. Kttcarte especial do Jornal Capital. Consufte o editor para pubfica?3o (mmmo que paroiai) de toaterL. 

Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

FHC e as 
reformas 

Apressa do governo FHC 
em reformar a Constitui^ao 
de 1988 e muito grande. No 
entanto, o governo federal, 
sequer tem preocupa^ao em 
reformar o Codigo 
Comercial Brasileiro que foi 
promulgado pelo Impcrador 
D. Pedro II. Dos tempos do 
Imperio mais que continua 
vigorando. Mas isso nao tem 
pressa. A Constitui9ao de 
1988 que garantiu alguns 
direitos individuals e certas 
garantias coletivas, e motivo 
de odio por parte dos que 
fazem o governo federal. 
Haja paciencia nesse Brasil 
caboclo de mae Preta e pai 
Joao. 

Ildao foi 
langado 

No ultimo domingo, na 
fazenda Sumauma, foi 
lanyada a chapa Ildao/ 
Noleto, que concorre a 
prefeitura municipal de 
Imperatriz no pleito de 03 de 
outubro deste ano. PMDB- 
PRP-PCdoB e possivelmente 
o PTB vao sustentar a 
candidatura do ex- 
interventor estadual na 
cidade. 

Chiando 
muito 

Os artistas do munidpio 
estao "chiando" 
barbaridade com a nova 
administra^ao de Dorian 
Meneses. A Funda^ao 
Cultural de Imperatriz, de 
acordo com a classe, e 
desprestigiada pelo atual 
interventor. Alias, as 
prioridades politicas de 
Dorian Meneses ^ 
inversamente proporcional 
as agoes do ex-inter ventor. 
Nem parece que foram 
indicados pela mesma 

governadora 
Sarney. • 

Roseana 

Sem 
noticias 

Continuamos sem noticias 
da governadora Roseana 
Sarney. Nao sei para que essa 
guerinha de informa^ao que 
leva nada a lugar algum. 0 
telefone 723-2034 continua a 
disposi9ao para quern tiver 
noticias. 

Expectativa 
de Lamarck 

Toda a Imperatriz esta 
aguardando o posicionamento 
do ex-presidente da Camara 
Municipal de Vereadores, 
acerca dos possiveis 
fantasmas de sua gestao na 
Casa de Dorgival Pinheiro de 
Sousa. Essa semana, ele 
promete aparecer no 
Programa Cidade Agora, 
veiculado naTV Capital, canal 
5. Aguardem. 

Sucesso 
Tiririca 

O humorista Tiririca 
definivamente conquistou o 
sul do pais. Depois do sucesso 
regional com a Florentina, o 
paulista e o carioca se 
renderam ao ilustre cearense. 

Joel 
Silveira 

O temperado Joel Silveira 
continua impagavel com sua 
coluna semana da Revista 
Nacional, encarte da segunda- 
feira de O Imparcial. Ontem, 
mais uma de suas perolas: 
Tudo leva a crer que o sr. 
Fernando Henrique Cardoso 
acabe conhecendo o mundo 
antes de conhecer o Brasil. A 
Coluna tamb^m tem Tempo 
de Poesia, que ontem 
publicou Dm soneto de Luis 
Guimaraes: Como e ligeiro o 

esquife perfumado/ Que 
conduz o teu corpo, 6 flor 
mimosa!/ Nao pousaste entre 
nos, alma saudosa,/ Pouco 
adejaste, 6 querubim nevado! 
E vaos descendo ao tumulo 
sagrado,/ Igual a incauta e 
leve mariposa/ Que sem 
sentir queimou a asa ansiosa/ 
Do mundo vil no fogo 
profanado. Mas eu, que acabo 
de ver perdida/ Nos abismos 
sem fim da Natureza, / O 
minha filha! 0 terna flor 
caida!/ Eu, que perdi contigo 
a fortaleza,/ As ilusoes, o 
gozo, a crenga e a vida,/ Ah! 
Eu bem sei quando esse 
esquife pesa!. A poesia 6 de 
1886 e foi extraida do livro, 
"Sonetos e Rimas". 

Affair de 
Xuxa 

Maria das Gramas 
Meneghel, que atende pelo 
famoso apelido de Xuxa, esta 
de namorinho novo. Desta 
vez, 6 o novo rico Luciano 
Szafir. Pode vir filhos por ai. 
Ate que enfim! 0 Brasil 
espera mais um filho da Xuxa 
do que ela propria. 

Ondas Curtas 

Promogao 
Social I 

A secretaria da Promo9ao 
Social 6 ocupada 
interinamente pelo coringa de 
Dorian Meneses, Vandir 
Fialho. Para o cargo 
definitivo, deve ser convidada 
a Dra. Nilma Albuquerque, 
esposa do medico Andre 
Paulino, candidate a vereador 
pelo PMDB. No entanto, e 
quase certo que Dra. Nilma 
decline do convite, caso venha 
a ser oficializado. Para 
refrescar a memoria, Andre 
Paulino f»i o vereador que 
concedeu titulo de Cidadao 
Imperatrizense para o atual 
interventor estadual na 
cidade. E do PMDB, o mesmo 
partido da demissionaria 
professora Sofia que ocupou 
a pasta at^ renunciar na 
semana passada. 

Promogao 
Social II 

Dra. Nilma tem referencias 
tecnicas de prestigio, ex- 
promotora piiblica em 
Imperatriz, ela gerenciou o 
Planejamento do extinto 
Getat, Grupo de Terras 
Araguaia-Tocantins, alem de 
comandar a LBA no interior 
do Estado. 

q Na dan9a dos vices, Ildao saiu na Frente e ja escolheu seu par. 

Q Jomar tamtem escolheu o seu, e Aroaldo Santos do PV. Falta so! Somente. confirmar! 

j~^ Fiquene recebe o apoio de Davi e pode homologar o nome de Homero Garcia. 

Q Outra op9ao para Fiquene seria a indica9ao do tamb^m vereador Jose Macedo. 

|—| Mas isso e coisa para o deputado federal Davi Alves Silva decidir. 

Q o vice de Ventura pode ser um Evangelico de prestigio na cidade. 

[ | Ou entao o empresario do setor hoteleiro, Fernando Antunes. 

Q Chico do Radio adota solu9a6 dom^stica e vai de um liberal ligado a Milton Lopes 

[~j Quern tem um caminhao de candiatos a vice, ^ o tucano Sebastiao Madeira. 

Q Fontes garantem que sera o ultimo a escolher seu companheiro de chapa. 

q Pode ser Lula Almeida ou Carlinhos Amorim, ou ainda Concei9ao Formiga. 

[~j A dan9a dos vices esta chegando ao fim e muita gente ja bailou na escolha. 

[ \ Ontem os "Eticos" fizeram manifesta9ao na Pra9a Brasil. 

Qj PT-PDT-PV colocam as unhas de fora e mostram que nao querem brincar. 

pj Caso saibam escolher seu adversaries, os "Eticos" crescem na Campanha. 

Q A Secretaria de Promo9ao Social e o calo do interventor Dorian Meneses. 

□ Primeiro ele convidou Ulisses Braga que rejeitou o convite do Interventor estadual. 

Q Depois a professora Sofia pediu demissao por discordar das prioridades de Dorian. 

□ Uma solu9ao tecnica seria Dra. Nilma Albuquerque, ex-chefe da LBA 

[^j Mas o interventor pode insistir numa solu9ao politica para a Promo9ao Social. 

□ Compre o Bingao. Compre o Bingao. Compre o Bingao. 

Quem ganhar o apoio de 

Gasparzinho leva facil 

Em Imperatriz e 

f antasma de todo lado 

ill 

vivv 

Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a for9a da nossa gente 
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Linha 

Direta 

m 

por JOSE FILHO 

Boca 
Livre 

Dezenas de pessoas 
comparreceram ao 
churrasco oferecido pelo ex- 
interventor ildon Marques 
em sua fazenda no ultimo 
domingo. Al^m do 
churrasco, Ildon distribuiu 
eamisetas a todos os 
presentes, inclusives as 
crian^as. 

Relatorio 
Chegou a Imperatriz o 

relatorio elaborado pela 
auditoria da FAE — 
Fundayao de Assistencia ao 
estudante — sobre as 
deniincias de licita^ao 
levadas a efeito pela 
prefeitura. o relatorio 
concluiu que houve 
superfaturamento na compra 
de carne. 

Devolugao 
Os auditores da FAE 

sugerem no relatorio que a 
prefeitura de Imperatriz deve 
devolver o dinheiro do 
superfaturamento a cobrar a 
imediata entrega da carne 
que foi adquirida mas nao foi 
entregue. 

Auditoria 
Nos proximos 20 dias 

devera chegar a cidade uma 
nova comissao da FAE para 
proceder uma nova auditoria 
na prefeitura, desta vez parte 
para uma analise das 
licita^oes feitas para os 
demais produtores 
alimenticios da merenda 
escolar. 

Engano 
Partidarios do deputado 

federal Davi Alves Silva que 
realizaram a Conven^ao do 
PPB trabalharam de Gra^a. 
A Conven^ao e nula de pleno 
direito e nao tern qualquer 
validade parente a justi9a 
eleitoral. 

Prorrogagao 
O presidente da executiva 

estadual do PPB, Aderson 
Lago, em tempo habil ja 
havia prorrogado por 180 
dias o mandate da executiva 
provisoria do partido em 
Imperatriz. Portanto, o 
advogado Jos6 Lamarck 
continua na presidencia da 
executiva provisoria do PPB. 

Indeferidos 
Em razao das medidas 

adotadas por Jos£ Lamarck e 
da executiva estadual do PPB 
a respeito das novas filiapoes, 
que foram indeferidas, a 
conven^ao nao poderia ter 
sido realizada. 

Inegibilidade 
O certo ^ que a 

prorrogagao do mandate de 
Lamarck a frente da 
Executiva municipal do PPB, 
e ainda em decorrencia do 
indeferimento das filiayoes, 
os membros do grupo 
politico de Davi Alves Silva, 
especialmente os candidates 
a vereador, se tornaram 
inelegiveis, pois ficaram — 
literalmente — sem partido 
politico. 

Trabalho 
O ntedico Naylton Lyra 

tern se destacada pelo 
trabalho que vem realizando 
a frente da subsecretaria da 
saude para a regiao 
tocantina, principalmente em 
Imperatriz no combate a 
dengue e outras doengas 
infecto-contagiosas. Naylton 
nao tern medido esforyos 
para dinamizar o setor de 
saude no municipio na area 
de sua competencia. 

Calendario 
De acordo com o 

calendario eleitoral das 
elei^oes 96, teve inicio no 
ultimo dia 1° e vai ate o dia 
30 o prazo para que os 
partidos politicos realizem 
suas conven^oes para 
escolha de candidates a 
prefeito, vice e vereadores, 
assim como as coliga^oes. 

Dinamica 
Luis (Casa da Borracha), 

dinamizando cada vez mais 
os trabalhos no Clube 
Recreative Tocantins, 
indiscutivelmente uma das 
melhores alternativas de 
lazer da cidade. 

Para 
Meditagao 

"Jesus, porem, 
respondeu: Esta escrito: Nao 
so de pao vivera o homem, 
mas de toda palavra que 
precede da boca de Deus". 
(MT 4-4) 

GASTROCUNICA 

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

•Dr. Milko Abrantes 

s, 601 - dentro - Fone: (098) 721-3746 
Fax (098) 721-7248 - Imperatriz-MA 

Um soneto de 

Luis Quimaraes 

(Somo e llgeleo o esqui|e peefumado 

Owe ooK\du2 o feu coepo/ 6 jloe mi mono! 
* 

/\jao pousoste emtee kvos, olmo sauclosci/ 

IPoiaco adejas+e/ 6 cjuembim wevado! 

(S vais desceexdo oo tumwlo sogeodo^ 

J7guol o e I eve maeiposo 

Owe sem senfie gueimou o exsex QK\sioso 

Do mwKvdo vll no fogo peo|oK\odo. 

J\Aas eu/ que ooobo de vee peedido 

/\)os obismos sem |im da nafiA^&zcx/ 

O minka j-ilka! O teema jloe caida! 

Ow, gwe peedi eoev-Mgo a foricxlazo, 

As iIusoesy o gozo/ a cy-ong-cx e cx vida. 

yAkl eu kem sel guawdo esse esgui|e peso! 

Praia do Cacau 

por Raimundo Primeiro 

;Amcmkeci com joe+e desejo de ie cx pecvia 

cue+ie'os mQe<JIvlIkcis caudaloso ~CoocxnV\y\s 

O eio kai?<ou suas aguas 

e tudo coeee kem. 

Baecosy komens/ mulkeees 

todos estao iudo pegae um keorxzeado legal 

yxcxo impoeta como 

o gue vale e passae o dia vxcx peaia do Oacau. 

O imeuso azul das aguas coeeeudo, 

sokee os coepos das mulkeees 

tudo e misteeio e keleza puea 

magia ceiada pela mae rxatueeza. 

O la vou eu 

;\]o Poeto da .Balsa pegaeei um kaeguit^ko 

motoeizado 

ckegaudo vxcx peaia do Oacau so gueeo sakee 

de mulkee e cacka<pa 

Ouj^iwx, esguecee o ateikulado muudo do 

jomalismo. 

Faga sua fe e compre o 

Bingao do Conor Farias 

Loteria IMPERATRIZ 

R. Luis Domingues 

Loteria LIDER 

R. Pemambuco 

Loteria ROLAND A 

R. Geara 

Loteria TOCANTINS 

Av. Getulio Vargas 

POLO LOTOS 

R. Simplicio Moreira 

Agora as lotericas de Imperatriz 

vendem o Bingao do Conor Farias 

i 

KATORIO CIESIO FOMSECA 

MES: SANGUE, FEZES, URINA- 

Atendemds pgr cgnvenid. Fdne: 72 1-54 1 1 
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GEF estimula quita^ao de imoveis 

A estrategia e conceder um desconto de 50% sobre o saldo devedor 

para os mutuarios que quiserem quitar seus imoveis e tiverem contratos assinados ate 1990 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Invasao I 
Cerca de 400 famflias de 

trabalhadores rurais sem-terra 
invadira na madrugada de 
sabado a Fazenda Reunidas, 
com 4,5 mil hectares, no 
munidpio de Bonito, a 455 
quilometros de SaJv^dor-BA. 
Segundo o lider do Movimento 
de Luta pela Terra (MLT), 
organizado pelo PCdoB, 
Etevaldo Barreto, que 
coordena a invasao, outras 300 
famflias estavam se dirigindo 
a fazenda no final da manha de 
domingo, vindas das cidades 
vizinhas de Cafarnaum e 
Lapao. 

Invasao II 
Os sem-terra alegam que a 

fazenda esta improdutiva ha 
mais de 20 anos. Os 
trabalhadores pretende iniciar 
o cultivo de cafe e morango, 
pois a regiao fica no planalto 
da Chapada Diamantina, com 
temperatura que chega a 6 
graus centigrados, apropriada 
para esse tipo de cultura. A 
assessora do MLT, em 
Salvador, a jornalista Mery 
Bahia, informou que como 
primeira providencia os sem- 
terra ja impediram a entrada 
de madeireiras que, segundo 
ela, vinham devastando a mata 
da regiao. 

Invasao III 
O fazendeiro Haroldo 

Tavares, que- tem terras 
proximas, confirmou que o 
proprietario da Reunidas, 
Pedro Morais, sequer mora e 
Bonito, e nao aparece ha anos 
na cidade. "A regiao tem muita 
serra e morro. como e 
caracteristica da Chapada" v 

"Mas isso nao significa que 
deva permanecer 
abandonada". Caso seja 
confirmada a chegada das 
outras 300 famflias, a invasao 
de Bonito sera a maior neste 
ano. Anteriormente, 400 
famflias haviam invadido uma 
fazenda em Santo Amaro da 
Purifica^ao, no Reconcavo, e 
450 ocuparam parte da 
Fazenda Olhos D'Agua do 
Mutum, em Vitoria da 
Conquista, Sudoeste baiano. 

Violencia rural 
O estudo Conflitos no 

Campo — Brasil/95, relatorio 
anual da Comissao Pastoral da 
Terra (CPT), aponta aumento 
da violencia contra 
camixmeses, intensifica9ao na 
rea^ao deles diante dos 
conflitos e um retorno ao 
camjx) no Brasil1 em 1995. O 
documento sera apresentado 

pelo cardeaharcebispo de Sao 
Paulo, dom Paulo Evaristo 
Arns, hoje, as 14:00 horas, na 
Curia Metropolitana. 

O resultado da pesquisa do 
CPT lembra como um dos 
principais conflitos no campo 
no ano-passado o caso da 
Fazenda Santa Elina, em 
Corumbiara, Sul de Rondonia, 
ocorrido em nove de agosto. 
Segundo advogados da CPT, 
o mimero de sem-terra 
mortos pela polfcia durante 
uma a^ao de despejo 
executada durante a 
madrugada, subiu de 9 para 
12. 

Exploragao 
O documento relaciona 

tres mojrtes ocorridas dias 
apos a desocupa^ao, 
afirmando que os sem-terra 
morreram por causa de 
ferimentos provocados no 
tiroteio. O relatorio, que e 
produzido pela CPT desde 
1985, deve ser aplicado a 
partir deste ano. No estudo 
sobre a violencia em 1996, que 
deve ser concMdo no kudo de 
1997, serao acrescentados os 
casos de exploragao da mao- 
de-obra infantil. 

A CPT relaciona como 
violencia no campo os casos 
de ameaga de morte contra 
colonos, despejos de 
acampamentos, como 
Corumbiara e Eldorados dos 
Carajas, no Para, e 
assassinates praticados por 
pistoleiros. As mortes 
ocorridas e Eldorado dos 
Carajas em 17 de abril, que 
devem ser computadas 
somente no estudo deste ano, 
sao citadas no documento. 

Tomando posse 
Com a presenga do vice- 

presidente da Republica, 
Marco Maciel (PFL), o 
governador do Estado, 
Siqueira Campos, o prefeito 
Eduardo Siqueira Campos e 
tres senadores da Repiiblica, 
o mais novo arcebispo do pais, 
dom Alberto Taveira tomou 
posse na recem criada 
Arquidiocese de Palmas, em 
solenidade que reuniu na 
tarde-noite de sexta-feira, na 
Praga dos Girassois, um 
piiblico emocionado de cerca 
de 10 mil fieis da igreja 
catolica. Dom Alberto disse 
nao concordar com as 
classificagoes feitas para as 
pessoas ou para a igreja e que 
acha a separagao de alas 
(progressistae conservadora) 
desrespeitosa e prejudicial ao 
trabalho da igreja 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agenda Estado 

A Caixa Economica Federal 
pretende dar descontos de 50% 
sobre o saldo devedor a que 
quiser quitar antecipadamente 
os seus imoveis comprados pelo 
Sistema Financeiro de 
Habitagao (SFH). A ideia e 
permitir a quitagao antecipada 
para os contratos assinados at^ 
1990, informou o presidente da 
Caixa, Sergio Cutolo. O objetivo 
£ apressar o fim do SFH, que 
pelos financiamentos ja 
concedidos aindatem oito anos 
de sobrevida em prestagoes. 
Segundo Cutolo, a medida 6 
parte de um projeto de ampla 
reforma dos financiamentos 
habitacionais. 

O SFH tem que ser 
enterrado. Daqui para a frente, 
nao pode haver subsicUos, e os 
financiamentos devem ser 
dados diretamente aos 
mutuarios, para que cada um 
escolha o que quer comprar. 
"Com o SFH, o fmanciamento 
era dado ao empreendimento. 
Este vendia mesmo com prego 
alto so por causa do 
financiamento. O mutuario 
tamb^m podera quitar o imovel 
pagando a prestagao atual 
multiplicada pelo mimero de 
parcelas que faltam. Nesse caso, 
o valor das prestagoes seria 
corrigido jjor uma projegao do 
que determinao contrato", disse 
a diretora de Finangas da CEF, 
Sandra Beatriz Tavares. 

"Quern paga R$ 15 de 
prestagao e tem mais oito anos 
de fmanciamento pela frente, 
por exemplo, pagaria os R$ 15 
corrigidos pela forma que o 
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i       , „ 
Sergio Cutolo: "po demos come far o programa ja no segundo semes re 

contrato determinar, seja juros 
ou reajuste salarial, 
multiplicados pelos 96 meses 
que faltam", acrescentou 
Sandra. 0 novo sistema 
depende de aprovagao de lei no 
Congresso. 

0 que a Caixa pretende 6 
estender aos contratos 
assinados ate 1990 a 
oportunidade da quitagao com 
desconto, concedida pela lei 
para contratos assinados ate 
1986. As condigoes seriam as 
mesmas, inclusive permitindo o 

uso do Fundo de Garantia por 
Tempo de Servigo. Mesmo 
sendo este um ano de eleigoes 
municipais, Cutolo acredita que 
a proposta sera viabilizada 
rapidamente no Congresso. 
"Acho que podemos comegar 
isso ja no segundo semestre e 
quitar metade dos contratos da 
Caixa em um ano, se o nosso 
sistema de informatica 
conseguir processar tanta 
informagao", afirmou. Masnem 
todas as noticias sao boas para 
os mutuarios. A Caixa quer 

tambem tornar lei que os juros 
fixados nos contratos seja pagos 
pelos mutuarios, o que nao 
ocorre em grande parte dos 
casos. Atem disso, quer incluir 
na legislagao uma revisao da 
relagao entre prestagao e renda 
familiar nos contratos de 
equivalencia salanal, para elevar 
as prestagoes mais baixas. Do 
12 mifliao de contratos da Caixa 
com o SFH, 829.469 tem 
prestagoes de no maximo R$ 
150, e desses, 77.023 tem 
prestagoes de no maximo 15. 

Govemo estimula 

inadimplencia nos pianos de saude 

A estrategia do Ministerio da Justiga e enfraquecer as empresas 

administradoras e forga-las a negociar e reduzir o indice de reajuste 

fii 

por Andrea Braga 
Da Agenda Estado 

O Ministerio da Justiga 
aconselha os associados de 
pianos de saiide a nao pagar 
as prestagoes das 
mensalidades, caso elas 
tenham sofrido reajuste apos 
o dia 1Q de abril. Agindo assim, 
o governo aposta na elevagao 
da inadimplencia entre os 
associados dos pianos. 
Tecnicos do governo calculam 
que esta inadimplencia ja 

atinge os 40% e acreditam que, 
seguindo nesta marcha, a 
manutengao da inadimplencia 
obrigara as empresas 
administradoras de pianos a 
negociarem, enfraquecidas, do 
outro lado da mesa. 

"Estimular a inadimplencia 
e uma estrategia. Eles terao 
que reduzir o indice dos 
reajustes, que foi abusivo, 
revelou sexta-feira um 
assessor do ministro Nelson 
Jobim, que acompanhou as 
negociagoes da ultima sexta- 

feira entre empresas de pianos 
de saude e o governo. 

• A. determinagao do 
Ministerio da Justiga, no 
entanto, devera causar 
polemica, ja que os Procons 
nao estao encontrando 
sustentagao juridica para 
aconselhar os consumidores a 
nao pagar as prestagoes. A 
diretoria do Procon de 
Brasilia, Elisa Martins, 
afirmou que os consumidores 
tem que pagar as prestagoes e 
so depois que o governo 
baixar as normas legais e que 
recorreriam a Justiga. 

A Secretaria de Direito 
Economico do Ministerio da 
Justiga aconselha os 
consumidores a esperar 15 
dias, ate que as empresas 
enviem justificativas sobre os 
reajustes aplicados apos 
primeiro de abril. Aassessoria 
de imprensa do Ministerio da 
Justiga informou que a 

orientagao do ministro Jobim 
e que ninguem pague as 
prestagoes ate que as 
empresas apresentem as 
justificativas. 

Elisa Martins nao te a 
mesma interpretagao do 
Ministerio da Justiga. A 
diretora do Procon-DF 
entende que o consumidor que 
deixar de pagar a prestagao, 
mesmo que reajustada, estana 
perdendo automaticamente o 
acesso aos servigos prestados 
pelas administradoras. Elisa 
afirmou que a melhor atitude 
do consumidor e pagar a 
prestagao reajustada e so 
depois que houver base legal 
e que teria instrumentos para 
recorrer a Justiga. 

"Quern tiver prestagao 
vencida desde ontem deve 
pagar. Os consumidores so 
pode ficar inadimplentes 
diante de medidas legais ja 
publicadas", disse Elisa. 

Grafica Jardim 

O MELHOR SERYigO EM OFF SET DA REGIAO. TRABALHAMOS COM COMRUTAgAO GRAFICA OUE RESULTA 

OS MELHORES IMRRESSOS. Rua Luis Domingues, ne 1206 fone 721-1077 
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Guarani desorgahizado empata 

Guarani foi a Rondon sem tres titulares e nao saiu do zero a zero 

Bate 

Bola 

por FRANCISCO DO VALE 

Os grandes 
Agora chegou a vez dos 

chamados grandes da capital. 
O Maranhao, ao veneer o 
Codo, assumiu a lideran9a 
isolada da primeira fase do 
Campeonato Maranhense. 
Os dirigentes dos clubes do 
interior agora terao que se 
rebolar na primeira fase. Os 
jogos foram realizados 
praticamenle todos no 
interior do Estado. A 
principio, a renda do interior 
deu para manter sens 
respectivos clubes e ainda 
sobrar alguma coisa para a 
manuten^ao do elenco. Na 
capital, o negocio 6 diferente. 
Al^m do esquema dos 
dirigentes ser forte, as 
rendas nao dao nem para 
pagar a arbitragem, ou seja, 
os clubes do interior terao 
que tirar dinheiro do bolso 
para cobrir as despesas das 
partidas. Os presidentes de 
VIoto e Sampaio estao 
investindo alto em jogadores 
do Sul do Pais. Acredita-se 
que o torcedor possa ir ao 
estadio. 

Sampaio 
0 Sampaio Correa 

finalmente conseguiu sua 
segunda vitoria no atual 
campeonato, ao passar pelo 
Bacabal por 2 a 1, em partida 
disputada no Nhozinho 
Santos. 

A equipe dirigida por 
Meinha, entretanto, voltou a 
jogar mal e por muito pouco 
nao cedeu o empate aos 
bacabalenses, que 
cresceram de produ^ao 
depois da marca^ao do seu 
gol, no segundo tempo. 

O Sampaio abriu o 
marcador aos 32 minutos do 
primeiro tempo, atrav^s do 
centroavante Vagner. No 
segundo tempo, aos 10 
minutos, Hamilton Gomes 
ampliou o marcador para 2 a 
0, e um minuto depois 
cobrandopenalti, Cabecinha' 
descontou para os 
bacabalenses. 

A vitoria serviu para dar 
mais tranquilidade ao t^cnico 
Meinha, que estava ame^ado 
de demissao. A renda do 
espetaculo foi mais uma vez 
muito fraca; R$ 2.704,00. 

Moto 
O Moto Clube, jogando na 

cidade de Caxias, tamb6m 
obteve importante vitoria 
sobre a Caxiense por 2 a 1, 
com gols de Mael aos 15 e 
aos 27 minutos do segundo 
tempo. Ivan, aos 29, fez o 
unico gol . da equipe de 
Caxias. Com esta vitoria o 

t^cnico Rosclin Serra, 
tambem ame^ado de 
demissao, tera mais uma 
chance sob o comando do 
time motense. 

Amistoso 
O Jandui realizou 

amistoso com o Ouro Verde. 
0 time visa o Campeonato 
Infantil, que comeya em 
junho. O tecnico Enio devera 
manter a mesma equipe que 
disputou o Campeonato 
Dente de Leite, no qual o 
time sagrou-se campeao. 
Mesmo jogando sem alguns 
titulares, o Jandui goleou o 
Ouro Verde por 6 a 1. A 
partida foi realizada no 
Estadio Albertao. Segundo 
informa^oes do treinador, no 
proximo final de semana 
havera mais um amistoso, 
possivelmente com o PSV, 
do tecnico Arlindo, que 
tambem prepara sua equipe 
para a competigao. 

Guarani 
O Guarani, do meu amigo 

Batata, nao tern jeito. O time, 
apesar de conseguir um 
empate em 0 a 0, em 
Rondon, jogou desfalcado de 
tres jogadores. Gercivan, 
Xaxado e Acrisio, deram 
uma de Edmundo e nao 
viajarao com a delega^ao, ou 
melhor, o animal apos 
perder o dnibus na 
delega^ao juntamente com 
Alexandre Lopes pegaram 
carona numa Kombi, e os 
"Edmundos" da vida, nem 
isso nao fizeram. Com isso 
fica provado por certos 
jogadores que nao aprovam 
no profissional. Por falar em 
profissional, o futebol de 
A^ailandia esta sendo 
considerado semi- 
profissional. O Galletti jogou 
no final de semana. Sera que 
o Xaxado nao jogou la 
heim...! 

Loteria 
Esportfva 

Jogo 01 - Vitoria 3x1 
Bahia; Jogo 02 - America-RJ 
0x2 Olaria; Jogo 03 - 
Americano 1x0 Itaperuna; 
Jogo 04 - Alecrin-RN 0x3 
ABC; Jogo 05 - Santo Andre 
0x1 Ituano; Jogo 06 - Rio 
Preto 0x0 Paulista; Jogo 07 
- Portuguesa Santista 1x0 
Noroeste; Jogo 08 
Bragantino 1x0 Sao Jose; 
Jogo 09 - Olimpia 0x3 Ponte 
Preta; Jogo 10 - Peru 1x1 
Colombia; Jogo 11 
Venezuela 1x1 Chile; Jogo 
12- Uruguai 0x2Paraguai; 
e Jogo 13 - Equador 2 x C 
Argentina .- 

.por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

O Guarani nao tern mesmo 
jeito. Apos a derrota para o 
Bananal e automaticamente a 
perda da unica vaga para a 
primeira divisao do 
Campeonato Imperatrizense 
versao 96, o Bugre mais uma 
vez fez feio. A diretoria nao 
contou com tres jogadores 
titulares para o jogo 
considerado importante para 
as cores do Guarani. Nao 
bastasse a . airsencia de 
Xaxado, Gercivan e Agrisio, 
que nao compareceram para o 
embarque com a delega^ao, 
houve problemas com o 
onibus. Segundo informagoes 
dos prdprios jogadores, faltou 
combustivel para abastacer o 
mesmo. Com o empate, o 
representante de Imperatriz 
chega a 11 pontos ganhos, um 
ponto a mais que o vice-lider 
Independente do Itinga. 
Mesmo desfalcado, o Guarani 
conseguiu um excelente 
resultado por se tratar de uma 
partida fora de casa. O 
torcedor de Rondon lotou o 
Estadio Olavio Rocha, mas o 
time local nao soube 
aproveitar a fragilidade do 
meio-campo do Guarani. A 
diretoria, bastante irritada 
com a irresponsabilidade dos 
atletas que nao viajaram com 
a delegagao, prometeram 
punir o trio. 

Ficha tecnica: 
Muller 0x0 Guarani 
Estadio: Olavio Rocha 

(Rondon do Para) 
Arbitro central: Amaral 
Auxiliares: Edilson e 

Virgulino. 
Regra: Raimundo Nonato 
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Guarani mesmo desfalcado conseguiu um importante empate fora de casa 
Elizeu foi massacrado pelo Independente 5 x om 
visitante (Independente) por 5 Elizeu. 
xO.Esse resultado acabou com Ficha tecnica 

a chance de classifica^ao do Dom Elizeu 
Por outro lado 

Guarani: Valdo; Saito, Alex 
Paraense, Neto e Junior 
Maranhense; Codo, Tata e 
Neto Cebinho (Gato Preto); 
Pretinho (Ton) e Alex 
Maranhense (Natinho) e 
Gerri. Tecnico': Isnard 
Antonio. Supervisor tecnico: 
Batatinha. 

Muller: Ronei; Aleixo, 
Herique, Diva, Tivago 
(Gilson); Jarbas, Joao e 
Doriedson; Neizinho 
(Antonio), Edinho e Santarem. 

A situa^ao do Muller e 
bastante delicada. Se quiser se 
classificar para a proxima fase 
tera que veneer o proximo 
compromisso que 
Elizeu por 6 a 0. 

Dom Elizeu 
Independente. 

Em Dom Elizeu mais uma 
partida pela chave "A" do 
Campeonato Regional. 0 Dom 

e o Dom 

0 5 

Dom Elizeu. 
deixou o Independente com a 
mao na classifica^ao para a 
proxima fase do Campeonato 
Regional. A partida foi 
equilibrada ate os 40 minutos 
da primeira etapa, quando 
Miguelzinho abriu o caminho 
para a goleada. Na etapa final, 
o time local veio com algumas 
altera^oes, mas o 
Independente estava mais 
preparado fisicamente e aos 7 
minutos outra vez Miguelzinho 
fez bonito, aumentando o 
placar para 2x0. Santa Maria 
aumentou para 3 a 0. Milton 
com um gol olimpico fez 4 a 0, 
e numa bobeada da zaga, 
Claudio deu cifras ao marcador, 
fechando o placar, 

Independente 
Estadio; Frederico Gomes 

Dias. 
Arbitro central. Alvaro 

Caciano 
Auxiliares: Pedro Augusto 

e Antonio Camilo dos Santos 
Renda: 536 reais 
Dom Elizeu. Daniel; 

Claudimar, (Daniel 11), Jaime, 
Glenio e Netinho; Carlinhos 
(Paulo Cezar), Adao Pinto e 
Fernandinho (Mazinho); Ze 
Ivo, (Geraldo), Milton e 
Chimenes. 

Independente: Feijao; 
Ivaldo, Luis Carlos, Faiscao, 
e Milton; Claudio, Mannho 
(Miguelinho) e Plabo; 
Miguelzinho, Santa Maria e 
Marcao. 

MAG vence Codo e e lider do CM 

por Francisco do Vale 

O Maranhao Atetico Clube 
derrotou o Codo por 2 a 1, no 
Estadio Rene Bayma, e 
assumiu a lideran^a isolada do 
primeiro turno do Campeonato 
Maranhense, agora com 16 
pontos, um a mais que o 
Americano, e de Bacabal, que 
nao jogou no fim de semana e 
tern 15 pontos. 

A equipe atleticana mereceu 
o marcador, porque 
apresentou-se bem melhor que- 
o adversario, notadamente no 
primeiro tempo, quando soube 

aproveitar a melhor chance de 
gol, logo aos 10 minutos, por 
ipter me dio do atacante 
Marcos, abrindo o marcador e 
quebrando o esquema de jogo 
armado pelo tecnico Eli^ser 
Ramos, de fechar-se na defesa 
e partir nos contra-ataques 
tentando surpreender o 
adversario. 

Com o primeiro tempo 
terminando com o placar em 
seu favor, o Maranhao voltou a 
campo com a mesma formagao 
que havia iniciado, ou seja, um 
time valente em busca do gol. 
Isso so foi possivel, entretanto, 

aos 40 minutos, porque o Codo 
defendia-se muito bem e seu 
meio-campo brigava bastante 
pela posse de bola. Numa jogada 

, de Reginaldo, outra vez Marcos 
aproveitou-se para mandar a bola 
para o fundo do gol, 
estabelecendo o placar de 2 a 0. 

Os atleticanos mal 
comemoravam o segundo gol e 
o Codo ja estava empatando o 
jogo, exatamente dentro do 
esquema tra^ado por Elieser, 
num contra-golpe rapido, que 
tambem contou com a ajuda do 
goleiro Nilson, que falhou e 
permitiu que Didi finalizasse 

com categdria. 
Classifica^ao 
1° - MAC; 16 pontos 
2° - Americano; 15 pontos 
3°-Bacabal; 14 pontos 
4°- Caxiense: 12 pontos 
5°- Sampaio: 11 pontos 
6Q - Moto: 10 pontos 
7° - Codo; 09 pontos 
8° - Coroata: 09 pontos 
9° - Expressinho: 00 ponto 
Proximos jogos 
Quarta-feira 
Em Sao Luis - Expressinho 

x Coroata 
Quinta-feira 
Em Sao Luis - Mac x Codo 

Palmeiras 

por Francisco do Vale 

0 super-time do Palmeiras, 
montado pelo tecnico Vanderley 
Luxemburgo, ao derrotar o 
Santos no Parque Antarctica por 
2 a 0, conquistou o Campeonato 
Paulista de 96 antecipado.O 
Palmeiras provou que a 
conquista do 21° titulo de 
campeao paulista em sua 
historia era questao de tempo - 
ao derrotar o Santos por 2 a 0, 

no Parque Antarctica. O time 
somou 37 pontos e sagrou-se 
vencedor antecipado tambem 
do segundo turno. Com a 
conquista, o Palmeiras se 
igualou ao Corinthians em 
quantidade de titulos paulistas. 
Aos seis minutos, em rapida 
troca de passes, Rivaldo chutou 
forte. Edinho rebateu, mas 
Luizao marcou o 100° gol 
palmeirense no Campeonato 
Paulista. Na etapa final, mas 

precisamente aos 26 minutos do 
segundo tempo, o goleiro Edinho 
ironizou o arbitro colombiano 
Oscar Ruiz ao ser punido comum 
cartao Amarelo e foi expulso. A 
facilidade iiermitiu ao Palmeiras 
marcar o seu segundo gol, com 
Cleber chutando forte no canto 
esquerdo de Nando, aos 34 
minutos. 

Ficha tecnica 
Palmeiras; Veloso; Cafu, 

Sandro, Cleber, (Claudio) e 

Junior (Elivelton); Amaral 
(Marquinhos), Galeano, 
Rivaldo e Djalminha; Muller e 
Luizao. Tecnico: Vanderley 
Luxemburgo. 

Santos: Edinho; Claudio, 
Sandro, Narciso e Marcos 
Adriano; Gallo, Baiano, Robert 
(Camanducaia) e Jamelli; 
Macedo (Nando) e Giovanni. 
Tecnico: Orlando Lele. 

Arbitro central; Oscar Ruiz 
- Colombia. 

eto, objetivo e corojoso. Rssim e Orlando Menezes, q 

comonda de segunda a sexto-feira, o programa Cidade 

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

A verdade nua e crua, d 

i*i 

quetn doer. 
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723-2034 

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

auto-confian^a. 
Horarios: 
Karate — segunda, quarta e sexta — das 06:00 as 07:00; das 11:00 as 

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

18:30 as 19:30. 
Matriculas abertas. 

Rua Pi^ui, 612, Nova Imperatriz. 

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

Rovel Veiculos 
Vende: 

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

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

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

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

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

• Hor^rio do trem 
Companhia Vale do Rio Doce 
Saidas as terras, quintas e sabados as 10:30 

Vende-se 
Uma casa construida (esquina) e outra come9ada, com ponto comercial. A 
Rua Furna, n" 08-A, Parque Santa Lucia. 
Valor: 3.000,00 (ACE1TA PROPOSTA) 
Tratar com Antonio Rodrigues 

Inter Car Veiculos 
Vende: 

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

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

Maira Estacionamento 
Vende: 

Omega 93 - R$ 18-000 — cor vinho; Santana 94 - R$ 14.000 — cor azul; 
BMW 92 - R$ 60.000 — cor preto 
Contatos pelo fone: 721-7780 

Imperauto Vende: 
Saveiro 93 1.8 - R$ 7.800 — cor dourado; 
F-1000 89 diesel - R$ 13.000; 
Uno 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 Sousa, 763 - fone: 721-4626 

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

Vende-se ou troca-se 
Uma chacara localizada na entrada da Vila Davi. 
Pre9o a combinar. 
Tratar no Bar Castelinho, Beira Rio, n# 16, com o sr. Joao Damascena Silva 
Braga Qoaozinho) 

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

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. 

Adeinar Mariano Consult. Imobiliaria 
Vende: 

*Uma casa residencial localizada a Av. Bernardo Sayao, Bair ro Tres Poderes 
— com 04 quartos, 01 suite, garagem, piscina, copa/cozinha. Prefo de 
ocasiao. ... no 
*Uma casa residencial localizada a Rua Sergipe, Bairro Ju9ara com 02 
quartos, 01 suite, garagem, area de servifo, copa/cozinha. Pretfo 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. Prefo de ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a Rua Frei Manoel Procopio. Bair ro Centro 
— com 02 quartos, banheiro social, copa/cozinha. Prefo de ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada no Setor Amazonas — com 02 quartos, 01 
suite, banheiro social, copa/cozinha, com uma area de 1.000 m2 de terreno 
(construfao nova). Prefo de ocasiao. Contatos: Fone 721-5424 

Alex Arouche Imoveis 
Sua Garantia Iiuobliaria 

Creci J-173 208 Regiao » 
Rua Cel. Manoel Bandeira, 1961, Centro - Imperatriz-MA. 
*Vende- uma excelente casa situada a rua Maranhao, proximo ao Colegio 
Meng Imperador, com garagem paravarios 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 rodoviana, coberto de 
estrutura metalica em otimo acabamento, bastante amplo,(aceita-se carro, 
gado e parcelamento) 
*Aluga uma casa com garagem, sala, copa, cozinha, 02 quartos, 01 suite e 
dependencia de empregada, na Rua Sergipe, Bairro Jufara. 

Imobiliaria Karajas Ltda 
Rua Coriol'ano Milhomem, 1727, fone: 721-4212 

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

Pontos Gomerciais 
* 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 Jufara 
R$ 25.000.00 
* Na Av. Getulio Vargas, Centro 
R$ 200.000,00 

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

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 

Ofertas de emprego/Sine- MA 

10 Soldadores de armafao 
08 Operadores de vibrador de concreto 
05 operadores de trator agricola 
04 armadores de guindastes 
20 armadores 
70 carpinteiros 
Obs.: as vagas disponiveis acima sao para Construtora Mendes Junior, em 
Minas Sul, Goias. 
01 Carpinteiro 
01 Barman 
02 cozinheiros 
02 operadores de patrol de acabamento 
02 tecnico em seguranfa do trabalho 
02 soldadores raio x 
01 churrasqueiro 
01 Vaqueiro 
02 Borracheifos 
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. 

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

Oferta de Emprego 
A Editora Abril Esta admitindo pessoas de ambos os sexos. para o 
departamento de vendas. 
Os interessados deverao comparecer a: _oo 10A4 

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 or i r nnn no 
Santana CL1, com ar condicionado, CD, sg total, ano 9o - R$ 18.000, 
Moto Titan OK-R$ 3.200.00 
Moto Titan OK-3.300,00 
OlOODrin 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 9.) - RS 18 0UU 
Av. Dorgival P. de Sousa, 991- fone:723-2481 

Vende-se 
01 estante de a?o nova; 01 cadeira de ferro nova com tres acentosCOl 
liqiiidificador Wallita;01 mesadeferro nova para esxntono; 01 ^de,ranova 
para escritorio estilo executivo; 01 espremedor de frutas Mallon. 01 bin 
aco usado para escritorio. . 
Tratar com Gerson. Fones 721-5858 oii 977-1723. Prego a combmar. 

Vende-se 
Uma D-20 completa, cor preta, ano 93. .,0-7-71199 
R$ 23.000,00. Interessados falar com Wwlwr Resende, fone y/z-uzz 

Vende-se 
Camarao da agua salgada tamanho medio. Prego do Kg: 8.00 reais. Contatos 
pelo fone: 721-7510    

Vende-se 
Uma casa no Jardim Cristo Rei, com 02 suites. R$: 20.000.00. Aceita-se 
gado no negocio. i- • „ , 
Uma casa residencial. otima localizagao. apropnada para chnica e 
laboratorio. Prego de ocasiao. 
Uma casa residencial. a Rua D. Pedro 11. Bairro Umao, com 05 quartos 02 
suites, denendencia de empregada. area de servigo e campo de futebo . 
Uma casa resiclenciai, a Kua u. reuro n, ua..-   y ■ 
suites, dependencia de empregada. area de servigo e campo de futebo ■ 
Aceita-se gado no negocio. Tratar com o Sr. Assis Dias, pelos fones. 7-1- 
6945/977-2569    

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

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

Precisa-se 
De uma cozinheira com experiencia e referencia, para trabalhar em uma 
residencia. Paga-se bem. Interssadas devem dingir-se a Di Paula Calgados. 
Av. Getulio Vragas 682, Calgadao    

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

* 

Passa-se 
Um ponto comercial no Shopping Shalon. 
Maiores informagSes pelo telefone 977-3463 

Academia ProCorpo 
Ginastica localizada, musculagao e 
aerobica. 
Fazendo com que voce tenha uma melhor 
harmonia com 0 seu corpo. Nao pense duas 
vezes. 
Rua Piaui, 880 - Centro 

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

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

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

Vende-se 
Um Uno 1.6R-MP1 modelo 94, com 14.000.00 Km rodados. Os interessados, 
falar com Marcos, pelo fone 977-2223 em horario comercial. 

Florde 

§eda 

A tradu^ao exata de tudo que as mulheres de 
bom gostq esperam de um lingerie noite. rior 
de Seda. E usar e seduzir. 

Av. Getulio Vargas. 176-B. Fone:721-5105 Imperatriz-MA 
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por JUSSARA CERQUEIRA 
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Inicio da tempo^ada de verao atrai os adeptos do esporte a curtirem 

as belezas naturais do no Tocantins, com passeios emocionantes de 

lancha e jet ski. Os empresarlos comportados da city provaram que 

nao entendem apenas de adrriinistra^ao. Com suas manobras 

rapidas, mostram que entendem tambem de esporte aquatico. 

Quern ganha com isso e o late Clube, que vem melhorando suas 

instala^oes para receber mais e mais adeptos. 

■ 

•x; •v. ;-.- ' 

Adeptos do esporte jet ski curtindo a beleza do rio Tocantins 

Os empresarios Doni Madruga e Marcos (Radio Terra FM), estao 

felizes da vida. O motivo e o grande sucesso do Baile do Cawboy, 

com a Banda Alabama Cowntry, que aconteceu sabado no Juijara 

Clube. A festa reuniu muita gente bonita. Agora, e so aguardar a 

proximo promo^ao da Terra FM, que com certeza sempre e sucesso. 
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Esta columsta. Nadir e Doni Madruga, Andressa, Garota Imprensa, Marcos e esposa 

ftco/hfacthAo' 

A bela Islene Cristina esta encantando a todos com o novo comerciai 

da Ebel, produzido pela Art-Promo^oes. 

O colunista Jonas Ribeiro promete abalar a city com sua esperada 

festa "Estrela na llha da Fantasia", que ja tern presenqa confirmada 

de colunistas de Natal-RN, Piaui e Goias, alem da presen^a 

maravilhosa de Tereza Collor. 

i 

Fernando Bicudo, esta colunista e Luis Brasilia 

■ 
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O empresario Eli Marinho, presenfa assidua no late Clube de Imperatriz 
4 --- 

Na city, Fernando Bicudo, que aterrisou ontem, no Teatro Ferreira 

Goulart, com uma super producao de video, para mostra dos ultimos 

espetaculos que aconteceram no Teatro Artur Azevedo. Entre eles: "O 

Sonho de Catirina" e "A Partllha". Vale ressaltar, que Bicudo e um 

grande defensor da cultura maranhense e esta na cidade para 

incentivar o teatro em Imperatriz, contrlbuindo com o 

engrandeclmento cultural da regiao. 

Em converse com esta reporter, Fernando Bicudo falou da 

necessidade da criacao de um novo teatro que atenda as 

necessidades dos artistas e maior conforto ao publico. 

. 
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A GENTE FAZ TUDO 

PARA VER VOCE FELIZ. 

E ANIVERSARIO 

TRAMONTINA. 
VENHA GOMEMORARI 

O MELHOR DA FESTA 

SAO DOS PRE^OS 

v;.:: 
i > 

Pvesmtes Santa Marim. Zodo mundo 

tem, todomundousa esemprefaltaum. 
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Seu distribuiJor Aviiiiizoiii Nfldici Fone: 722-2952 
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WW: Cidade Imperatriz, 04 de junho da 1996 

A vingaruja do Gongresso 

por Armando Acioli 
Jornalista 

Nao vamos analisar, aqui, o 
revelante papel do parlamento 
e da imprensa como esteios da 
democracia, porta-vozes dos 
justos anseios populares e 
int^rpretes do verdadeiro 
sentimento nacional. 0 Dr. 
Ulisses Guimaraes, com sua 
sabedoria e vivencia politica, 
costumava dizer que imprensa 
e parlamento sao como irmaos 
siameses, on sej^, ambos se 
ligam pelos mesmos ideais, 
sentem as mesmas angiistias, 
lutam pelo bem-estar do povo 
progresso da Na^ao. Logo, o 
fundamental e que, tanto o 
parlamento quanta a imprensa, 
no pleno exerdcio de suas 
atribui^oes, cumpram com 
altivez, independencia e senso 
de justi^a a nobre tarefa que 
Ihes ^ destinada no processo de 
a^erfei^oamento democratico. 
Quando, porem, um ou outro 
se desvirtua de sua autentica 
missao ou se Ihe pretende 
cercear as atividades, e sintoma 
evidente de que as instituigoes 
se abalam e o governo nao vai 
bem. Isto posto, vamos a 
sucessao dos fatos. 

Ora, com quase oito anos de 
vigenciado Estatuto Basico de 
1988, epoca em que a Na^ao 
ingressou efetivamente no 
estado democratico de direito, 
o Congress© Nacional, em vez 
de examinar e aprovar toda a 
legislate complementar 
definida pela Carta, 
menosprezou a materia, passou 

a priorizar a politicagem e fez 
vistas grossas a diversas CPIs. 
Entre estas a CPI dos 
Corruptores, isto as 
empreiteiras que financiam os 
partidos poli'ticos e candidatos; 
a dos consorcios de veiculos, 
que nem sequer chegou a ser 
instalada; a do desvio de graos, 
cujo resultados nao se sabe ate 
hoje; e, por ultimo, a CPI dos 
Bancqs, que foi arquivada, no 
Senado, por gestoes do proprio 
Palacio do Planalto. Por 
interesses politico-partidarios, 
a CPI dos esquema Collor-PC 
foi uma das poucas que 
funcionaram e ainda assim 
alguns de seus componentes 
foramposteriormente cassados 
por corrup^ao, como no caso 
dos "anoes' do Or^amento da 
Repiiblica. 

Agora, depois de longo 
lapso de tempo, o Congresso 
Nacional, pela voz de alguns 
socialistas de fechada (na 
pratica sao autoritarios e 
adeptos do capitalism©), 
mancomungados com filhotes 
do fascism© e adesistas de 
todos os governos, entre os 
quais os senhores Harold© 
Lima, Nil son Gibson, Luis 
Eduardo Magalhaes e Jos^ 
Sarney, os dois liltimos, 
respectivamente, presidentes 
da Camara e do ~Senado, 
apressa-se em impor duros 
castigos aos meios de 
comunicayao social, sobretudo 
a jornais e jornalistas, com 
propositos meramente 
retaliativos em face de 
sucessivas criticas a 

SECREIARIA OE ESTADO 9E MEiO AMBiENTE E RECURSOS HIORICOS 

EDITAL 

A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
E RECURSOS HIORICOS - SEMA, no uso de suas 
atribuisdes legals e considerando o que dlspoe o art. 
29 da Resoiucao CONAMA (Conssiho Nacional do Meio 
Ambtente), ne 009/87, TORNA PUBL1CO que julgou 
necess^ria a realizag^o de audi^ncia pdblica para ex- 
por aos interessados o conteudo do Projeto de Flores- 
tamento da CELMAR S/A e seu respective RIMA (Re- 
latorio de Impacto Ambiental), com pedido de 
ncenciamonto ambiental tramitando nas Instancias ad- 
mimstrativas desto Org^o (Llcenga PrPvia - LP), para 
snstalagao do referidc Projeto.na reglao Oeste do Esta- 
do com ^rea de abrangdncia situada em parte das ba- 
clas dos rios Tocantins, Gurupy e Capim, encravada 
nos territorios dos municipios de Imperatriz. Agailandia 
e Joao Lisboa. 

A referlda audiencia tern data prevista para Instala- 
gSo e realizagao no dia de 14 de junho do ano em cur- 
so, com local e hqra a serem definldos em outra comu- 
nicagao, conforme dtspoe o paragrafo 5G do art. 34/ 
Oecreto Estadual nG 13.4^4/93 (cinco dias antes da re- 
alizagao da reqniao oficial). 

so e prestag^o de servigos) e pqr ser unidade integran- 
ts da Deisgada regional do Melo Ambient© - DREMA, 
de AgailSndia, al6m de outros fatores de relevant© im- 
portancia a comuntcagao do massa (R^dio/TV/Jornal/ 
etc.), a cidade de imperatriz dsvera ser escolhlda para 
sedlar aquele evento. 

Sao Luis, 30 de abril de 1996 

Lino Antonio Raposo Moreira 
Socrotario-SEMA 

•^CELMAR S.A. 

ItoMN Industria de Celulose e Papel 

COMUNICADO 

Em obediencia ao edital da Secretaria de Estado de 
Meio Ambient© e Recursos Hidricos - SEMA, a CEL- 
MAR S.A. Industria de Celulose e Papel toma publico 
que a audi&ncia public© determinada para o dia 14 de 
junho do ano em curso ser^ realizada no Salao Nobre 
do Jugara Clube, no hor^rro das 9h00 18h00. 

Imperatriz, 03 de junho de 1996 

parlamentares (e nao a 
instituigao), no momenta em 
que tramita na Casa o projeto 
da futura Lei de Imprensa. Seu 
relator, por sinal, e o deputado 
goiano Vilmar Rocha, docente 
de Direito Constitucional. 
Querer negar o fisiologismo 
em setores do Congresso 6 o 
mesmo que pretender passar 
um atestado de burrice aos 
segmentos esclarecidos da 
sociedade. Alias, a barganha e 
tao intensa e descarada, 
sobretudo no caso das 
reformas, que o proprio 
presidente Fernando 
Henrique, ref^m do 
arquivamento da CPI dos 
Bancos, ja repudiou o toma-la- 
da-ca. Mas foi ele mesmo 
quern fomentou o balcao de 
contarcio no Congresso. 

Na verdade, ^ precise que 
esses pequenos clrculos 
radicals da esquerda e da 
direita fay am urgente 
aulocntica, a fim de que as 
duas casas do Congresso nao 
sejam contaminadas por 
atitudes antidemocraticas, 
mafiosas e impatrioticas. 
Quanta,a nova Lei de Imprensa 
(a atual ainda e do periodo 
militar), a sociedade espera 
que ela seja o fiel reflexo do 
estado democratico de direito 
e jamais instrumento de 
vinganga do Congresso 
Nacional contra a midia 
televisiva, imprensa e 
radiofonica, o que seria 
retroceder aos regimes 
ditadoriais, odiosos e 
perseguidores. 

Assista 

o 

programa 

Randio do 

Compadre 

Paulo, das 

04:45 

as 

07:00 

hs, pela 

Radio ♦ 

Capital 

AM 

950 

KHz 

Automovds § Pe^as Capri Uda. 

• REVENDEDOR AUTORiZADO* 

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

% 

m 

ESCORT 96 
CAT. F116 

18.000 (Basico) Entrada: 5.400,00 

24 pagamentos: 767,46 

Corrigido pelo Dolor W 96 

or 

m 

Cotas disponiveis pelo Consorcio Nacional Ford 

Para toda linha Ford 

QUANDO VOCl COMPARA. 

COMPRA FORD. 

Atcn^an! AtBttcao! Atcnfaal 

INF0RMATIV0 AUT0RAMA 

LISUE 721-8593 E FAOA 0 MElHOR MESOCIO EM PNE0 DE CAR6A, PMEU 

DE PASSEI0, CAMARAS DE AR, PR0TET0RES E SERV)()0S: 

CARR0 PASSEI0 

AUNHAMENTO R$ 6,00 

BAUNCEAMENT0 R$ 8,00 

CAMINHAO 

AUNHAMENTO R$ 7,50 
BALANCEAMENTO R: 17,50 
PR0TET0R AR0 16 B$ 10,00 
PR0TET0R AR0 20 6:15,00 
PR0TET0R AR0 22 Ri: 20,00 

PNEUDE CARGA (FIRESTONE). 30/45/60DIAS 
NO PREfOA VISTA SEMJUROS, 

NA COMPRA DE 04 PNEVSDE CARGA OU PASSEIO, VOC& GANIIA: 
AUNHAMENTO E BAIASCEAMENTOINTEIRAMENTE GRATIS. 

PROMOCAO COMO ESTA, SO NA AUTOKAMA PNEUS. 
APRO VETTE ESTA SUPER-PROMOfAO 

ENQVANTO DURAR O ESTOQUE. 

A 

v 

AUTORAMA 

PAEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 ■ Fone 721-8593 

Seja mais um 

assinante do 

51 

imm j; :i 55 5 
: 

X- 
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Galletti vence e lidera campeonato 

Lance 

Livre 

por RENILSON SOUSA 

Publico corresponded 
Sabado proximo passado, 

dia 1° de junho, o publico 
compareceu em grande 
mimero no Estadio lldemar 
Gon^alves (Ildemazao), 
corresi)ondendo assim, com as 
expectativas dos dirigentes, 
que baixaram o pre^o do 
ingresso de R$ 2,00 (dois 
reais), para 1,00 (urn real). Os 
torcedores de Guarani x 
Flame ngo marcaram presen^a 
nas arquibancadas do 
Municipal, fazendo urn cobrido 
total e prestigiando o nosso 
futebol. 

Boa arbitragem 
O trio de arbitros que dirigiu 

o jogo Flamengo e Guarani foi 
considerado de regular para 
bom, pebs cronistas esjrortivos 
que estiveram no Estadio 
Municipal. O arbitro central, 
Ronaldo Vieira Leal, tendo 
como auxiliares: Manoel Felix 
Ribeiro e Sinezio Batista, 
distribuiu varios cartoes 
amarelos e dominou o jogo 
muito bem auxiliado dentro de 
campo. Parabens. 

Grama 
O gramado do Estadio 

lldemar Gonv'alves pede 
socorro. No final de semana 
passado, verificamos varios 
setores da grama ja morrendo 
porfaltade agua. Perguntamos 
ao presidente da Uga, que esta 
de licenga, o porque da grama 
estar morrendo, e ele nos 
respondeu: "estamos 
perfurando um po^o 
artesiano". E bom que se tome 
providencias, porque um 
gramado tao bonito nao jrode 
se acabar assim tao 
rapidamente. 

Guarani surpreende 
O time do Guarani, da 

cidade de A^ailandia, e um time 
considerado pequeno, mas 
nesta segunda fase ja realizou 
dois jogos, teve uma vitdria de 
3 a 1 sobre o Bom Jardim e 1 a 
1 sobre o time do Flamengo. A 

diretoria do Guarani espera 
que o seu time realiza bons 
jogos e que chegue entre os 
quatro que irao disputar o titub 
do campeonato deste ano na 
suareta final. 

Destaques 
Dois jogadores foram 

destaques no time do Galletti, 
no jogo em que venceu o Bom 
Jardim no ultimo domingo. 
Pombinho, que fez sua estreia, 
jogador oriundo do futebol de 
Trecho Seco, ejosa, que estava 
atuando no futebol do Estado 
do Tocantins. Os dois 
jogadores mencionados 
mostraram dentro de campo a 
arte de jogar um futebol e por 
isso foram elogiados por 
aqueles que marcaram 
presen^a no Municij)a]. 

Goleada 
A maior goleada do 

campeonato deste ano, nesta 
segunda fase, aconteceu 
domingo as 09:00 boras, 
quando o Realce venceu o 
Jacare pelo placar cb 9 a 0. O 
Realce nao tomou 
conhecimento do seu 
adversario e deitpu e rolou, 
massacrando de vez o Jacare, 
que perdeu os dois jogos ja 
realizados nesta segunda fase. 
Com as duas derrolas e a 
goleada de domingo, o Jacare 
esta na lanterna e tern a pior 
defesa da competi^ao. 

Campeao 
Esta de parabens toda a 

massa verde, porque 
Palmeiras sagrou-se campeao 
{jaulista no ultimo domingo (2) 
vencendo o Santos pelo placar 
de 2 a 0 e conquistou o titulo. 
laltando ainda uma rodatlapara 
completar o campeonato. O 
Palmeiras apresentou um 
futebol e assim conquistou o 
primeiro e segundo turnos se 
tornando o melhor time do 
futebol paulista e porque nao 
dizer, do futebol nacional. 
Parabens aos torcedores do 
verdao. 

Um abraco do timaco: 

Orlando Menezes 

Cidade Alerta — TV Cidade 

Nenem 

Radios Marconi e Cultura 

Renildo Jacome 

TV Cidade 

Alulzio 

Presidente licenciado da Lea 

Elson 

Vereador e presidente do Realce 

porRenilsonSousa 
Da Editoria de Esporte 

O time do Galletti venceu o 
Bom Jardim no ultimo domingo 
no Estadio Municipal, pelo 
placar jxdo placar de 4 a 0. Com 
este resultado, o time azulino 
passa a lideranya isolada da 
competi^ao com 7 pontos 
ganhos em dois jogos, sendo 
que soa 1 ponto de bonifica^ao 
devido ter conquistado o maior 
mimero de pontos na prime ira 
fase. No jogo de domingo 
proximo passado, o time do 
Galletti apresentou um bom 
futebol e mostrou aos 
torcedores que estavam 
presentes no Estadio lldemar 
Gongalves (Ildemazao), que ^ 
um forte candidate ao titulo do 
campeonato deste ano. O 
tecnico Adao dos Passos 
colocou em campo uma 
forma^ao mais ofensiva para 
liquidar o jogo logo nos primeiros 
45 minutos. E nao deu outra. O 
Galletti nao tomou 
conhecimento do seu atlversario 
e venceu pelo placar de 4 a 0.0 
grande destaque do jogo foi o 

O time do Galletti, da 

centroavante Pombinho, que foi 
contratado para refor^ar o time 
nesta segunda fase e fez uma boa 
atua^ao. 

O Galletti foi beneficiado 
tamb£m pela expulsao do 
zagueiro Monteiro, aos 21 

cidade de Agailandia, lidera o campeonato local 

minutos do segundo tempo, e realizando campanhas nao muito 
passou a dominar o seu boa, sendo que o mais proximo 
adversario, que nao teve for^as soma 4 pontos. O proximo 
para suportar a pressao do Galo. compromisso do GaMhsera no 
Com a vitoria, o Galletti fica mais proximo sabado. dia (b, as ib.uu 
tranqiiilo, ja que os limes horas, contra o time do 
considerados grandes, estao Flamengo. 

Flamengo empata com Guarani 

porRenilson Sousa 

O time do Flamengo nao 
conseguiu realizar um bom 
futebol e empatou sabado 
proximo passado, dia 1° de junho, 
com o time do Guarani. Sem o 
meio campista Silvio, e com um 
time tunido dentro de campo, o 
rubro-negro de Acailandia nao 

reuniu for^as para veneer o seu 
adversario. 

Vamos conferir a ficha tecnica; 
Guarani 0x0 Flamengo 
Data: 01/06/96 —sabado 
Local; Estadio lldemar 

Gon^alves (Demazao) 
Juiz: Ronaldo Vieira Leal 
Auxiliares^: Manoel Felix 

Ribeiro e Sinezio Batista Cruz 

Renda; Nao foi divulgada 
Publico: Nao foi divulgado 
Cartoes: Amarelos para 

Gilmar e Jonas (Flamengo); 
Edilsone Roberto (Guarani) 

Expulsao: Marcio (Guarani) 
Flamengo: Z£ Filho, Gilmar 

(Maduro), Sala Vip, Gilvan, 
Joaquim, Toinho (Miguel) e 
Baby; Gulit, Neguinho e 

Raimundo 
Guarani: Deda, Almir, 

Chagas, Gen^zio e Edilson 
(Gilmar); Nenem, Naldo 
(Daniel) e Cicero (Roberto); 
Dorivaldo, Marcio e Ze Arnaldo. 

0 time do Flamengo perdeu 
um penalti atrav^s do jogador 
Baby, aos 19 minutos do 
segundo tempo. 

Bom Jardim nao suporta pressao 

por Reniison Sousa 

O Bom Jardim perde o seu 
segundo jogo consecutivo no 
campeonato local. Na estreia da 
segunda fase perdeu para o 
Guarani pelo placar de 3 a 1 e 
doming() mais uma decej x^o para 
os seus torcedores, 4 a 0 para o 
Galletti. 

Galletti 4x0 Bom Jardim 
Juiz; Joao de Sousa Silva 
Auxiliares: Manoel Ribeiro e 

Jose Messias Fernandes 
Data: 02/06/96 
Gols: Xaxado (GaUetfi), aos 30 

e 33 do primeiro tempo; Josa 
(Galletti) aos 14 minutos do 
segundo tempo; Dezim (Galletti), 
aos 47 minutos do segundo 

tempo. 
Cartoes amarelos: Mazio, Ze 

Gojoba, Antonio Luiz (Galletti); 
Armando (BomJardim). 

Car tao vermelho: Monteiro 
(Bom Jardim). 

Renda Nao divulgada 
Publico: Nao divulgado 
Galletti: Andr£, Nona, 

Antonio luiz Gorge), Paiva e 
Mazio; Altair, Bira, Xaxado, Ze 
Gojoba (Zilmar), Duarte, 
Pombinho (Dezim) e Josa. 
Tecnico: Adao dos Passos. 

Bom Jardim; Cleber, 
Bezerra, Jaboti (Sergio), Flavio 
(Gerson) e Agenor; Valber 
(Armando), Luiz Marques, 
Reginaldo e Monteiro; Edilson 
(Carlos) e Manoel. 

Segunda rodada foi realizada 

porRenilson Sousa 

A segunda rodada foi realizada 
com muitos gols, no ultimo final 
de semana, e apresentou os 
seguintes resultados: 

Flamengo 0x0 Guarani. 
Juiz: Ronaldo Vieira Leal 
Auxiliares: Manoel Felix e 

Pacheco 
Jacare 0x9 Realce 
Juiz; Jos/1 Messias Fernandes 
Auxiliares: Luiz da 

Conceigao e Francisco Lobato 
Magnolia 3x0 SanThiego 
Juiz: Jose Anchieta Lima 
Auxiliares: Jos^ lima Melo 

e Francisco Lobato 

Bom Jardim 0x4 Galletti 
Juiz: Joao de Sousa Silva 
Auxiliares: Ronaldo Leal e 

Manoel Ribeiro 
A proxima rodada sera com 

os seguintes jogos: 
08/06 — Flamengo x Galletti 

—16:00 horas 
09/06 — Guarani x San 

Thiego —16:00 horas 
09/06 — Bom Jardim x 

Realce—14:00 horas 
09/06— Magnoliaxjacare— 

09:00 horas 
Na proxima quinta-feira, o 

diretorde arbitros, Gel, iradefinir 
a escala de arbitros para a rodada 
acima mencionada. 

Motoca - Motores Tocantins 

Ltda - Revendedor Honda 

Comunica a sua clientela que estara 

funcionando em seu novo enderego a 

partir desta segunda-feira, dia tres de 

junho. 

Suas novas e modernas instalagoes 

passam para a rodovia BR-010 Km 

1350 proximo a Tocauto. 

E neste mes de junho o cliente e 

contemplado com um desconto de 

50% (cinquenta por cento) na mao- 

de-obra em sua oficina autorizada. 

Comunica ainda que em virtude da 

sua mudanga, estara sem funcionar 

nesta quinta, sexta e sabado, 

voltando a atender normalmente sua 

clientela na proxima segunda-feira. 

CIDADE CIDADA 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum do Sociedode Civil. 

Diariomente^das 14 as 14:15 hs, na TV Capital e das 09 as 09:15 hs, na Radio Capital AM. 

CIDADANIA JA 
, 
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Tentativa de homicidio 

<z> 

por FRANCISCO DO VALE 

Desvio de cheque 
Maria da Silva Amorim, 

maranhense, solteira, 39 
anos de idade, telefonista, 
residente na rua Sergipe, 
643, Jardim Cristo Rei, 
esteve na DRF para 
comunicar que no final de 
abril, nao sabendo informar 
especificamente o dia, 
desapareceu um cheque de 
sua bolsa, cheque este de n0 

179245 do BEM, agenda 012, 
conta 1975-9, sendo que o 
mesmo estava em branco, 
mas assinado pela 
comunicante. Segundo a 
queixosa, apos sustar o 
cheque, descobriu que o 
mesmo tinha sido dado a 
uma revendedora de veiculos 
em Codo, e que o elemento 
que furtou o cheque o 
preencheu no valor de R$ 
2.300,00 (dois mil e trezentos 
reais.) 

Rapto de c hang a 
Antonio Telano, 

maranhense, casado, 48 anos 
de idade, decorador figurista, 
residente na Simplicio 
Moreira, 3738, no Bacuri, 
comunicou que Maria 
Helena Silva Moura, 19 anos 
de idade, com a qual vivia 
maritalmente, e que segundo 
o queixoso ha alguns dias 
antes tinha abandonado o lar, 
no ultimo dia 20 do mes 
passado levou da casa do 
queixoso a filha do casal, 
Amanda Cristina Silva 
Nobrega, de apenas 02 anos 
de idade, sem a autorizayao 
do comunicante. Segundo o 
senhor Antonio, o mesmo 
descobriu que Maria Helena 
se encontra em Grajaii-MA, 
com a referida crian9a e 
acrescentou ainda que ate o 
momento ignora a razao da 
companheira ter abandonado 
o lar. 
Furto de documentos 

Gessonyas Ribeiro 
Torres, maranhense, casado, 
41 anos de idade, t^cnico em 
eletronica, residente na rua 
Jos^ Bonifacio, 880, Jardim 
Sao Luis, tamb^m esteve na 
Depol, para comunicar que 
fora furtado todos os seus 
documentos pessoais, sendo; 
Carteira de Identidade Civil, 
n0 364.542-MA, CPF e outros, 
alem de todos os documentos 
do Fiat-Pick-UP ano 89, cor 
azul, placas HOL 8514. 

Perda de talonaho 
Alair Chaves Miranda, 

brasileiro, casado, 
maranhense, 41 anos de 
idade, industrial, residente na 
rua Iracema, 800, bairro 
Nova Imperatriz, comunicou 
na Depol que perdeu um 
talao de cheque com 20 folhas 
de n0s 601 a 620, banco 
Bradesco, conta 1763-9, 
agencia 2365, movimentada 
conjuntamente com 
Francisco Franco de Araujo, 
fato ocorrido, segundo o 
comunicante, em Sao Luis, 
entre os dias 27 a 30 de maio. 

Perda de cheque 
Jos6 Batista Pereira de 

Almeida, brasileiro, 
maranhense, solteiro, 
vendedor, 24 anos de idade, 
residente na rua 03, casa 55, 
qd. 701, Bacuri, comunicou 
que perdeu uma folha de 
cheque n0 3731, agencia n0 

1137, Banco Itaii, conta n0 

17572-3. 
Perda de Nota Fiscal 

Minelvina Pereira da Silva, 
maranhense, viuva, 55 anos 
de idade, compareceu na 
Depol para comunicar que 
perdeu a Nota Fiscal n0 543, 
correspondente a 3.000 mil 
tijolos adquiridos no Lojao 
Sao Bernardo Ltda, da 
avenida Getulio Vargas, fato 
ocorrido na ultima semana. 
Assalto a mao armada 

Raimundo Pereira da 
Concei^ao, maranhense, 
solteiro, residente na rua da 
Sombra, 427, bairro Santa 
Ines, comunicou na Depol 
que quando trafegava pelas 
ruas de Imperatriz, dois 
elementos desconhecidos 
tomaram como assalto sua 
porta c6dula contendo todos 
os seus documentos 
pessoais. Segundo o 
queixoso, os elementos 
estavam armados com um 
revolver. 

Arrombamento 
Maria Barbosa de Lima, 

paraense, residente na rua 
Souza Lima, 168, na Vilinha, 
comunicou na Depol que 
elementos desconhecidos 
apos arrombarem a porta dos 
fundos de sua residencia 
retiraram do interior da 
mesma uma TV a cores 14 
polegadas. 0 fato foi levado 
ao conhecimento das 
autoridades. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

Antonieta Amorim, 
cearense, do lar, 50 anos de 
idade, filha de Jose Leandro da 
Silva (falecido) e dona Josefa 
Amorim da Silva, residente na 
rua 01, n0 1240, bairro Novo 
Horizonte, compareceu na 
DEM - Delegacia 
Especializada da Mulher, para 
comunicar que por volta das 
21h30, a sua filha menor de 16 
anos de idade, das iniciais 
F.S.B, fora vitima de tentativa 
de homicidio pelo elemento 
Claudiomir Santos Souza 
Filho, vulgo "Jhony", 
residente na rua Santa Tereza, 
bairro Bom Sucesso. Segundo 
a mae da vitima, o elemento 
"Johony", na noite do ultimo 
sabado, teria tentado contra a 
vida de sua filha, disparando 
um tiro de revolver que por 
pouco nao atingiu a menor. 
Segundo informa^des da 
familia, o motivo da violencia 
do acusado 6 pelo fato da 
vitima nao querer continuar o 
namoro com o acusado. A 
delegada Cynara Eliza Freire 
Gama ja tomou conhecimento 
do fato. 

Posse indebita 
Ortelina de Souza 

Fontinele, maranhense, 23 

anos de idade, comerciante, 
filha de Joao Ribeiro Fontinele 
e dona Isaura Avelino de Souza 
Fontinele, residente na rua 
Paraiba, 1600, entre Henrique 
Dias e Euclides da Cunha, 
Setor Rodoviario, esteve na 
DEM para comunicar que o 
senhor Jos6 Carlos Araujo, 
com quern conviveu 
maritalmente por 08 meses, 
apos uma breve discussao 
tomou a iniciativa de apoderar- 
se das mercadorias existentes 
no bar "Carlos Bar", que 
segundo a comunicante, fora 
montado por ambos. A 
queixosa disse ainda que 
tentou um acordo com Jos<? 
Carlos, mas como o mesmo 
esta inrredutivel, resolveu 
procurar a policia para 
resolver o problema. 

Assalto a mao armada 
Ana Maria de Souza, 

maranhense, secretaria, 27 
anos de idade, residente na 13 
de Maio, Nova Imperatriz, foi 
vitima de assalto. Segundo a 
queixosa, um elemento 
desconhecido Ihe atacou na 
tarde do ultimo domingo, 
tomando-lhe a sua bicicleta 
Caloi Ceci e uma bolsa 
esporte contendo todos os 
sens documentos, O lato. 
segundo a queixosa, ocorreu 
por volta das 21h30 horas. 
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Radige Barbosa em menos de um mes ja passou por dois^ 
distritos, agora na DPCA 

Justi9a sera democratizada 

por Francisco do Vale 

Para o andamento agil de 
aproximadamente 80 mil 
processes civeis da Justi9a 
goiana, fora os 10 mil em 
grau de recurso no Tribunal 
de Justi^a e outros 35 mil da 
Justi^a Federal. A solu^ao, 
segundo os que operam em 
meio forense, nao e a 
redu9ao de recursos ou 
mais altera96es na 
legisla9ao civel ou 
processual, mas sim o 
aumento da estrutura da 
Justi9a com a amplia9ao do 
mimero de varas e, 
consequentemente, de 
magistrados e funcionarios. 
Para o advogado Felicissimo 
Jos^ de Sena, esse discurso 
de redu9ao de recursos e 
comodo para os interesses 
do Estado. 

Com a media de 7.000 
processes por vara, a 
Justi9a Federal em Goias 
trabalha no seu limite 
maximo de capacidade, 
garante a juiza federal, 
Maria Maura Martins 
Moraes Tayer, diretora do 
Forum e titular da I8 Vara. 
A dificuldade pratica para 
que uma senten9a seja dada 
em menos de dois anos 
mudou o perfil da Justi9a 
Federal nao so em Goias, 

mas em todo o Pais, 
tornando-a uma Justi9a que 
julga atraves de liminares, 
apreciadas as vezes em 
menos de uma semana. No 
mais, sao demandas que se 
arrastam ha quatro, cinco, 
seis ou ate mais anos. Na 
Justi9a comum, a situa9ao 
nao ^ oposta. 

Os Juizados Especiais 
Civeis, sucessores dos 
Juizados Especiais de 
Pequenas Causas, tern 
amenizado, em muito, o 
problema do acesso a 
Justi9a de grande parte da 
popula9ao e, em termos de 
rapidez, tambem ganha 
longe, mas este tipo de 
atendimento judicial 
especializado nao resolve o 
problema maior; a falta de 
juizes monocraticos e ate 
mesmo nos tribunals. O 
procurador-geral da Justi9a 
substituto, Eliseu Jos^ 
Taveira Vieira, lembra ainda 
que o contingente de 
representantes do 
Ministerio Piiblico deve 
acompanhar o aumento do 
mimero de magistrados. 

Cumprir a lei 
Para o processualista e 

civilista Felicissimo Sena, 
ex-presidente da GAB de 
Goias e professor de Direito 
Processual na UCG, a 

legisla9ao nao precisa ser 
mexida mais do que tern 
sido, precisa, sim, ser 
aplicada. Cita como 
exemplo a Lei 8.710/93, que 
estabeleceu a cita9ao postal, 
e que ate hoje e muito pouco 
utilizada pelos juizes. "A 
cita9ao pelos correios 
facilita em muito e agiliza o 
processo, mas a mudan9a de 
habitos cristalizados e lenta 
e com isso ocorre demora 
ate que a lei surta efeitos 
praticos". Outro exemplo 6 
a 8.952/94, que 
desburocratizada 
procedimentos meramente 
ordenatorios, dando poder 
ao escrivao para fazer 
praticamente 50% dos atos, 
como os mecanicos "autue- 
se" e "junte-se". O 
procurador Eliseu Taveira, 
diretor do Centro de 
Estudos e Aperfei9oamento 
do Ministerio Piiblico, ve 
como problema para os 
operadores do Direito a 
quantidade de leis esparsas. 
Considera, ainda, que o 
arsenal de recursos poderia 
ser mais bem distribuido, 
com maior poder de decisao 
ao juiz de 1° grau, reduzindo 
a possiblidade recursal 
durante o andamento do 
feito e permitindo sua maior 
utiliza9ao em questoes de 

merito. Quanto ao efeito 
vinculante das decisoes 
superiores — que sempre 
existiu informalmente — 
"nao e solu9ao para agilizar 
a Justi9a, contribuindo tao 
somente para a estagna9ao 
social". 

Sensibilidade 
A juiza federal Maria 

Maura, professora de 
Direito Administrativo na 
UCG e especialista em 
Direito Civil e Processo 
Civil, considera a legisla9ao 
processual eficiente, 
discordando apenas quanto 
a alguns itens, como o 
priviiegio da Fazenda 
Piiblica, o que obriga aos 
juizes a recorrer de oficio 
de suas senten9as, 
causando o abarrotamento 
dos tribunais devido ao 
duplo grau de jurisdicao. 
Mas o problema maior, 
reafirma, 6 o deficit de 
juizes e funcionarios. Na 
proxima quarta-feira, a 
Camara dos Deputados 
votara a lei criando mais 
seis varas federals em 
Goias. A proposta esta na 
ultima comissao, a de 
Finan9as, e a juiza espera, 
agora, sensibilidade dos 
parlamentares para 
atendimento deste clamor . 
piiblico. 
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