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

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

A 3° Pronta Moda Maio 96, no Salao 
do Col^gio Sao Luis, em Belo Horizonte- 
MG. Moda feminina, masculina e infantil 
e acessorios. O evento come^a as lOhOO. 
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Revolta aeral 

Servidor municipal pode parar 
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Os servidores piiblicos 
municipais nao descartam a 
possibilidade da deflagra^ao 
de uma greve a qualquer 
momento. Hoje, por exemplo, 
a categoria realizara 
assembleia geral para discutir 
o assunto e reclamar contra o 
descaso da administra^ao 
Dorian Meneses para com 
suas reivindica^des. 

Na reuniao desta sexta- 
feira, cujo horario ja foi 
definido, ou seja, asl6h00, a 
categoria vai colocar em pauta 
o dissidio coletivo. 

No documento, os 
servidores piiblicos municipais 
estao solicitanto, entre outras 
coisas, um reajuste salarial da 
ordem de 60%, ticket-refei^ao, 
adicional, hora extra, 
insalubridade e vale-transixirte. 

Comunidade impemtrizense cobra a fan do govcmo de Roseana Sarney, hoje otmsso em toda a Regiao Tocantina. Piigirvi 3.\ 

Alterada data da Expoimp 96 o numero 

71 

E o numero do ano em 
;i que o presidente Medice 
:i cria o Instituto Nacional de 
t -Pesquisas Espaciais 

JNPE), subordinado ao 
Conselho Espacial de 
Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnologico 
(CNPq). 

Ofato 
O Mexico 

desistiu de 
enfrentar o 
Brasil, dia 26 
de junho, no 

ultimo amistoso da Seleyao 
Brasileira antes da 
convocayao definitiva para 
a Olimpiada de Atlanta. 

A pessoa 
Liicio Costa, 

arquiteto e 
urbanista. 
Formou-se, em 
1924, no curso 
de Arquitetura 
da Escola Nacional de 
Belas-Artes, onde exerceu 
o cargo de diretor. 
Projetou, a partir de um 
desenho do arquiteto 
francos Le Corbusier, o 
edificio-sede do Ministerio 
da Educayao e Cultura, no 
Rio de Janeiro (1936); o 
Palacio Brasileiro, na Feira 
de Nova lor que. 
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Fraaciacano Qut t d( •s/x 'liar interes.1*' dos vxpttsitores de Faratfnninas 

A versao 96 da Feira- 
Exposi^ao Agropecuaria de 
Imperatriz (Expoimp) vai ser 
realizada no period© 
compreendido entre 28 de 
julho a 04 de agosto, no Parque 
Louren^o Vieira da Silva. 

O presidente do Sindicato 
Rural, Francisco Santos 
Soares (Franciscan©), informa 
que, com a mudanga de data 
da Expoimp, espera atrair a 
atenyao dos expositores que 
participarem da Feira 
Agropecuaria de Paragominas, 
no vizinho Estado do Para. 
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Com novas instala§6es, 

Motoca muda de enderecjo 

Para melhor atendimento 
aos seus milhares de clientes 
de Imperatriz e regiao, a 
Motoca, representante da 
Honda, acaba de transferir-se 
para a BR-010, km 1350 (ao 
lado da Tocauto), onde 
construiu amplas e modernas 

instala^oes, inclusive para 
melhor assistencia t^cnica. 

Em seu novo endere^o a 
Motoca deve reabrir suas 
portas na proxima segunda- 
feira, inclusive oferecendo aos 
sous clientes varias 
oportunidades de 

Brasil consegue I 

reduzir hansemase I 

v.v. 

Gkissilider 1; 

no 

JC 

O Brasil possui 15% 
menos doentes de 
hanseniase do que o 
registrado no ano passado e 
caminha para a elimina^ao 
da doenga antes da virada do 
seculo, conforme previsao 
da organiza^ao Mundial de 
Saiide (QMS), que reuniu, 
em Brasilia, especialistas de 
toda a America I^atina para 

avaliar e discutir a^oes de | 
combate a lepra. | 

Nem por isso, o Pais | 
deixa de ocupar o primeiro | 
lugar no numero de pessoas | 
contaminadas no continente | 
e o segundo em todo o | 
mundo, com cerca de 137 mil | 
casos registrados, perdendo | 
apenas para os 600 mil | 
existentes na India. 

Segundo o presidente do 
Sindicato dos Servidores 
Municipais de Imperatriz, 
Dorgival Carneiro Antunes de 
Araiijo, a luta ^ justa "e deve 
receber o aval do interventor". 
"Estamos sofrendo muito em 
face do desinteresse 
demonstrado pelo Poder 
Piiblico em nao sinalizar de 
forma positiva a nossa causa", 
acrescentou. 

Dorgival Carneiro finalizou 
afirmando que a greve da 
categoria que representa 
tambem constara dos debates 
desta tarde e, caso nao consiga 
entrar num acordo, os 
servidores piiblicos municipais 
cruzarao os bra^os nas 
proximas horas. "Estamos 
usando os mecanismos legais", 
finalizou. 

A<pQllQndla 

Gleide Santos 

podera ter uma 

mulher como \Tce 

i II 
Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

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

politicos. 
Com uma linguagem 

agil, Frederico Luiz abusa 
da charge eletronica com 
o Ze da Pra^a, 
personagem criado para a 
coluna. Pagina 1C 

comercializa^ao, sejam pelos 
pregos praticados quanto pelas 
condi^oes. Em Imperatriz, a 
Motoca e dirigida pelo 
competente Reis, que 
assegura um atendimento de 
primeiro mundo aos clientes 
Honda. 

Policia 

PC sofre 

mudaru^as 

Pagina 8A 

Qpiniao 

Concavo & 

Convexo 
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US$ Comerdal Compra 

R$ 0.9940 

US$ Comercial Venda 

R$ 0,9950 

US$ Paralelo Coinpra 

R$ 1,00 {51 ft-ira) 

US$ Paralelo Venda 

1.01 & feira) 

apita ma 

m 

R$ 0,9990 

Ouro (grama) 

RS 12,450 (quinta-felra); 

Poupanga 

1,0696% (16.05.96) 

UFIR 

Jussara Cerqueira comenta 
a sociedade imperatrizense, 

e Soraya Luiza, a 
a9ailandense 

A Imprensa 

e Noticia 

Programacao da TV 

o 

J Caderno 

Jornal Capital 

Nacional 

Tendencia 

Esporte Local 
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Fantasmas 
Um abusrdo esse 

escandalo dos fantasmas. E 
de arrebentar. E precise 
chamar os ca^as-fantasmas. 

Ely Moura 
Centro 

CPIda 
agiotagem 

Esse negdcio de afastar 
Salgado Filho da 
presidencia da Camara nao 
vai dar em nada. No fim, 
tudo termina em panelada. 

Joao Alves 
Bacuri 

0 povo precisa se 
mobilizar para agarantir que 
Salgado Filho seja cassado 
de sen mandate. 

Pedro Fontes 
Bacuri 

lluminagao 

Moradores da avenida 
JK, na regiao do Grande 
Santa Rita, estao pedindo a 
Companhia Energ^tica do 
Maranhao (Cemar) que 
providencie, com urgencia, 
a recupera^ao das 
luminarias danificadas. 

Marcia Sousa 
Av. JK - Joao Lisboa 

A rua Nova Nova 
continua esperando por 
beneficios patrocinados 
pela administra^ao 
Raimundo Cabeludo. Ate o 
presente momento, o 
prefeito nao fez nada por 
nosso bairro. 

Pedro Afonso 
Joao Usboa 

Estrada do Arroz 

A estrada do Arroz 
permanece abandonada 
pelo Cover no do Estado. E 
a governadora Roseana 
Sarney nao anuncia 
nenhuma obra, que vise 
atender aos varies pedidos 
dos produtores da Regiao 
Tocantina. 

Miguel Feitosa 
Impyratriz 

SlNTONIZE 

A TV 

Capital 

Canal 

5, (Rede 

Record) 

A SUA 

MELHOR 

AUDIENC1A 

por ULISSES BRAGA 

ESCOLA DA CIDADANIA 

MODULO 25 

Habeas Corpus 

E um direito individual e 
humano tao importante que 
6 chamado de remedio 
constitucional e de 
remedio heroico. 
Remedio constitucional, 
porque consta da prdpria 
Constitui^ao Federal, no seu 
art. 5°, inciso LXVIII, e nao 
apenas em l^i ordinaria. E 
rentedio heroico, porque e 
um instrumento radical, 
eficiente e rapido em defesa 
de alguem que esteja sendo 
vitima de uma violencia 
qualquer, coa^ao ou simples 
amea^a, desde que ilegais 
Esta tambem 
regulamentado no art. 649 e 
seguintes do Codigo de 
Processo Penal. 

Eis o texto do art. 5°. 

inciso LXVIII da Constitui^ao 
Federal: "Concedcr-se-a 
habeas corpus sempre que 
alguem sofrer ou se achar 
ameagado de sofrer violencia 
ou coayao em sua liberdade de 
locomo^ao, por ilegalidade ou 
abuso de poder". 

Entao, ele e concedido 
quando alguem ja sofreu a 
violencia ou coa^ao. Neste 
caso ele se chama habeas 
corpus liberatorio. Quando 
se trata ainda de amea^a ou a 
violencia ou coa^ao ainda esta 
por vir, mas ha motivos para 
espera-la, entao ele e chamado 
de habeas corpus 
preventivo. 

As hipoteses mais comuns 
dessa de violencia, coagao ou 
amea^a ilegais sao: a) falla de 

jnsta causa; b) quando quern 
ordena a coa^ao nao tern 
competencia legal para faze- 
lo; c) quando alguem estiver 
preso por mais tempo do que 
determina a lei. 

Uma qualidade 
importante do habeas corpus 
e que ele pode ser requerido 
por qualquer pessoa em seu 
favor ou em favor de outrem. 
Nao precisa de advogado. E 
so por na petigao o nome da 
vitima (paciente), descrever 
a coa^ao ou ilegalidade que 
ja houve ou que esta por vir 
e assinar, por si mesmo, se o 
requerente for o paciente, ou 
pelo terceiro, e encaminhar 
o habeas corpus ao juiz ou 
tribunal competente, que e 
aquele imediatamente 
superior a autoridade 
coatora. 

Por isso, o habeas corpus, 
alem daqueles nomes acima, 
ele pode ser chamado 
tambem de remedio do 
cidadao. E mais; a 
autoridade coatora, se nao foi 
caso de simples erro, mas de 
abuso de autoridade, pode 
ser processada e condenada, 
seja ela quern for. 

(0 autor, Ulisses Braga, e 
presidente do Forum da 
Sociedade Civil de 
Imperatriz) 

-K- 
FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 

SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM N.25 
HABEAS CORPUS 

Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) 0 habeas corpus: a) e um remedio eficiente para pneumonia ; b) e um remedio eficiente e rapido para 

proteger qualquer pessoa vitima de violencia, coa^ao ou ameafa em sua liberdade de locomo^ao  
2a) Ele e requerido ao Juiz ou ao Tribuna competente: a) apenas por advogado ; b) por qualquer pessoa em 

seu favor proprio ou em favor de outro.  
Nome: 
Endere^o; 
Preencha e recorte este cupom e o deposite numa urna em banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL 

DE IMPERATRIZ, era cima da VARIG, ou no JORNAL CAPITAL, e concorra a uma casa e a outros 
premios.Diariamente, as 9,00 h, na Radio Capital-AM havera explica96es sobre o preenchimento deste cupom e 
este sorteio. 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM N.25 

HABEAS CORPUS 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) 0 habeas corjjus: a) e um remedio eficiente para pneumonia ; b) e um remedio eficiente e rapido para 

proteger qualquer pessoa vitima de violencia, coa^ao ou amea9a em sua liberdade de locomo9ao  
2a) Ele e requerido ao Juiz ou ao Tribuna competente: a) apenas por advogado ; b) por qualquer pessoa em 

seu favor proprio ou em favor de outro.  
Nome: 
Endere9o; 
Preencha e recorte este cupom e o deposite numa urna em banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE 

CIVIL DE IMPERATRIZ, em cima da VARIG, ou no JORNAL CAPITAL, e concorra a uma casa e a outros 
premios.Diariamente, as 9,00 h, na Radio Capital-AM havera explica96es sobre o preenchimento deste cupom e 
este sorteio. 
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FORUM DA SOCIEDADE qVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM N.25 

HABEAS CORPUS 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) 0 habeas corpus: a) e um remedio eficiente para pneumonia ; b) e um remedio eficiente e rapido para 

proteger qualquer pessoa vitima de violencia, coa9ao ou amea9a em sua liberdade de locomo9ao  
2a) Ele e requerido ao Juiz ou ao Tribuna competente: a) apenas por advogado ; b) por qualquer pessoa em 

seu favor proprio ou em favor de outro.  
Nome: 
Endere9o: 
Preencha e recorte este cupom e o deposite numa urna em banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL 

DE IMPERATRIZ, em cima da VARIG, ou no JORNAL CAPITAL, e concorra a uma casa e a outros 
premios.Diariamente, as 9,00 h, na Radio Capital-AM havera explica96es sobre o preenchimento deste cupom e 
este sorteio. 
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Industria recolhe 15% 

do IGMS arrecadado 

0 setor industrial, que e 
responsavel por 15% do ICMS 
arrecadado pelo Piaui, 
devera recolher o imposto 
relativo ao mes de abril ate o 
dia 31 de maio. A industria 
recolhe mensalmente, aos 
cofres estaduais, cerca de R$ 
3 milhoes em impostos, 
revelou o Departamento do 
Controle da Arrecadatpao 
(DCA), da Secrctaria da 
Fazenda do Estado. 

As empresas industriais 
que lideram o ranking da 
arrecada^ao do ICMS no 
Piaui sao a industria de 
bebidas Antarctica (cervejas 
e refrigerantes), Carlos 
Henrique Aragao Industria e 
Comercio (refrigerantes). 
Comvap Ayticar e Alcool 
(alcool combustivel), 
Guadalajara (cofecgoes), e 
Socimol (mdveis). 

O Estado do Piaui tern 

desenvolvido um amplo 
conjunto de a^oes de apoio ao 
setor produtivo. Algumas 
dessas a^oes sao incentivo 
fiscal de dispensa de ate 100% 
do ICMS apurado e por um 
periodo de ate dez anos, 
visando desonerar o 
empresariado de custos; 
diferimento de tributes para 
materias-primas oriundos do 
setor agropecuario 
destinadas e amplia^ao do 
empreendimento; e retoma e 
conclusao de obras hidricas, 
que permitirao a implantayao 
de projetos de irrigayao. 

Projeto de Lei que 
modifica a atual legisla^ao, 
pertinente a concessao de 
incentives fiscais, esta 
tramitando no ambito do 
Poder Executivo. O objetivo 
e aprimorar o Programa de 
Incentives do Estado. 

Algumas das modifica^oes 

Govemador compara 

senador a virus 

0 governador Francisco 
Moraes Souza disse, em 
enlrevista coletiva concedida n* > 
Tribunal de Contas do Estado, 
que o Piaui foi vitimado pelo 
"virus VB". 0 organismo 
daninho a que se referiu o 
governador trata-se do grupo 
politico do senador Hugo 
Napoleao (PEL), conhecido 
como bacurau. Segundo ele, o 
efeito do "VB" e tao devastador 
quanto o do virus HIV. 

0 desabafo do chefe do 
Executivo foi em resposta a 
acusa^oes do senador pefelista. 
Para Hugo Napoleao, o 
governador teria um 
comportamento tiran, 
desagradando varies 
segmcntos da sociedade. 
"Realmente, nds naoagradamos 
a essa elite corrupta e seus 
representantes, acostumados a 
viver das benesses do poder", 
desabafou o governador, 
acrescentando que seu 
compromisso e com as classes 
menos favorecidas. 

"A moralizagao do Estado, 
passando jiela aplicagao correta 

dos recursos e pelo fim de 
privilegios como os altos salarios 
que eram pages indevidamente, 
feriu interesses, portanto e 
natural que esix-nneiem", disse. 
Mas o remedio usado contra o 
'Virus B", garantiu ogovernador, 
continuara a ser aplicado. "0 
unico prejudicado, no entanto, 
sera o agente causador do mal, 
no caso essa elite resixmsavel 
pelo atraso, pela miseria do 
povo", arrematou. 

Segundo ainda o 
governador Francisco Moraes 
Souza, o lider dos bacurau s tern 
um discurso vazio e repetitive, 
que se perde pela inexistencia - 
de a^des e atitudes. Para ele, 
senador pefelista, que ja ocupou 
varios cargos imixirtantes no 
governo federal, jamais 
justificou as indicagdes, 
defendendo de fate os 
interesses do Estado. 'Tudo o 
que ele fez foi trabalhar pelo 
enriquecimento desse grupo 
conhecido alem das fronteiras 
do Piaui como dos bacuraus. 
Nisso, ele 6 expert", afirmou o 
governador. 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

31/05/96 

Jiospital Santa Maria 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

31/05/96 

Hospital Pequeno Principe 
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PCdoB conhrma conven§ao 

Genner Marinho anuncia que a sigla marchara firme em favor da candidatura de "Ildao" 

Qorusavo 

por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governador 

Excelencia, continuamos 
confiantes qm seu governo. 
Imperatriz e toda Regiao 
Tocantina, espera de vossa 
excelencia a decisao firme e 
austera para combater o crime 
organizado no Maranhao. 0 
governo estadual tern toda 
autonomia para priorizar a 
nossa seguranqa. 

Fantasma 
em agao 

O vereador Salgado, 
resolveu abrir o porao da 
Camara Municipal para dar 
uma vasculhada no passado, 
mal o presidente da casa abriu 
o alqapao do Poder Legislativo, 
aconteceu uma evasao de 
fantasmas de 88 ate 92, que 
estavam presos no calabouqo 
da tesouraria da camara, cada 
fantasma tinha um rosto 
conhecido. 

Fantasma 
em agao II 

0 primeiro fantasma que 
levantou voo, foi o da 
vereadora Conceiqao 
Formiga, em seguida veio a 
manada, um com o rosto do 
Joel Costa, Carlinhos Amorim, 
Joao Silva, Jose Carlos Soares, 
Ademar Freitas e Milton 
Lopes. O que causou 
estranheza aos caqa 
fantasmas, foi a falta do 
fantasminha com a cara do 
vereador Joao Macedo. 

Se o grupH) caqa fantasmas 
Globe Stroters vier a 
Imperatriz, vai ser o maior 
festival de gritos dentro da 
Camara Municipal. 

Fantasma 
em agao III 

O mais importante de toda 
essa histdria, foi a 
tranqiiilidade restabelicida aos 
vizinhos da Camara Municipal. 
Todas as noites os moradores 
das proximidades da camara 
ja estavam acostumados com 
a grande movimentaqao 
noturna dos fantasmas em 
ayao, ate jxrrque o horario de 
trabalbo de fantasma, 
geralmente e a noite. Quando 
chegava um vizinho novo da 
Camara Municipal, ficava todo 
ressabiado e assustado com a 
barulheira noturna dos 
fantasmas e indagava aos 
outros vizinhos: a Camara 
Municipal de Imperatriz e mal 
assombrada? Nao rapaz, e 
porque voce ainda nao esta 
acostumado com as coisas 
daqui, a noite e o turno dos 
funcionarios fantasmas que 
botam a casa em ordem para 
os vereadores poderem 
receber seu dinheiro no outro 

dia. Fantasma recebe 
dinheiro? Fantasma desconta 
cheque? Fantasma trabalha? 

Fiquene 
em agao 

0 candidate da frente 
liberal, doutor Jose de 
Ribamar Fiquene, esta em 
pleno vapor com a sua 
candidatura, em plena visita 
aos bairros e periferia, 
promovendo o famoso corpo 
a corpo com os seus provaveis 
eleitores. Jose de Ribamar 
Fiquene, revelou ontem no 
Programa Cidade Agora da 
Radio Capital, que e contra 
qualquer invasao, ate porque 
ele e um homem das leis e nao 
ai)6ia este tipo de atitude. Com 
referencia ao caso da vila 
Zenira Massoli, segundo ele 
nao incentivou ninguem a 
invadir o loteamento da 
imobiliaria Dias, e muito 
menos prometeu indenizar os 
proprietaries dos lotes 
invadidos. 
Campeonato Japones 

da Record 
Agora o teles{)ectador tern 

a chance de rever jogadas 
criativas e toda a classe do 
nosso futebol-arte atraves do 
Campeonato Japones. A 
Record transmite com 
exclusividade desde 19 de 
maio, alem de boletins 
semanais, no ar desde 27 de 
abril. Jogadores como: Evair, 
Zinho, Cezar Sampaio, 
Alexandre Torres Edilson, 
Bismark, Careca, Mozer, 
Mazinho, Leonardo, Jorginho, 
Dunga, Betinho e Paulinho 
MacLaren, tocam a bola no 
gram ado asiatico, mostrando 
toda classe e ginga dos nossos 
"meninos de euro". 

No seu quarto ano de 
disputa, o campeonato japones 
vem se destacando, com 
grandes chances de estar ao 
lado de um dos melhores do 
mundo. As principals equipes 
sao Bellmare Hiratsuka, 
Kashiwa Antlers, Shimizu S- 
Pulse, Jef U nited, Jubflo Iwata, 
Kashiwa Reysol, Nagoya 
Grampus, Kyoto Purple Sanga, 
Verdy Kawasaki, Cerezo 
Osaka e Yokohama Flugels. 

Seicho-no-ie 
promove encontro 
A Seicho-no-ie do Brasil, 

esta realizando o 3° Encontro 
da Prosperidade, no Hotel 
Anapolis, e tambem o 3° 
Seminario Conjunto da 
Prosperidade na sede da seita, 
na rua Tupinamba, tanto o 
encontro, quanto o seminario 
terao a presenqa de 
palestrantes e qualquer pessoa 
pode participar. 
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Genner Marinho prepara convengao do PC do B local 

por Jaldene Nunes 
Da Agenda Pingo no i 

0 PCdoB (Partido 
Comunistado Brasil) realizara 
sua convenqao municipal no 
dia 23 de junho, mesma data 
em que sera lanqada — 
oficialmente — a candidatura 
do ex-interventor Ildon 
Marques de Souza para a 
Prefeitura de Imperatriz. 

O amincio e do presidente 
da Comissao Executiva do 
PCdoB, Genner Marinho. Ele 
destaca que a sigla tern como 
certo o apoio a candidatura de 
Ildon Marques, visto que o ex- 
administrador municipal tern 
auferido autos indices de 
popularidade. 

Genner Marinho se 
pronunciou terqa-feira de 
manha, mas ha algum tempo 
vinha defendendo o 
lanqamento de Ildon Marques, 
como o candidato do PMDB 
(Partido do Movimento 
Democratico Brasileiro), o 
que acabou acontecendo, 
embora nao oficialmente. 

Na assembleia partidaria, 
alem de homologar as 
candidaturas a eleiqao 

proporcional, tambem serao 
definidas quais as plataformas 
de governo a serem adotadas 
pelo PCdoB de Imperatriz. O 
dirigente da legenda tern 
confianqa na formaqao de uma 
ampla bancada. 

"Nossa preocupaqao nao 6 
apenas eleger vereadores", 
justificou, quando indagado a 
respeito da formaqao politica 
dos pretenses candidates. "E, 
neste sentido, temos realizado 
diversas reunioes entre nossos 
candidates e populares". 

Genner Marinho disse que 
apoia a indicagao do medico 
Luis Carlos Noleto para 
compor a chapa majoritaria 
indicada pelo seu partido. Ex- 
secretario de saude do 
Municipio de Imperatriz, 
atualmente Carlos Noleto 
ocupa o cargo de vereador. 

"Acredito ser boa a 
participa^ao dele no governo 
Ildon Marques, visto que se 
trata de uma pessoa 
competente e que realizou um 
grande trabalho junto a 
Secretaria de Saude", afirmou. 
"Sera um grande governo, 
liderado pelo ex-interventor 
Ildon Marques". 

XXVIII Expoimp tem planejame 

para garantir comercializacjao 

por Jose Filho 
Jomalista 

Tem inicio no dia 28 de 
julho, se estendendo ate o dia 
4 de agosto, a XXVIII 
Exposigao-Feira Agropecuaria 
de Imperatriz, no Parque 
Louren^o Vieira da Silva. 

O evento, esse ano, contara 
com imimeras inovayoes e deve 

se constituir em uma das mais 
organizadas e concorridas 
exposi^oes de Imperatriz nos 
ultimos anos. 

Nesse sentido, o Sindicato 
Rural (Sinrural), que tem na 
presidencia o pecuarista 
Francisco Santos Soares 
(Franciscano), tem mantido 
contatos com os mais 
importantes produtores da 

regiao e de outros estados, que 
ja confirmaram presen^a na 
Expoimp. 

Uma reforma geral esta 
sendo processada no Parque 
para que nao sejam 
improvisa^oes de ultima hora 
e, sobretudo, para garantir 
melhores acomoda^oes para 
animais que serao expostos, 
assim como assistencia 

veterinaria do mais alto nivel. 
Estao programados tambem 

varios shows artisticos e 
eventos relacionados com a 
propria exposi^ao, como 
vaquejada, do ma de animais e, 
principamente, uma 
organizagao impecavel para 
que a comercializagao de 
animais seja a mais produtiva 
dos ultimos anos. 

Descaso total, comunidade quer obra s 

porRaimundo Primeiro 
Da Redapao 

Imperatriz e os demais 
municipios que formam a 
gigantesca Regiao Tocantina 
ressentem-se da falta de 
atengao, do prometido apoio 
feito por Roseana Sarney 
durante a sua campanha 
eleitoral. Ninguem suportamais 
tantos desmandos. 

O governo do Novo Tempo 
apenas fez com que aumentasse 
a miseria no ja sofrido, 
baqueado Maranhao. Infeliz e 
lamentavelmente, o que apenas 
observamos hoje e temos de 

noticiar, frequentemente, e o 
aumento do indice de 
desemprego. 

Tentando ludibriar o povo 
maranhense, Roseana Sarney 
criou o tal de Meu Primeiro 
Emprego, programa, que, 
segundo ela e seu secretariado, 
tem como principal meta de 
agao melhorar a qualidade de 
vida da camada de menor poder 
aquisitivo do estado, tendo em 
vista que sera uma efetiva fonte 
de renda para a pessoa 
beneficiada. 

So que o povo quer mais. E 
tem razao quando cobra dela 
austeridade e transparencia. 

Nem mesmo Imperatriz, sendo 
a segunda maior cidade do 
Estado e dona de um potencial 
incontestavel, observou um 
passo firme dado por Roseana 
Sarney. 

As obras inacabadas, como 
por exemplo, o Terminal 
Rodoviario e a tao polemica 
avenida Beira-Rio, estao todas ai 
e abandonadas por seu governo. 

Urge um analisar da 
situ agao, com urgencia. 
Depois, sera chorar pelo leite 
derramado, ' ou melhor 
dizendo, as eleigoes iterdidas. 
E olhe que o pleito de 3 de 
outubro do corrente ano 

aproxima-se numa velocidade 
impressionante. E 
predominando o atual quadro, 
Roseana Sarney nao 
conseguira eleger boa parte 
dos seus candidates aprefeitos 
e vereadores. 

Cover nadora, avante qye 
atras vem gente. Deixe o trem 
do progresso trilhar livremente 
no outrora pujante Maranhao. 
Imperatriz comemorara, em 
junho proximo, mais um 
aniversario. Brinde nossa 
comunidade com noticias 
alvissareiras. Participe, enfim, 
ativamente de nossa 
coletividade. 

Vende-se ou Troca-se 
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PSB abandona a Frente Etica 

Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

Engano 
Andaram espalhando o 

boato de que o vereador Elson 
Batista dos Santos nao poderia 
ser candidate em A^ailandia, 
caso ocorra emancipa^ao do 
Itinga. A fofoca diz que Elson 
seria eleitor do Cajuapara, 
distrito que vai integrar o 
futuro munidpio de Itinga. 
Puro engano dos 
especuladores de plantao, que 
erraram feio na intriga que 
tentaram armar; Elson Batista 
dos Santos ^ eleitor de 
A^ailandia, devidamente 
inscrito na Se^ao Eleitoral de 
n0 051, que funciona no centro 
da cidade. Os palpiteiros de 
plantao perderam uma boa 
oportunidade de ficarem 
calados. 

Ja sairam 
Os sodalistas acusaram o 

golpe e se retiraram da Frente 
Etica. Tudo por causa da 
candidatura da radialista 
Gleide Santos, que foi 
preferida pelos tres outros 
partidos que vao formar a 
Frente. De acordo com um 
membro do PSB, "nao tinha 
sentido continuar na Frente, 
pois nao nos submetemos aos 
caprichos da presidente do 
PMN". Por seu turno, tanto o 
PMN como o PT e PCdoB 
alegam que o PSB foi quern 
tentou tumultuar a Frente" 
com sua posigao intransigia 
para a candidatura 
majoritaria". Felizmente os 
animos ja se mostram mais 
calmos e tudo voltou a antlga 
paz. 

Nao houve 
Com a retirada do Partido 

Socialista Brasileiro (PSB) da 
mesa de negocia^oes, nao 
houve a reuniao da Frente 
Etica que estava marcada para 
a noite de ontem. O motivo foi 
por demais obvio: nada mais 
havia a tratar a respeito da 
pauta da reuniao, tendo em 
vista que a questao da escolha 
do candidate majoritario da 
coliga^ao - que era o tema 
principal - foi 
democraticamente resolvido 
pela maioria formada pelo PT, 
PMN E PCdoB. O PSB, 
entretanto, jaanunciou que vai 
lan^ar uma "anti-candidatura", 
que vai obrigar seus 
candidates a Camara 
Municipal. 

Sobradinha 
A informa^ao ainda nao ^ 

Icial, mas os entendimentos 
se encaminham, de forma 
acelerada, para que a Frente 
Etica apresente duas 
muflieres como integrantes de 
sua chapa majoritaria Se as 
negocia^oes chegarem a bom 
termo, teremos a radialista 
Gleide Santos como candidata 
a prefeita e a funcionaria da 

Exatoria local da Secretaria 
da Fazenda, Neide Morais 
Nunes, como candidata a 
vice-prefeita. E a for^a da 
mulher se projetando 
definitivamente na politica da 
Cidade do Ferro. Se 
ganharem a solidariedade do 
eleitorado feminino, vao dar 
um trabalho danado, podem 
ter certeza! 

Langamento 
Passado os momentos 

dificeis das negocia^oes, 
chegou a vez do "refresco", 
antes das conversoes sobre 
as candidate ras 
proporcionais. Para 
comemorar sucesso, o PT 
esta progamando para este 
sabado uma confraterniza^ao, 
com direifo a churrasco e 
tudo mais, na sua sede na rua 
Bom Jesus. Os petistas vao 
receber amigos e 
correligionarios durante toda 
a amanha. Tudo indica que na 
ocasiao, deverao formalizar o 
nome de Gleide Santos como 
a candidata da Frente Etica a 
Prefeitura Municipal. E, para 
nao perder o costume deve 
tratar da pauta da primeira 
reuniao que vai tratar dos 
candidates a Camara 
Municipal. E haja reuniao! 

Pesquisa 
Uma emissora de 

comunica^ao local fez uma 
pesquisa de opiniao piiblica 
para sondar a preferencia 
popular em torno dos nomes 
que poderiam ser escolhidos a 
candidates a vice-prefeito, a 
chapa da "For^a do 
Progresso". Estados varios 
nomes o resultado nao chegou 
a surpreender os obser vadores 
mais atentos. Em primeiro 
lugar ficou o medico Antonio 
Pereira, logo em seguida do 
industrial Jos^ Carlos Galletti. 
Em terceiro ficou o nome do 
tambem ntedico Gilsori 
Santana, enquanto que o 
quarto lugar ficou ocupado 
pelo empresario Miro Ferraz. 

De volta 
Ja retornaram a Cidade do 

Ferro os industriais Raphael 
Carlos e Jos^ Carlos Galletti, 
que se encontravam em Sao 
Luis tratanto de assunto 
pertinentes do Grupo Galletti, 
as quais emprestam suas 
laboriosas didoes. O que 
pode se tratar de uma viagem 
de negdcios, ficou no ar uma 
expectativa de que ambos 
tambem tivessem agendadas 
reunioes de carater politico, 
visando a Sucessao Municipal. 
Entretanto, ate o momento, 
nada esta definido, tendo em 
vista que nenhum dos dois 
falou a empresa sobre os 
resultados da viagem. 
Voltaremos ao assunto mais 
oportunamente. 

por Marinaldo Gongalves 
Da Sucursal de Apailandia 

O resultado foi anunciado 
antes mesmo da reuniao que o 
PSB teria com os demais 
integrantes da Frente Etica. 0 
jornalista Domingos C6zar foi o 
porta-voz do Partido dos 
Trabalhadores (PT), do Partido 
de Mobiliza^ao Nacional 
(PMN) e do Partido Comunista 
do Brasil (PCdoB). A 
informagao ja era esperada, mas 
ninguem pensou que fosse 
intempestiva: os tres partidos 
escolheram a radialista Gleide 
Santos como a candidata a 
prefeita da Frente Etica. Nao 
restou outra alternativa ao 
Partido Socialista Brasileiro 
(PSB). Anunciou o seu 
desligamento da frente e nao 
compareceu na noite de ontem, 
para a reuniao que estava 

marcada para discutir o assunto, 
e que terminou por nao 
acontecer. 

Para os socialistas houve 
uma intransigencia muito 
grande por parte do Partido do 
Mobilizagao Nacional, tendo em 
vista que o mesmo fechou 
questao em torno do nome de 
Gleide Santos, nao retirando a 
sua candidatura, em beneficio 
de um candidate de consenso, 
conforme o PSB havia proposto 
e dado o exemplo ao retirar o 
nome de Walter Maxwell da 
mesa de negociaydes. 
Considerando que as exigencias 
do PMN eram descabidas, e, 
ainda, considerando que os 
demais partidos que integram 
a frente as haviam admitido, a 
dire^ao do partido deliberou por 
bem deixar a Frente Etica e, 
segundo se informa, partir 
sozinho para as eleigdes. 

Anti-candidatura 
Sem se pronunciar 

oficialmente, um alto dirigente 
partidario do PSB admitiu, na 
manha de ontem, que o partido 
[xidera enfrentar as presentes 
elei^des municipals 
concorrendo isoladamente a 
todos os nrveis de dispute. De 
acordo com as palavras do 
dirigente socialista "o nosso 
partido esta bem estruturado e 
tern condiydes seguras de 
disputar essas eleigdes, 
marchando sozinho, com 
candidates proprios tanto para 
a eleiyao majoritaria quanto para 
a proporcional. Esta e, no 
momento, a tendencia maior do 
partido e que somente sera 
mudada se novos fates politicos 
vierem a ocorrer". 

Neste caso, sabendo que suas 
chances de vitdria na dispute pela 
Prefeitura seriam minimas, o 

PSB devera apresentar a figura 
do anti-candidate, nao so como 
forma de protesto, mas como 
uma bandeira em favor dos 
postulados democraticos, 
conforme fazem questao de 
afirmar seus dirigentes. Para as 
eleigdes proporcionais esteo 
sendo cuidadosamente 
preparados varios nomes, nos 
quais os partidos depositam toda 
a confianga de que terao um 
desempenho eleitoral 
surpreendente. "Estamos 
confiantes de que vamos 
surpreender muite gente que 
ainda nao conhece nossa 
capacidade de organizagao e 
potencial eleitoral", adiante uma 
fonte credenciada do partido. 
Para os observadores mais 
atentos, entretanto, nao este 
descarteda a possibilidade do 
PSB se engajar em outra alianga 
partidaria. 

Mulheres nas eleicdes 96 

por Marinaldo Gongalves 

A eleigao municipal de 
Agailandia podera apresentar 
uma peculiaridade toda 
especial, quando duas 
mulheres poderao integrar 
uma chapa majoritaria, se 
contrapondo as outras duas 
concorrentes, as quais serao 
compostas exclusivamente 
por homens. Pelo menos e 
que pretendem alguns 
integrantes da Frente Etica, 
que ja estao iniciando um 
movimento no sentido de que 
a companheira de chapa da 
radialista Gleide Santos 
tambem seja uma mulher. No 
caso, os entendimentos se 
processam no objetivo de que 
a funcionaria da Exatoria 
Estadual, Neide Morais 
Nunes, integre a chapa 
majoritaria, na condigao de 
candidata a vice-prefeita. 

Os articuladores 
encontram varias 
justificativas para a 
indicagao, partindo do 
principio de que a indicagao 
do vice ^ atribuigao do 
Partido dos Trabalhadores, 
ao qual Neide Morais Nunes 
e antiga filiada. Entretanto, a 
indicagao, embora encontre 
ressonancia dentro do PT, 
este surgindo no meio de um 
grupo de candidates a 
candidates do Partido da 
Mobilizagao Nacional (PMN), 
entre os quais a petista goza 
de grande prestigio. 

Entendimentos 
Os interessados na 

candidatura de Neide Morais 
vao desenvolver 
entendimentos junto a outro 
coligado, o Partido Comunista 
do Brasil (PCdoB), no sentido 
de que tambem seus dirigentes 
abracem a ideia, a fun de que 
os entendimentos tenham mais 
agilidade e possam concluir 
com a indicagao do mone de 
Neide Morais Nunes. Sabe-se, 
inclusive, que os articuladores 
de sua candidatura ainda nao 
mantiveram nenhum conteto 
pessoal com ela sobre o 
assunto. 

Para eles, entretanto, o fato 
nao constitui nenhum obice, 
tendo em vista que, segundo 
afirma, "conhecemos a grande 
lutadora que e a nossa 
companheira Neide Morais 
Nunes e temos certeza de que, 
caso o PT convoque, ela nao se 
negara a juntar-se a luta da 
sucessao municipal, pois temos 
certeza de que ela jamais se 
recusara a obedecer ao 
chamado de uma missao 
partidaria". 

Procurada pelo Jornal 
Capital, Neide Nunes se 
mostrou absolutamente 
surpresa com o fato e preferiu 
nao fazer nenhuma declaragao 
de cunho politico, chegando a 
afirmar que desconhece 
totalmente tais intengoes dos 
parceiros de coligagao. "Nada 
posso declarar sobre o assunto 
— disse ela —, ate porque 
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estou tomando conhecimento 
deste fato agora. Estou 
surpresa e agradecida com a 
lembranga dos companheiros 
de lute, mas este e uma questao 
da inteira algada do partido e, 
por isso, nada posso adiantar. 

Entretanto, sou uma militente 
e, se precisarem de mim, seja 
qual for a missao, e meu dever 
aceite-la e desempenha-la da 
melhor forma possivel, junto 
com todos os nossos 
companheiros de lute". 

0 Show do Getulio Costa 
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por MARCUS ANTUWES 

Na 
motorola 

O radialista Manoel 
Ceci'lio fechou ontem seu 
contrato com a Radio Capital 
AM. Agora, vai ficar no 
comando da motorola 
fazendo as reportagens de 
externas (ao vivo) para o 
programa "Cidade Agora", 
apresentado por Conor 
Farias, que voltou ao ar na 
ultima segunda-feira. 

Tragando 
perfil 

Paixao, empenho e muita 
competencia. Estas sao as 
caracteristicas do narrador e 
apresentador esportivo Luiz 
Alfredo. 

Iniciou sua carreira em 
1980, na TV Record, como 

reporter de campo. Desde 
entao sua ascensao foi 
meteorica. Comentou, narrou 
e chegou a apresentar o 
extinto "Mesa Redonda". 

Sua primeira narragao 
importante foi em 1983, no 
jogo Brasil X Argentina. Uma 
participa^ao de deixar 
qualquer um com o cora^ao a 
mil. Nessa partida Luiz 
venceu. E venceu com 
meritos, pois este jogo rendeu 
um elevado indice de 
audiencia. Depois, levou toda 
essa bagagem para a TV 
Globo, onde permaneceu mais 
tempo. La, ele narrou varias 
competi^oes esportivas. 

Em 1989, foi para o SBT 
onde realizou a abertura da 
Copa de 1990, com a 
coordenayao de Michel de 

m 

i 

Laurence, que tambem faz 
parte da equipe esportiva da 
Rede Record. 

"Esta narrayao foi uma das 
mais vibrantes de minha 
carreira, pois o texto foi 
improvisado e me emociona 
ate hoje", relembra Luiz. 

Em 91, retorna para a 
Globo, em 94 para o SBT e, 
finalmente, em 1996 volta a TV 
Record. 

■ Ele veio comandar a nova 
equipe de esportes da 
emissora, al^m de narrar e 
apresentar alguns boletins 
esportivos. "Mas, o forte do 
nosso trabalho, estara em 
Atlanta. Voce vai ver o maximo 
das Olimpiadas na Record", 
conclui. 

Padrinho 
forte 

0 empresario Neto 
Teixeira, candidate a prefeito 
de Cidelandia nas elei^oes de 
3 de outubro, foi o padrinho de 
casamento de Antonio e 
Clegislane, que foi realizado no 
dia 18 de maio, as 18h00, no 
Templo central da Igreja 
Assembleiade Deus, localizado 
a rua 15 de Novembro, s/n, 

Beira-Rio. 0 jovem casal 
ainda comemora de forma 
esfuziante o enlace 
matrimonial. No final do 
evento (ainda na igreja), o 
noivo (de terno) foi 
cumprimentado por Neto 
Teixeira. O candidate a 
prefeito de Cidelandia 
desejou votes de feliz uniao 
para Antonio e Clegislane. 

Bom 
programa 

Tern a Radio Capital AM 
no im'cio de seus trabalhos, 
as cinco horaS da 
madrugada. Trata-se do 
"Rancho do Compadre 
Paulo", cujo apresentador 6 
o radialista Paulo Roberto. 

No ar 
Aurino Brito continua 

comandando seu programa 
na Radio Capital. So mudou 
de horario, indo para as 
llhOO. O "Tribuna da 
Cidade" bota a boca no 
mundo denunciando os atos 
ilegais dos politicos da 
cidade, servindo de bandeira 
da comunidade 
imperatrizense. 

Programa^ao de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

: I Canal S 

REDE RECORD 

(KvOO O Mcstcrlar da F<- 
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 25* 
21:30 Quinteto 
22:30 Arquivo X 
23:30 Chicago Hope 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da Fe 

Tucanu's 

Produgoes, 

a 

produtora 

de audio e 

video mo is 

completo 

do regioo 

TVCRC 

Cax&al 4 

Band 
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06:30 Diario Rural 
07:00 Home Shopping 
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07:30 Local 
08:00 Dia Dia 
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da Ofelia 
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Lima 
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Deus 
11:30 Esta^ao Crianga 
12:00 Memoria Band 
12:30 Figura 
13:00 Esta^ao Crian^a 11 
13:15 Local 
15:15 Cine Trash (A 

Programar) 
17:00 Supermarket (com 

Ricardo Corte Real) 
17:30 Programa Silvia 
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19:00 Local 
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20:00 O Campeao 
21:00 Jornal Bandeirantes 
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18:45 Cotegio Brasil 
19:30 TJ Brasil 
20:00 Antonio Alves, Taxista 
21:00 Razao de Viver 
21:50 Antonio Alves, Taxista 
22:30 Sexta no Cinema 

(Sonambulos) 
23:55 Feras da Indy 
00:00 Jo Soares Onze e 

«Meia 
01:15 Jornal do SBT 
01:45 Programa Joyce 

Pascowitch 
01:50 Perfil 

TV Mlrante 

Canal to 

GLOBO 

06:10 Programa 
Ecumenico 

06:15 Telecurso 2000 - 
* Cur so 

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 

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

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:40 Sessao daTarde (0 
Livro Magico) 

17:30 Malha^ao 
18:00 Quern e Voce 
18:55 Jornal do Maranhao 

2* Ed i^ao 
19:10 Vira Lata 
20:10 Jornal Nacional, 
20:40 O Fim do Mundo 
21:40 Globo Raporter 
22:40 Intercine (O Pequeno 

Buda - Vem Dormir 
Comigo - A 
Revanche Final) 

00:40 Jornal da Globo 
01:10 Campedes de 
Bilheteria (Telefone) 
03:10 Corujao 1 

(Scaramouches) 

TV Nativa 

MANCHETE 

07:00 Telemanha 
07:30 Patrine 
08:00 Sessao Animada 
08:30 Sara + Escola Biblica 

da Fe 
09:00 Cozinha do 

Lancelotti 
09:15 Grupo Imagem 
09:30 Dudalegria 
10:30 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olimpico 
12:30 Edigao daTarde 
13:00 TV Alternativa 
14:30 Os Medicos 
15:40 Home Shopping 
16:00 Wihspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessao Animada 
17:45 Sailor Moon 
18:15 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
19:00 National Kid 
19:30 Ultraman 
19:55 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
20:15 Manchete Esportiva 

2a Edigao 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Na Rota do Crime 

(com Marcos 
Humel) 

23:40 Boletim Olimpico 
23:45 Momento 

Economico 
00:00 Home Shopping 
00:15 Jornal da Manchete 

23 EdLao 
00:45 Clip Gospel 
01:45 Espago Renascer 

Canal Z3 

CNT/GAZETA 

NAO forneceu programaqAo 

TV, 

& 

Vheldo/l 
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Tempo curtissimo. 
Estudo, trabalho, vida 
social. A correria ja faz 
parte da vida moderna. 
Aqui na Cidade do Ferro, a 
gerente do SMH caminha 
para que a praticidade 
aliada a descqhtra^ao e 

alto astral, regada a uma suculenta feijoada com 
musica ao vivo proporcione a essa gente de charme 
que faz o dominical no SMH ainda mais colorido, um 
verdadeiro prazer. Afinal o lema dps bons restaurantes 
ja diz: ver, ser visto e comer bem. E assim o restaurante 
mais charmoso da regiao. Confira alguns flashs do 
fotografo Samuel Lima. 

1 
mm 

O SMH esteve movimentado no ultimo domingo, onde 
marcou presenfa a estonteante Patricia Cardoso, Miss 

Para das Americas 

Wi. 

■ 

■ 

there Qintal, Zildo e Carlos Suleiman, este trio de gatos 
e de parar o transito, mas esta coiunista foi a luta e 

conseguiu entrevista para o Gente que Acontece 

Toda a beleza deste gnmde talento Luciano Lavor, 
ladeado pela estilista Deusa Cardoso e esta coiunista 

O gaterrimo Zildo, foi presenfa registrada no 
dominical descon traido 
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m 
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O magnifico Oseas, classudo que so, em momento de 
descontrafao no SMH, com o advogado Antonio Borges 

Descontra^ao do advogado Antonio Borges, sua 
amada Regina e esta coiunista 

Antonio Car valho (Banco do Brasii) 

m 
■mi 

m 

I 

Da esquerda: O gaterrimo Andre Luiz, a coiunista 
social (AfaiFolha) Solange Pereira, o magnifico 
tecladista Luciano Lovor e a emp res aria Celma 

Patricia Cardoso conquistou os aplausos 

O mega astro Oseas e seu empresario Adalbarto Rocba, 
o empresario Joel Falqueto e Leidiane, degustando uma 

galinhada no SMH 

m m 

. 

m 

: i'. 
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O medico Joao Batista e seu primogenito 

Bonzay Import 

A r nvtk 

iAK £ pRBENIfS pARA ANH 

Rua Duque d© Caxias, 850, Agoi landia-Mfl 

Agradecimentos Especiais 

Ao<s nQ'SSos patrocinadorc^ quo lornaram po^ivel a rcaliza^ao da 

bonita "Noiic das Florcs", conio: Armazem Paraiba, Oticas Mala, Donzay 

luiporl, Agua dc Chciro, Grupo Galletii, Santa Maria Hotel, 

Supcrmcrcado Santa Maria, vercador Clson Santos, banco Itau, Casa 

das Plantas, Hospital Santa Luzia, deputado Deusdedith Sampaio c 

especialmente ao men amigo Osvaldo \ ilho, pc\o apoio. 
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Chamem o 
Gasparzinho 

Haja fantasmas em 
mperatriz. Primeiro, o 

fantasma de Renato Moreira 
assinou convenio com o 
ministro da Educayao, 
Murilo Hingel. Depois, 
antasmas prestavam 
services na Camara 
Municipal de Imperatriz: 
Por favor, chamem o 
Gasparzinho para 
administrar a cidade. 

Seresta no 
A Mm II 

Hoje e dia de animada 
seresta na Area de Lazer do 
50° Batalhao de Infantaria de 
Selva. A seguran^a e o bom 
atendimento sao os fortes do 
animado baile. Confira. 

Greve dos 
motoristas 

Faltou a presen^a da 
prefeitura municipal para 
que nao houvesse a 
decreta^ao da greve dos 
motoristas. A Delegacia 
Regional do Trabalho, DRT, 
cumpriu sua parte e colocou 
para negociar, os dois 
sindicatos representantes 
dos rodoviarias e mais o 
empresario Ronaldo Braga, 
da TCI. Faltou apenas 
Dorian Menezes agilizar sua 
resposta sobre o percentual 
de aumento da tarifa de 
transporte coletivos. 

Noticias de 
Roseana 

Quern nao se lembra do 
celebre jogo-visual criado na 
Europa, com o titulo: Onde 
Esta Wally? A mesma 
pergunta fazem os 
maranhenses. Onde esta a 
governadora Roseana 
Sarney? Sabemos que esta 
viajando, mas o dia-a-dia da 
chefe do executivo estadual 
precisa ser djvulgado. Todo 
brasileiro sabe onde esteve 
Fernando Henrique 
Cardoso, na Fran9a com 
uma comitiva de 110 

pessoas, incluindo filhos e 
netos. Nao custa nada enviar 
um jornalista junto com a : 
governadora para que os 
maranhenses saibam das 
atividades da principal 
governante do Estado. 

Devagar com 
oandor 

Virgem que riqueza. O 
Partido Socialista Brasileiro, 
PSB, de Sao Luis, radocina 
com a ideia de apoiar o 
candidate do PPB a prefeitura 
local, o ex-governador Joao 
Castelo. A prefeita de Sao 
Luis, Concei^ao Andrade 
devia ter uma aulinha de 
politica com o presidente 
nacional do PSB, Miguel de 
Arraes Alehcar' La em 
Pernambuco sao os 
conservadores que apoiam os 
socialistas. Mas a redproca 
jamais foi verdadeira. Ate 
porque duas atitudes politicas 
nao ocupam o mesmo espayo 
ao mesmo tempo. Por isso 
que o PSB em nivel estadual 
enfrenta dificuldades, falta 
tirodnio politico aos seus 
dirigentes. Veneer na politica 
nao e tao dificil, a tarefa mais 
complicada ^ se manter 
ocupando o espa^o. 

Lula 
Almeida 

Enquahto o PSB de Sao 
Luis vai mal das pernas, em 
Imperatriz acontece o 
contrario. Dirigido pelo 
advogado Lula Almeida, 
virtual candidato a vice na 
chapa de Sebastiao Madeira, 
os socialistas locais crescem 
a todo instante e confirmam 
sua insergao nos movimentos 
sociais. Elege mais de um 
vereador com certeza, nas 
elei^des de 03 de outubro. 

Luis Carlos 
Noleto 

O vereador Luis Carlos 
. Noleto, PRP, esta a um passo 

de ser indicado vice na chapa 
do ex-interventor Ildon 
Marques. Alem de contar com 

a simpatia explicita de "Hdao", 
Noleto tern a plena confianga 
da governadora Roseana 
Sarney. Seu concorrente mais 
proximo, o medico Antonio 
Leite, enfrenta problema de 
dupla filia^ao junto a justi^a 
eleitoral. 

Revista da 
Semana 

0 especial de sabado do 
Cidade Agora que vai ao ar as 
14 hs na TV Capital, canal 5, 
tera roupagem diferente. Sera 
uma revista da semana, com as 
principals entrevistas da 
semana. Conftram. 

Neto 
Teixeira 

O candidato do PPB-PSB a 
prefeito de Cidelandia esta 
com tudo. De Sao Jose do 
Andirobal ate a sede do 
municipio, Neto Teixeira conta 
com prestigio e voto dos 
eleitores. Quem quiser 
conferir e so visitar o mais 
novo municipio. 

Claudio 
Marconcine 

Intelectual e ator, alem de 
outras dezenas de atividades, 
Claudio Marconcine tern sua 
mais nova paixao. Trata-se do 
computador, que 
definitivamente seduziu o 
secretario-geral da Funda^ao 
Cultural de Imperatriz. 

Zeze 
Marconcine 

A assessora de 
comunica^ao da secretaria de 
Educa^ao, Zeze Marconcine 
continua demonstrando que £ 
competente onde estiver. 
Simpatica, ela transita com 
facilidade nos drgaos de 

. comunicacao de Imperatriz. 
Sac/ 

vem ai 
0 Salao de Arte 

Contemporanea de Imperatriz, 
Saci, deve acontecer no final de 
junho. Confiram o evento que 
sera divulgado mais 
intensamente em breve. 

Joao 
do Vale 

A gar^a perdeu a pena/ ao 
passar do igarape/ eu tambem 
perdi meu tempo/ atras de 
quem nao me quer/ estrela 
miiida que alumia o mar/ 
alumiar terra e mar/ pra meu 
bem vir me buscar/ ha mais de 
um mes que ela nao vem/ que 
ela nao vem me olhar. Estes 
versos de Joao do Vale forara 
relembrados ontem no Patio da 
Uema. Para a professora 
Elenice que organizou o 
evento, os parabens da 
comunidade imperatrizense. 

Ondas Curias 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Onde esta o Gasparzinho? Para presidir aCPI dos Fantasmas. 

Ele e um bom camarada. Ele e um bom camarada. E ninguem pode negar. 

E eu que pensava que so existia um fantasma camarada. 

E que os nossos camaradas sao melhores do que os outros. 

Em Imperatriz temos os fantasmas CAMARAdas. 

ACPI da merenda escolar esta quase acabando. Em file de merluza. 

Em cubos. E embalada a vacuo. Apesar dos esforgos de Joel Costa e Simplicio Zuza. 

E FHC, ja retornou da Franca? E os belos Campos Elisios? 

Quando eu tiver um netinho eu quero leva-lo para a Franca. 

Igualzinho ao presidente da Repiiblica Federativa do Brasil. 

Jose Serra aceitou ser candidato a prefeito de Sao Paulo pelo PSDB. 

Em seu lugar, pode entrar o collorido Antonio Kandir. Ou ex-collorido. Como queiram. 

Quem tiver noticias da governadora Roseana Sarney e so ligar 723-2034. 

O Estado Maranhao, O jornal oficioso, deve ter magoas com o vice-governador do Estado. 

Quando assume, Jose Reinaldo Tavares quase nao aparece nas paginas de O Estado. 

Alguem no governo estadual precisa dizer que Jose Reinaldo e amissisimo de Roseana. 

Ou sera que querem ofuscar Jose Reinaldo para fortalecer Joao Alberto? 

Joao do Vale arrebentou ontem a noite no Patio da Uema. 

Hoje e dia de Chiquinho Franca na Fly Back. 

Imperdivel o In Concert do grande cantor e compositor imperatrizense. 

0 jeito e trabalnar 

de bicicleta 

Os motoristas 

estao de greve 

Supermercados Inn aos Teixeira 

Com a forga da nossa gente 
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por JOSE FILHO 

Afastamento 
Como era de se esperar, 

Antonio Rodrigues Salgado 
Folho foi afastado da 
presidencia da Camara 
quase que por unanimidade. 
Apenas o vereador Jos6 
Carlos se absteve de votar. 

Credibilidade 
Salgado Filho foi um r6u 

confesso, por isso ate mesmo 
os amigos mais intimos 
votaram pelo sen 
afastamento. Contudo, a 
verdade ^ que a Camara, 
como um todo, de qualquer 
forma votaria pelo 
afastamento de Salgado, pois 
estava em jogo a sua propria 
credibilidade perante a 
opiniao piiblica. O resultado 
ja era esperado ha muito 
tempo. 

Clima 
Conversas reservadas na 

Camara demonstram que ali 
foi instalado um clima de 
medo. At6 mesmo 
vereadores tidos e havidos 
como corajosos estao tensos 
e preocupados com a 
situa^ao de Legislative 
municipal. 

Violencia 
Conforme opiniao de um 

vereador do grupo davisista, 
preciso ter muito cuidado 

com as declaragoes e 
comportamentos na Camara 
daqui para a frente, 
sobretudo para impedir que 
seja deflagrado um ambiente 
da violencia. 

Governadora 
Roseana Sarney esta 

demonstrando de todas as 
formas que ^ contra a 
instala^ao — cria^ao — dos 
novos municipios 
maranhenses. A sua viagem 
a Franca 6 um sintoma de que 
ela quer ver todos os prazos 
legais vencidos para que os 
novos municipios nao sejam 
criados. Ela esta dando com 
uma mao e tomando com as 
duas, isto e, diz que 6 a favor 
e trabalha contra. 

Motives 
O Governo Federal e 

radicalmente contra a 
cria^ao e instalagao de novos 
municipios que nao tenham 
vida propria e sejam 
imensamente pobres. 
Roseana Sarney nao pode e 
nao deve deixar de apoiar 
FHC nessa questao, por isso 
ela tenta inviabilizar, 
legalmente, os novos 

municipios. 
Acordo 

Sem que nenhuma 
lideranga da regiao tome 
conhecimento, esta sendo 
costurado um acordo de 
"cavalheiros" entre a 
governadora Roseana 
Sarney e o prefeito de Joao 
Lisboa, Raimundo Cabeludo. 

Apoio 
Do acordo que esta sendo 

articulado para reaproximar 
Cabeludo de Roseana espera- 
se e vai ser alcan^ado o 
objetivo maior dos do is; a 
governadora prestigia 
Cabeludo e ele apoia a 
candidatura de Salvio Dino a 
sua sucessao. 0 acordo pode 
ser celebrado quando a 
governadora retornar da 
Franca. 

Invasao 
Continua a todo vapor a 

industria da invasao urbana 
de Imperatriz. Desta vez foi 
um loteamento localizado ao 
lado do Jardim Tropical. Os 
invasores colocam o nome de 
um politico na nova favela e 
tudo acaba ficando por isso 
mesmo. Como diria o Boris 
Casoy: isso ^ uma vergonha. 

Problema 
O transito de Imperatriz 

continua sendo um grande 
desafio para as autoridades, 
principalmente, em razao dos 
caminhoes que disputam 
ruas , e, avenidas com 
pedestres, automoveis e 
bicicletas. Passa de hora do 
setor competente disciplinar 
os horarios de carga e 
descarga e retirar os 
caminhoes do centro da 
cidade. 

Pressao 
Politicos e setores da 

sociedade organizada estao 
pressionando o interventor 
Dorian Menezes no sentido 
de impedir que ele tenha 
lideran^a para realizar uma 
boa administra9ao. As 
criticas sao precipitadas e 
maioria infundadas. E 
preciso pensar em Imperatriz 
antes de qualquer atitude 
visando interesses pessoais. 

Para meditagao 
"Nao vos deixes envolver 

por doutrinas vdrias e 
estranhas, porquanto o que 
vale ^ estar o cora^ao 
confirmado com gra^a, e com 
alimentos, pois nunca tiveram 
proveito os que com isso se 
preocuparam." (HB 13-9) 

GASTROCUNICA 

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

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

Realidade pecuaria - 

reforma agraria 

por Mauroni Alves 
Cangussu 

E dificil entrar em um tema 
tao discutido e controvertido 
como reforma agraria. 
Entretanto e atual e necessita 
de ampla discussao, e nao 
podemos fugir desta realidade. 
Nos produtores rurais do 
Brasil e em especial desta 
regiao ja estamos discutindo o 
assunto com a maturidade e a 
responsabilidade que o tema 
exige. 

A reforma agraria no Brasil 

transformou-se em mito pois 
foi e e usada como bandeira 
por politicos inescrupulosos 
da chamada esquerda 
brasileira e contra atacada por 
uma direita radical que 
defende interesses de grandes 
grupos. 

Hoje nao da mais para 
discutir reforma agraria sem 
entender a profundidade do 
problema e sem reconhecer as 
mortes que vem ocorrendo ao 
longo desses anos entre 
produtores rurais e 
lavradores; mortes que 

poderiam ter sido evitadas por 
uma politica agricola voltada 
para o interesse do homem no 
campo. 

Nos produtores rurais ao 
longo da ocupagao desse pais 
sempre nos posicionamos a 
favor dessa reforma. 
Entretanto nao podemos 
aceitar que politicas de 
reforma agraria sem 
planejamento e sem respeito 
aos interesses da maioria, 
visando eleger esse ou aquele 
candidato fossem impostas 
sobre nossos ombros, sem 
respeitar a propriedade que foi 
conquistada pelo suor de 
gerayoes. 

Somos todos radicalmente 
contra a chamada invasao de 
terras que pelo MST 
(Movimento dos Sem Terra) 
e chamada de ocupa^ao, 
ocupa^ao essa que agride o 
produtor rural e nao respeita 
os direitos fundamentals do 
cidadao que sao garantidos na 
constituigao brasileira. 

Queremos e estamos 
prontos para contribuir com 

uma reforma e embasada no 
respeito da cidadania de 
ambas as partes, nao 
aceitamos mais a terra como 
reserva de capital e sim como 
um bem de produgao, portanto 
nao questionamos o tamanho 
das areas e sim a capacidade 
gerencial e produtiva de quern 
a esta ocupando. Nao ha como 
aceitar o pagamento das 
desapropria^des os titulos da 
divida agraria (TDA) por que 
e uma moeda podre e com 
longo prazo para resgate, e seu 
valor de mercado e 
praticamente nulo. 

0 Sinrural vem discutindo 
com as entidades envolvidas 
nessa materia e esta aberto a 
todo segmento social que por 
ventura esteja envolvido direta 
ou indiretamente com a 
reforma agraria. Nos nao 
fugiremos da responsabilidade 
de assumir a parcela que nos 
couber e nos posicionaremos 
com muita liberdade, pois 
produ^ao agropecuaria e 
assuntos ligados a terra d o 
nosso compromisso social. 

Fa$a sua f e e compre o 

Bingao do Conor Farias 

[oteria IMPERATRSZ 

R. Luis Domingues 

loteria LIDER 

R. Pemambuco 

Loteria HOLANDA 

R. Geara 

Loteria TOCAAITINS 

Av. Getulio Vargas 

POLO LOTOS 

R. Simplicio Moreira 

Agora as lotericas de Imperatriz 

vendem o Bingao do Conor Farias 

LABORATORIO CLESIO FOMSECA 

Examel:: sangue, fezes, urina. 

Atendemgs pgr cgnveni 
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BB tera recufsos do Tesour 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Reeleigao 
fortalece 

"Vejo o institute da 
reeleigao como fortalecedor 
do processo democratico", 
afirmou o lider do PTB 
senador Valmir Campelo 
(DF), ao defender a ado^ao 
da medida pelo Brasil, 
desde que acompanhada de 
mecanismo de prote^ao do 
Estado e de coibigao do uso 
indevido da maquina 
administrativa. 

Para Valmir Campelo, a 
reeleiyao e um instrumento 
democratico que permite ao 
eleitor "produzir o mais 
sumario, direto e 
contundente julgamento da 
administra^ao de um 
governante, funcionando, 
para quern governa, como 
mais um instrumento de 
cobran^a do governado". 
Ele explicou que o risco da 
derrota na reeleigao induz 
o governante a ser mais 
cauteloso em seus atos e 
mais zeloso no 
cumprimento de suas 
promessas e 
compromissos. 

O senador lembrou que 
a reeleigao ^ praticada com 
exito nos Estados Unidos, e 
disse que o presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso tern todo o direito 
de pleitea-la. "Ele esta 
fazendo uma administragao 
ousada e renovadora, que 
exige sacrificios da 
sociedade, mas que Ihe 
oferece a perspectiva de um 
pais economicamente 
saneado num futuro 
proximo", acentuou. 

Conforme Valmir 
Campelo, em toda a sua 
carreira, o presidente foi, 
em momento algum, 
questionado em sua 
reputayao de homem 
probo", razao pela qual, na 
opiniao do senador, 
Fernando Henrique nao 
mudaria agora, quando 
exerce a chefia do Poder 
Executivo. 

Segundo Valmir, o Brasil 
tern plenas condi^oes 
polfticas de adotar o 
institute da reeleigao, visto 
que nos ultimos anos 
empenhou-se em sanear a 
vida publica, tendo 
aprovado ate o impeachment 
de um presidente da 
Repiiblica de maneira 
absolutamente padfica. 

Livros 
reprovados 

O Minist^rio da 
Educate so vai divulgar a 
lista dos livros didaticos que 
ficaram excluidos do 
catalogo distribuido pela 

Funda^ao de Assistencia ao 
Estudante (FAE) para 97 no 
dia6 de junho. O ministro da 
Educayao, Paulo Renato de 
Souza, tentou justificar o 
atraso na divulga^ao da lista, 
afirmando que o processo de 
analise dos titulos que 
ficaram fora do catalogo 
ainda nao foi concluido. "A 
divulgayao agora podera 
criar tumulto", afirmou. 

0 ministro havia 
anunciado que divulgaria na 
quarta-feira a lista dos livros 
excluidos, mas acabou 
convencido por sua 
assessoria a adiar mais uma 
vez. Embora os responsaveis 
por estas publicafoes ja 
tenham conhecimento dos 
resultados da avaliagao — o 
MEC se reuniu em Sao 
Paulo com os donos de 
editoras ha duas semanas — 
, algumas estao discutindo 
com o ministerio as 
mudan^as que podem fazer 
nos livros. 

Avaliagao 
de tudo 

0 objetivo e conseguir 
participar, ainda este ano, da 
compra de livros para o 
Nordeste, que ocorrera no 
segundo semestre, e dos 
estados de Minas Gerais e 
Sao Paulo, onde o processo 
de aquisi^ao dos titulos ja foi 
descentralizado pela FAE. 

Paulo Renato garantiu 
que o MEC nao vai se omitir, 
deixando de divulgar a lista 
dos excluidos. "E um direito 
piiblico dar a saber aos 
prgaos de imprensa e a toda 
a sociedade quais sao os 
livros que contem falhas de 
conteudo. Mas primeiro os 
resultados finais e as 
recomenda^oes serao 
entregues aos responsaveis 
pela autoria e produce do 
material", explicou. 

Trabalho 
infant! I 

A Associa^ao Brasileira 
dos Exportadores de 
Citricos (Abecitrus) assinou 
esta ter^a-feira termo de 
compromisso de nao 
adquirir materias-primas,' 
produtos ou insumos de 
empresas em que for 
constatado o emprego de 
trabalho infantil. O termo foi 
assinado no auditprio da 
Fundacentro, em Sao Paulo, 
e contou com a presenpa da 
Fundagao Abrinq para os 
Direitos da Crianpa e do 
Unicef. O presidente da 
Associa^ao Brasileira dos 
Citricultores, Osorio Costa, 
disse que a iniciativa e bem- 
vinda, mas que ocorre 
tarde. 

Fracassou o programa de 
subscri^ao do Banco do Brasil 
e para garantir o aqmento de 
capital de R$ 8 bilhoes do BB, 
o Tesouro Nacional tera que 
arcar com aproximadamente 
R$ 6,39 bilhoes. Isso significa 
que alem dos R$ 2,28 bilhoes 
ja colocados na primeira fase 
da compra de a^oes, o 
Tesouro sai de uma 
participa^ao de 30% no capital 
total do banco para ficar com 
uma parcela superior a 80%. 

Do total da participa^ao do 
Tesouro, R$ 2,4 bilhoes 
estavam programados para 
serem injetados no BB por 
meio da troca de a^des, ou 
seja, o Tesouro cederia ao 
banco a^oes que possui de 
outras estatais que poderiam 
ser negociadas pelo banco no 
mercado. No fechamento dos 
numeros, o erro de 
expectativa do governo fica 
em R$ 1,71 bilhao. 

Mercado 
Este numero foi ainda 

reduzido com a alternativa da 
Bndes, Participator' 
(BNDESPar), subsidiaria 
Banco Nacional || 
Desenvolvimento Econ6mic< ■ 
e Social (-BNDES), comprar 
um total de R$ 500 milhoes. 
"Subestimamos a reagao do 
mercado em relatao ao valor 
da operagao'^ admitiu, de 
forma irritada, o diretor de 
Finan^as do Banco do Brasil, 
Carlos Gilberto Caetano. 

O maior efro do governo, 
reconheceu o diretor do BB, 
foi estimar que os pequenos 
acionistas do banco e os 
investidores institucionais, 
como os fundos de pensao, 
por exemplo, iriam adquirir u 
total de R$ 1,6 bilhao. Ate a 
ultima sexta-feira, dia 24, 
depois de duas fases de 
subscrifao e da oferta de um 
bonus a quern comprasse as 
atoes, somente 21 mil 
acionistas atenderam ao 
chamado do banco e 
contribuiram com a 

uro 

ftpao de R$ 22 

querer aimiav, 
i onfiririr um numero final da 
particip^tao do Tesouro, 
prometid" para esta sexta- 
feira, Caetano argumenta qufc 
das 3 mil agencias do banco, 
600 que nao tern sistema on 
line ainda nao repassaram os 
numeros a sede. Ao mesmo 
tempo, ele reconhece que 
mesmo contabilizando estas 
agencias, o volume total do 
desembolso do caixa do 
governo nao sofrera grandes 
alteratoes. 

De acordo com o diretor do 
BB, que foi responsavel por 
toda a operatao, o pre^o de R$ 
13,51 por lote de mil agoes na 
subscritao nao foi um erro. 
Isso apesar destas mesmas 
agoes, ou seja, as ordinarias, 
que dao direito avoto, estarem 
sendo negociadas a R$ 9,30 
nas bolsas. "Qualquer que 
fosse o pre^o, a bolsa estaria 

abaixo", insiste Caetano. 
Atoes 

fracasso, o 
diretor do Bl " 
Tesouro nao vl. as 
suas a^oes nos "proxirr^^eis 
meses ou um ano". Segundo 
ele, a venda das atoes por 
parte do Tesouro so podera 
ocorrer este semestre quando 
a instituitao apresentara o 
maior prejuizo de suahistoria, 
e torno de R$ 5 bilhoes. "Do 
contrario, o pre^o das atoes 
cairia", acrescentou. 

Na ultima segunda-feira, 
depois de ler um relatorio da 
revista Global Finance, o 
diretor, o diretor do BB 
afirmou ter ficado sabendo 
que, nos ultimos dez anos, a 
maior operagao de aumento de 
capital feita por uma empresa 
foi de US$ 2,5 bilhoes. "O 
nosso foi de R$ 8 bilhoes", 
disse Caetano, admitindo, 
mais uma vez, que o governo 
subestimou a rea^ao que o 
mercado teria a opera^ao. 

Projeto de lei deve mudar legislaQao 

sobre violencia sexual contra menor 

Somente serao vitimas criangas de menos de 12 anos 

Estimulado pela decisao 
do ministro Marco Aurdio de 
Mello, do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que, ao relatar 
um habeas corpus a favor de 
um acusado de estupro, 
considerou que "nos nossos 
dias, nao ha criangas, mas 
moyas de 12 anos", o senador 
Jose Bonifacio (PPB-TO) 
resolveu passar esse 
prindpio para a legislayao em 
vigor. Ele apresentou projeto 
de lei que altera o Codigo 
Penal nos dispositivos que 
tratam da violencia sexual 
contra menor. Pelo que 
deseja o senador, o agravante 
em casos de violencia 
passaria a ser aplicado nos 
casos em que a vitima tiver 
menos de 12 anos. Na lei 
atual, aplica-se aos 

condenados por manter 
relagoes sexuais com 
meninas de menos de 14 
anos. "Foi uma decisao 
corajosa do STF", disse o 
senador no discurso em que 
apresentou a proposta, ainda 
sem data para ser votada. 

O artigo que trata da 
corrupgao de menos, pelas 
expectativas de Bonjfacio, 
ocorrera quando alguem 
"corromper ou facilitar a 
corrupgao de pessoas maior 
de 12 anos e menos de 16 de 
anos, com ela praticando ato 
de libidinagem ou induzindo- 
a a pratica-lo ou presencia- 
lo". O texto atual do Codigo 
Penal refere-se as idades 
entre 14 e 16 anos. 

E a primeira proposta 
apresentada por Jose 

Bonifacio, que "at^ entao se 
limitara a acompanhar as 
discussoes em plenario sem 
demonstrar conhecimento 
por nenhuma causa 
especifica. O senador 
assumiu o cargo ha menos de 
dois meses, na vaga do titular 
Leomar Quintanilha, 
indicado para uma secretaria 
estadual. Ao apresentar o 
projeto, Bonifacio disse que 
queria adotar na pratica a 
sentenga do STF, referindo- 
se ao voto em que o ministro 
Marco Aurelio favoravel a 
libertagao do encanador 
Marcio Luiz de Carvalho, 
que mantivera relagoes 
sexuais com uma menina de 
12 anos em Carmo de Minas 
(MG) e estava condenado a 
seis anos de prisao. 

O ministro entendeu que 
a tnaioria das meninas de 12 
anos, "precocemente 
amadurecida, ja conta com 
discernimento bastante para 
reagir ante eventuais 
adversidades". Para o 
senador, ''Marco Aurelio 
compreendeu que "os meios 
de comunicagao, com a 
programagao televisiva que 
entra em todos os lares 
brasileiros a mostrar sexo ate 
na novela das seis horas 
mudaram a compreensi. 
sobre questoes sexuais' 
Bonifacio defendeu 
"mudangas em nosso 
comportamento e ate em 
nossas consciencias para 
acompanharmos essa 
modernidade que se 
manifesta em nosso Pais". 

Gamara discute aposentadoria 

O governo ja venceu todas 
as votagoes de destaques a 
emenda da Previdencia na 
CAmara. A mais importante 
limitou o teto das 
aposentadorias em R$ 8 mil % 

para os deputados e senadores 
e em R$ 6,4 mil para os 
servidores publicos, Proposta 
pelo PT e PC do B, ela foi 
aprovada depois de um acordo 
entre todos os partidos, por 
429 votos a favor, tres 
contrarios e seis abstengoes. 
Os aliados conseguiram 
barrar a tentativa das 
oposigoes de impedir a 
cobranga de contribuiyao 
previdenciaria dos inativos. 
Outros destaques derrotados 
tentavam incluir os militares 
no sistema unico de 
Previdencia Social e o outro 

pretendia unificar o dinheiro 
da Previdencia em um caixo 
so. 

Com a decisao de limitar as 
aposentadorias, havera corte 
nos vencimentos de todos os 
que acumulam proventos com 
soma superior ao teto. A 
decisao atinge varies 
parlamentares, entre eles, o 
senador Jose Sarney (PmDB- 
AP) e o deputado Jair Soares 
(PFDRS). Sarney tern duas 
aposentadorias (uma de 
servidor do Tribunal de 
Justiga do Maranhao e de 
outra de governador do 
Maranhao). Somadas, 
representam cercade R$ 8 mil, 
segundo a assessoria de 
Sarney, e R$ 15,1 mil segundo 
a revista "Veja". Ele deve 
perder R$ 7,1 mil. 

Inativos 
Foi rejeitado destaque das 

oposigoes que so permitia a 
cobranga dos contribuigoes dos 
servidores publicos ativos. As 
oposigoes precisavam de 308 
votos, mas so conseguiram 125 
contra 312 e sete abstengoes. 
Assim, ficou aberta a 
possibilidade de cobranga de 
contribuigao previdenciaria dos 
inativos, o que ja esta sendo 
feito por intermedio de medida 
provisoria. 

O governo resistiu a outros 
ataques da oposigao, como o 
que pretendia aprovar o regime 
unico de Previdencia ate para 
os servidores militares. Na 
votagao deste destaque as 
oposigoes se desentenderam. 
So o PT votou pela inclusao 
deles no regime unico. 

Grafica Jardim 
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Prefeito abandona Cafeteirao 

Bate 

Bola 

por FRANCISCO DO VALE 

Mega-Sena 
As apostas para o 

concurso 013 da Mega-Sena 
foram encerradas em todo 
Brasil, exceto a algumas 
capitals que terao suas 
apostas encerradas nesta 
sexta-feira, e a expectativa 
dos revendores lotericos e 
de um premio seja em torno 
de R$ 2 milhoes, ja 
descontado o Imposto de 
Renda, uma vez que ja existe 
um 'acumulado de R$ 
880.136,25, pois nao hoiive 
acertador no concurso 012. 

O sorteio das dezenas 
sera realizado na segunda- 
feira, dia 03 de junho, as 
09:00 horas, no auditorio da 
Caixa Economica Federal, 
em Brasilia. Se iiao houver 
ganhador em qualquer faixa 
(sena, quina e quadra), o 
premio ficara acumulado 
para o concurso seguinte em 
suas respectivas faixas. 

Yale destacar para os 
apostadores, que as 
dezenas que mais sairam ate 
agora na Mega-Sena: 04 
(cinco vezes), 19, 38, 43 
(quatro vezes) e 05 - 16-20 
• 27 - 37 e 47 (tres vezes). 15 
dezenas ainda nao sairam e 
foram sorteadas na Mega- 
Sena: 12-14 - 23 - 24 - 26 - 28 
-31-32-34-35-44-45-48 
- 50 e 51. 

O premio liquido 
acumulado para o segundo 
concurso de final zero ja e 
de R$ 3.424,154,62. 
Conforme regulamento 
estabelecido pela Caixa 
Economica Federal, em 
cada concurso da Mega- 
Sena ficam acumulados 20% 

do premio total para o 
Mega-Premiof que sera 
sorteado no concurso 020. 

Super-Sena 
Um premio milionario 

em torno de R$ 3 milhoes e 
a previsao dos agentes 
lotericos credenciados pela 
Caixa Economica Federal 
para quern acertar o 
concurso 061 da Supersena, 
uma vez que ja existe um 
acumulado de R$ 
1.229.205,57. O sorteio das 
seis dezenas sera realizado 
no proximo domingo, dia 
02, as 16:00 horas, no 
auditorio da Caixa 
'Economica Federal, em 
Brasilia. 

A16m de representar 
uma verdadeira fabrica de 
milionarios, a Supersena vai 
destinar um por cento da 
arrecada^ao para o Fundo 
Nacional de Cultura; 32 por 
cento para a Seguridade 
Social e tres por cento para 
o Fundo Penitenciario 
Nacional. 

Como a Mega-Sena, 
Supersena teve suas apostas 
na maioria das cidades 
brasileira encerradas, hoje 
somente, nas principais 
capitals. 

Quina 
Quern acertar as cinco 

dezenas do concurso 208 da 
quina com sorteio no 
domingo, as 16:00 horas, no 
auditorio da CEF, em 
Brasilia, podera receber um 
premio em torno de R$ 380 
mil. Os apostadores das 
pricipais capitals do Pais, 
tambem poderao efetuar 
suas apostas no dia de hoje. 

Loteria Esportiva, concurso 1 26 
A Loteria Esportiva, concurso 126, programa para o 

final de semana os seguintes jogos: 

Jogo 01 Vitorla/BA x Bahia/BA 

Jogo 02 America/RJ x Olaria/RJ 

Jogb 03 Americano/RJ x Itaperuna/RJ 

Jogo 04 Alecrim/RN x ABC/RN 

Jogo 05 Sto. Andre/SP x Ituano/SP 

Jogo 06 Rio Preto/SP x Paulista/SP 

ogo 07 P. Santista/SP x Noroeste/SP 

Jogo 08 Bragantino/SP x S. Jose/SP 

Jogo 09 Olimpia/SP x Ponte Preta/SP 

Jogo 10 Peru x Colombia 

Jogo 11 Venezuela x Chile 

Jogo 12 Uruguai x Paraguai 

Jogo 13 Equador x Argentina 

por Valter Silva 
Radialista 

A Liga de Joao Lisboa esta 
abandonada deste o 
falecimento do ex-presidente 
Edvaldo Alves Cardoso, 
(Socrates). Com o falecimento 
do presidente, o vice, Joao de 
Tal, assumiu a entidade e ate 
agora nao fez absolutamente 
nada, aiegando falta de tempo. 
Segundo informayoes, Joao ja 
teria procurado pessoas 
ligadas ao esporte da cidade 
para entregar a entidade. A 
Liga, que e filiada a Federayao 
Marailhense de Futebol, tern 
aproximadamente 22 clubes 
filiados, mas na ultima 
temporada apenas 12 clubes 
participaram da competiyao, 
que teve como campeao a 
Sociedade Atletica Joao 
Lisboa, e vice, Botafogo 
Futebol Clube. 

Nao bastasse o desprezo 
para o futebol da primeira 
divisao da cidade, o atual 
prefeito Raimundo Cabeludo, 
abandonou o esporte da 

cidade. O Estadio Cafeteirao, 
por exemplo, mais parece uma 
fazenda do que mesmo um 
campo de futebol. O mato esta 
dando no meio da canela. Se 
os por toes fossem liberados, 
com certeza, daria um bom 
pasto para os animais. 

O diretor do Departamento 
de Desporto e Lazer da cidade 
de Joao Lisboa, fechou os 
por toes do estadio em maryo, 
devido as fortes chuvas que 
cairam sob a cidade. Os 
presidentes de clubes estao 
preocupados com a 
desmotivayao do futebol 
joaolisboense e pedem 
socorro as autoridades do 
municipio. 

Com o inicio do verao, o 
problcma se agrava, pois a 
informa^ao obtida nas 
imedia^oes do estadio dao 
conta de que nao existe 
sistema de agua encanada para 
manter o gramado do estadio. 
O Cafeteirao ja teve o 
previlegio de receber o craque 
Roberto Carlos, hoje no 
futebol italiano. Raimundo Cabeludo esquece esporte joaolisboense 

Dida e admirado por Zagalo 
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Dida, go lei to da Selegao Brasileira e admirado pelo tecnico Zagalo 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

Ha bom resultado do 
Cruzeiro, diante do Flamcngo 
no Maracana, em 1 a 1 no inicio 
da semana, no qua! o goleiro do 
Cnizeiro e da Seleyao 
Brasileira, "Dida", foi a 

principal atra^ao e deixou o 
tecnico Zagalo satisfeito. 
Criticado por manter o goleiro 
como titular da Seleyao 
Brasileira, para os Jogos 
Olimpicos de Atlanta, o 
treinador acha que o 
desempenho do jogador, 
salvando o seu time da derrota 

em diversas oportunidades, no 
segundo tempo, foi, segundo o 
treinador, extremamente 
positive. 

Dida mostrou que as criticas 
nao o abalaram em nada. Foi 
otimo. "Eu sempre dissc que 
confiava nele e vou continuar 
Ihe dando apoio, por que e 

jovem, tern um grande jxjtencial 
e vai aprender muito mais para 
se tornar um excelente goleiro". 

Zagalo disse nao ter visto o 
em|)ate em 1 a 1 entre Flamengo 
e Cruzeiro, tendo sido 
informado da boa atua^ao do 
goleiro, por seu filbo, que 
assistiu a transmissao ao vivo 
por uma emissora de televisao 
a cabo. 

Segundo o tecnico, Dida 
jwssui um problema comum a 
todos os jogadores desta 
jK)si?ao no Brasil; a fragilidade 
nas saidas do gol, ressaltando 
que isto pode ser corrigido com 
muito treinamento. 

Na opiniao de Zagalo, se 
ocorrem as falhas que muitos 
apontaram nas apresenta^oes 
do goleiro com a camisa da 
Scleyao, elas nao foram tao 
flagrantes e aconteceram 
esporadicamente, nao 
chegarido a comprometer seu 
desempenho. Quanto a equipe 
para a Olimpiada, o tecnico 
reiterou que abase e a que vem 
jogando. "fattando al'guns 
j)equenos ajustes taticos e uma 
ou duas mudanyas". Zagalo 
admitiu que uma delas podera 
ser na zaga, setor que ainda e 
alvo de suas preocupa^oes. Por 
outro lado, o goleiro Dida esta 
trabalhando intensivamente 
para concertar as falhas que 
vem cometendo. O jogo contra 
o Flamengo foi a grande prova. 

Futebol e arte, 

violencia e crime 

Si 

    ^ issim s Orlando Menezes, q 

comcndo d© segundo o sextofeirci, o programo Cidade 

Afcrta, dos 13h00 os 15h30, peb TV CSdade. 

A verdade niia e crua, doa a cjueiu doer. 
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Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

CmJ-20 

O belo casal VqI e^ia (Plo^ de 3edc\) e T^i*. 
Cucicxno jWzre.U/ sub-see^efa^io dc\ 1-^olieio CZ'wil, 
desj-ilam pel a city felines da vido. LAm dos 
mofivos e a inaugu^o^ao da li^da loja de 
lipgevres. O ouf^o e gue esse sem duvida e um 
dos casais mais apai>coK\ados da cidade. 

QC£C4*&6' A i/AjU 

l^ose da C\c\\ci, esta g^avida de uma meniaa. 
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Chafi Braide e Andrei a, anciosos com a chegada de mais um herdeiro 

Fernando Aatunes e Telma (movimentando o Shalon Haras Clube) 

% 

•vw; 

.A", 

iH 

  

M*. \ 
m m 

vft: 

■ftis 

:si 

■■■ 

SSSii : viv - 

1ft: - 

Aft 

i 

ft'ft 

-A »wamae es+a ^eliafssimay pois te^a um casa 
de jilkos/ para a corujisse do papai (Hilber+o. 

QbrhA Ac 

A direforia do ^d+e C-lub promove no proximo 
sabadoy uma seres+a dangan+e em borne nag em 

ao dia dos nomorados. l-'ara a alegria dos 

associados do clube. 

As amigas do 3em Ouerer, se reuniram 

on^em na residencia de AAaris+eia AJoIe+Oy em 

jantar de con|ra+ernl3.aeao em bomenagem as 

aniversarian+es do mes. 

Si*C04^tu>' 

Nosso destaques boje, para o gatinho Elias Yusuf, 
filho do casal Greice e Hassan Yusuf 

A^on+ece sabado, dia y\0; na sala de 

conven^oes do -blo+el A^^polis) o OOZl ^ncon+ro 

da T-'rosper idade, pela A ssoc ia«pao da 

PVosperidade da Seicbo-/\Jo-v_^e do 3rasil. O 
encon+ro +era varlas pales Iras,, a I em da 

parlicipagao de um convidado especial/ 3r. 
Lindomar 30se de A^^^'da. ^ncerrando com 

um janlar dan<panle na area da piscina do bolel. 

A hela Tereza Color, na city dia 06 de julbo, em 
ei'ento realizado pelo colunista Jonas Ribeiro 

<3sla colunisla ira nesle j-inal de semana para 
3ao L uis/ onde ira enconlrar seu maridao/ 
aproveilando para Iralar de assunlos gue ira 
engrandecer seu Irabalbo denlro da sua 
agencia A^ Promogoes. 

dirculando pela city/ o empresario Pernando 
3arney/ gue esta com um olbo em 3ao l_uis e 
o outro em imperatriz em seus 
empreendimentos e-, une o util ao agradavel 
fazendo um loock pela vida noturna da cidade. 

MM A GENTE FAZ TUDO 

^ PARA VER VOCE FELIZ. 

E ANIVERSARiO 
TRAMONTINA. 

VENHA COMEMORAR! 

O MELHOR DA FESTA 

SAO DOS PREgOS 
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Presentes Santa Marina. 

Zodo mundo tem, todo mundo 

usa e sent pre fatta um. 

do I CK P 

Seu ftJislribjidcr- 

flrmazQm Nadia 

Santa Marina (Duralex) 

Fone: 722-2952 

Noivos & Noivos 

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

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

Ruq Simplfdo Moreira. ] 665 

Fonc; (098) 723-5]63 - lmp0rQtriz-/V\fl 
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Para anunaar 

^ e so iigor 

723-2034. 

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

auto-confianja. 
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 — ter^a, quinta e sabado — das 17:30 as 18:30 e das 

18:30 ks 19:30. 
Matriculas abertas. 

Rua Piaui, 612, Nova Imperatriz. 

Vende-se 
Uma moto DT200 seminova, com apenas 16.000 km rodados, ano 94 (do dia 
14 de novembro). Interessados, entrar em contato corq 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$ 7.000 — cor amarela 
Pampa 93N94 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 ter9as, quintas e sdbados as 10:30 

Vende-se 
Uma casa construida (esquina) e outra come^ada, com ponto comercial. A 
Rua Furna, n0 08-A, Parque Santa Liicia. 
Valor: 3.000,00 (ACEITA 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. 

Maira Estacionamento 
Vende: 

6mega 93 - R$ 18.000 — cor vinho; Santana 94 - R$ 14.000 — cor azul; 
BMW 92 - R$ 60.000:— cor preto 
Contatos pelo fone: 721-7780 

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 

ick-Up Fiat, ano 91 - R$ 5.500,00 — cor bege 
Av. Dorgival P. de Sousa, 763 - fone: 721-4626 

Vende-se ou troca-se 
Uma chacara localizada na entrada da Vila Davi. 
Preijo a combinar. 
Tratar no Bar Castelinho, Beira Rio, n916, com o sr. Joao Damascena Silva 
Braga (Joaozinho) 

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

Vende-se 
Uma pronta entrega do ramo de confec96es localizada a rua Cel. Manoel 
Bandeira c/ Dorgival P. de Sousa. 
Contatos pelo fone: 723-1628 em horario comercial ou no local. Prefo de 
ocasiao. 

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

Ademar Mariano Consult Imobilhkria 
Vende: 

*Uma casa residencial localizada a Av. Bernardo Sayao, Bairro Tres Poderes 
— com 04 quartos, 01 suite, garagem, piscina, copa/cozinha. Pre^o de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a Rua Sergipe, Bairro Ju^ara — com 02 
quartos, 01 suite, garagem, area de servi^o, copa/cozinha. Pre^o de ocasiao. 
*Um apartamento residencial localizado a Rua Sao Pedro. Bairro Nova 
Imperatriz, Edificio Meridien — com 02 quartos, 01 suite, banheiro social, 
copa/cozinha, dependencia de empregada. Pre90 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. Pre9o de ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a Rua Frei Manoel Procopio, Bairro Centro 
— com 02 quartos, banheiro social, copa/cozinha. Pre90 de ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada no Setor Amazonas — com 02 quartos, 01 
suite, banheiro social, copa/cozinha, com uma area de 1.000 m2 de terreno 
(constru9ao nova). Pre90 de ocasiao. Contatos; Fone 721-5424 

AlexArouche Inioveis 
Sua Garantia Imobliaria 

Creci J-173 20a Regiao 
Rua Cel. Manoel Bandeira, 1961, Centro - Imperatriz-MA. 
•Vende- uma excelente casa situada a rua Maranhao, proximo ao Colegio 
Meng Imperador, com garagem para varies carros, duas salas, copa, cozinha, 
dep. de empregados, duas suites e dois quartos,(aceita-se carro, gado e 
parcelamento)' 
•Vende- um galpao situado a BR-010, proximo a nova rodoviaria, coberto de 
estrutura metalica em otimo acabamento, bastante amplo, (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 Ju9ara. 

Imobiliaria Karajas Ltda 
Rua Coriolano 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 14, 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 casa no Alto da Boa Vista 
R$ 36.000,00 

Pontos Comerciais 
* Um ponto na Rua Coriolano Milhomem, 1727, Centro 
R$ 36.000,00 
* Na Rua Luis Domingues, Centro 
R$ 45.000,00 
* Na Rua Ceara, Bairro Ju9ara 
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 

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

Ofertas de emprego/Sine- MA 
10 Soldadores de arma9ao 
08 Operadores de vibrador de concrete 
05 operadores de trator agricola 
04 armadores de guindastes 
20 armadores 
70 carpinteiros 
Obs.: as vagas disponiveis acima sao para Construtora Mendes Junior, em 
Minas Sul, Goias. 
01 Carpinteiro 
01 Barman 
02 cozinheiros 
02 operadores de patrol de acabamento 
02 tecnico em seguran9a do trabalho 
02 soldadores raio x 
01 churrasqueiro 
01 Vaqueiro 
02 Borracheiros 
02 Lanterneiros 
02 Serralheiros 
05 Empregadas domesticas 
02 encarregados de Departamento Pessoal 
Os interessados deverao dirigir-se ao micleo do orgao, a rua 15 de Novembro, 
s/n, antigo Ciretran. 

Oferta de eniprego 
A Exticendio Comercio e Representa96es LTDA esta contratando vendedores 
com ou sem experiencia. Os interessados devem procurar dona Sulamita. 
Av. Dorgival P. de Sousa n9 1427, em frente ao Imperatriz Shoping  

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

AC Corretora Vende: 
Moto Titan OK-R$ 3.200; 
Moto Drean OK - R$ 2.500 
Moto Today 89-R$ 1.600; 
Pick-Up Fiat 94 R$ 6.200 — cor vermelha; 
Pick-Up 1000, ano 94 - R$ 6.500,00 * ' 
Pick-Up 1500 92/93-R$ 5.500.00 . 
Santana CLI, com ar condicionado. CD, sg total, ano 95 - K§ IS.TJW.W 
Moto Titan OK-R$ 3.200,00 
Moto Titan OK-3.300,00. 
0100 Drin OK-R$ 2.500.00 
CG Today 93/94 - R$ 2.300.00 
CG, ano 89-R$ 1.600,00 
CG. ano 86 - R$ 1.500,00 
Pampa 89 - 3.200 cor vermelha; Santana 95 - R$ 18.000 
Av. Dorgival P. de Sousa, 991- fone:723-2481 

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

Vende-se 
01 estante de 390 nova; 01 cadeira de ferro nova com tres acentos; 01 
liquidificador Wallita; 01 mesa de ferro nova para escritorio; 01 cadeira nova 
para escritorio estilo executivo; 01 espremedor de frutas Maliori;-0I biro de 
a9o u§ado para escritorio. 
Tratar com Gerson. Fones 721-5858 ou 977-1723. Pre90 a combtftar. 

Vende-se 
Uma moto D-20 completa, cor preta, ano 93. 
R$ 23.000.00. Interessados falar com Valter. fone 977-1122 

Vende-se 
Camarao da agua salgada tamanho medio. Pre9o do Kg: 8,00 reais. Contatos 
pelo fone: 721-7510 

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

Salao Paraiso 
Metodo moderno de corte e massagem, com produtos 
da mais alta confian9a e pof pre90s 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 Reden9ao 11 

Precisa-se 
De uma cozinheira com experiencia e referencia, para trabalhaqr em uma 
residencia. Paga-se bem. Interssadas devem dirigir-se a Di PaulaCal9ados; 
Av. Getulio Vragas 682, Cal9adao 

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

Passa-se 
Um ponto comercial no Shopping Shalon. 
Maiores informa9oes pelo telefone 977-3463 

Academia ProCorpo 
Ginastica localizada, muscula^ao e 
aerobica. 
Fazendo com que voce tenha mna melhor 
harmonia com o seu corpo. Nao pense duas 
vezes. 
Rua Piaui, I I - Centro 

Vende-se 
Um Condicionador de Ar novo. Interessados ligar para 0 tone 721-3356. Falar 
com Maria Dinair ou se dirigir a Rua Sao Pedro, 16. Jardim Cristo Rei 

Vendo 
Um treiler novo e completo. Pre9o de ocasiio (1.200,00). Os interessados 
devem falar com Remy, a Rua Rio Grande do Norte, 176, entre as ruas 
Gon9alves Dias e 13 de Maio    

Vende-se 
Uma casa residencial no Conjunto Alameda Quinta de Ourb, com 1 suite, 1 
quarto, sala ampla, cozinha, garagem para 2 carros e quintal. Os interessados, 
falara 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. 

Flor de Seda 
Flor de Seda e pura sedu9ao. 
^Lingeries linha noite que seduzem pela sofisfica9ao das 
Tormas e constituem pelo conforto do toque suave da mais 
pura seda importada. 

, Uma combina9ao perfeita, resultando da constante 
assimila9ao das ultimas tendencias internacionais e de uma 

produ9ao que prima pela alta qualidade. 
Isso pode ser percebido no tecido finissimo, no corte preciso; no 

acabamento perefeito, na harmonia das estampas e nas composi96es 
inovadas. 
A tradu9ao exata de tudo que as mulheres de bom gosto.esperam ae 

um lingerie noite. Flor de Seda. E usar e seduzir. - m ' 
Av. Getulio Vargas, 176-B. Fone;72l-5105 Imperatttt-MA. 
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^AAork mprotegerd sua amaday se preciso |or 
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De 25 A 30 DE MAIO - Biblioteca publica municipal, entrada franca 

APOIO CULTURAL: BANCO DO NORDESTE, PHILCO, ELETROTEC E PNEUS MAGNOLIA 

REALIZA^AO " CLUBE DE VlDO DO NORDESTE; TRIBOS ASSOCIATION ' PlVISAO EM CINEMA 6 VldeO 



JORNAL 

HIapital 6A Cidade Imperatriz, 31 de maio de 1996 

Aspectos eticos na interrupgao da gravidez 

por Luciane Brito 

E indiscutivel que o 
direito a vida 6 inviolavel e 
Berliitguer, no sen livro 
"Quest6es de via" interroga 
se pode ser identificavel 
individuo qualquer cdula da 
linha germinal apenas por 
estar secundada. 

Controverso £ o assunto 
e nem na Italia nem em 
qualquer outro lugar, ao se 
legislar sobre o aborto, 
houve defini^ao do momento 
na qual se origina a vida. 

A fese inicial 6, sem 
sombra de diivida, a 
fecunda^ao a partir da qual 
surgira um individuo com 
suas proprias 
caracteristicas. 

Segundo Monroy, nos 
mamiferos, a segmentagao 
do ovo leva a formagao do 
blastocito o qual, em 
consequencia, implanta-se 
no utero. 0 referido autor 
considera como de suma 
importAncia as relates 
entre o embriao e a mae, e 
so apos o implante ^ que 
come^am os processes 
morfogen^ticos que 
desencadearao diferen^as 
entre tecidos e orgaos. 

Analisa Berlinguer que 
antes do inicio desses 
processes morfogen^ticos 
ainda nao come^ou a 
forma^ao do individuo. Esse 
drama continua e, na nossa 
otica, estabelece uma 
polemica salutar pois 
permite abertura para o 
debate. 

De acordo com 
informa^oes da Organizagao 
Mundial de Saiide (OMS), 
99% das 500 mil mortes 
maternas anuais ocorrem 
em paises em 
desenvolvimento. Desta 115 
a 204 mil resultam de 
abortos ilegais e 
clandestinos. 

The Alan Guttmacher 
Institute (New York e 
Washington), em 1994, na 
pesquisa Aborto 
Clandestino: uma realidade 
latino-americana, informa 
que 1.443.350 abortos 
clandestinos ocorrem no 
Brasil anualmente. 

0 nosso Codigo Penal, 
artigo 128 do Decretto-Lei nQ 

7848 de 7 de dezembro de 
1940, nos informa sobre as 
duas unicas possibilidade do 
aborto admitidas pela lei, 
sem puni9ao: em case de 

risco de vida da mae e na 
gravidez resultante de 
estupro. 

O que observamos, frente 
a estas situates, e que os 
hospitais se negam a efetuar 
esses atendimentos e os 
proprios profissionais 
medicos nao se 
comprometem a executar a 
interrup^ao da gesta^ao, 
pois o Codigo de Etica 
medica Ihes facultam o 
direito de nao faze-lo. 

Outro fator ate certo 
ponto ignorado, por alguns 
professores que estao em 
contato estreito com o 
Codigo de Etica medica, ^ 
sobre o designado aborto 
terapeutico, consequente a 
infecgoes como: rubeola, 
toxoplasmose, mal forma^ao 
congenitas etc... os quais em 
indica^ao proibida pela lei 
vigente, nao 
correspondendo com as 
informa^des dadas aos 
alunos. Temos 
conhecimento de que, para 
dar atendimento as vitimas 
de estupro quando gravidas, 
pela Assessoria de Saiide da 
Prefeitura do Municipio de 
SaoPaulo d incluida na Lei 
Organica do Municipio em 
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COMPRA FORD. 

06/06/96, a portaria 692/89. 
"Dispoe obrigatoriamente 

a rede hospitalar no 
municipio do atendimento 
mddico para o procedimento 
de abortamento, nos casos 
de exclusao de 
antijuridicidade previstos no 
Codigo Penal". 

Entao esta funcionando 
no Hospital Municipal, em 
Jabaquara, o primeiro 
service piiblico que destina 
a prestar atendimento de 
interromper a gestagao, se 
assim o desejar, a mulher 
vitiraa de estupro. 

E importante destacar 
algumas ocasioes, por 
desconhecimento do Codigo 
de Etica Medica violamos 
alguns do seus preceitos, a 
saber: 

A omissao da demincia de 
colegas que fornecem 
endere^o de clinicas 
abortivas ou orientam 
clientes a esses atos: 

Preambulo, inciso IV: a 
fim de garantir o acatamento 
e cabal execu^ao deste 
Codigo, cabe comunicar ao 
CRM, com discri^ao e 
fundamento, fatos de que 
tenham conhecimento e que 
represente infrigencia do 

presente Codigo e das 
normas que regulam o 
exercicio da Medicina. 

Assim como fornecer o 
endere^o de clinicas de 
aborto e orientar aquisigao 
de drogas abortivas. 

Art. 18; Acumpliciar-se 
com os que exercem 
ilegalmente a Medicina ou 
com profissionais ou 
instituigoes medicas que 
pratiquem atos ilicitos. 

Art. 19: O medico deve 
ter para com seus colegas 
respeito, consideragao e 
solidariedade, sem todavia 
eximir-se de denunciar atos 
que contrariam os 
postulados Eticos a 
Comissao da Institui^ao em 
que exerce seu trabalho e, se 
necessario, ao CRM. 

Outro exemplo de 
viola^ao ao codigo diz 
respeito ao aborto com fins 
lucrativos: 

Art. 9: A Medicina nao 
pode em qual circunstancia, 
ou de qualquer forma ser 
exercida como comercio. 

Art. 89: Deixar de se 
conduzir com moderagao na 
fixa^ao de seus honorarios, 
devendo considerar as 
limitavoes economicas do 

paciente, as circunstancias do 
atendimento e a pratica local. 

Continuando 
E verdado ao medico: 
Art. 42; Praticar ou indicar 

atos medicos desnecessarios 
ou proibidos pela legisla^ao 
do pais. 

Art. 43: Descumprir 
legisla^ao especifica nos 
casos de transplantes de 
orgaos ou tecidos, 
esteriliza^ao, fecunda^ao 
artificial e abortamento. 

Observamos neste s^culo 
grandes mudan^as e o nosso 
papel ^ de reflexao. 

Vamos discutir nas 
institui^oes de Saiide com 
orgaos formadores de 
recursos humanos, com os 
Conselhos de Saiide, com as 
Sociedades Cienlificas, 
reformulando os tao 
ultrapassados eddigos Penais 
e de Etica, adequando-os para 
uma perspectiva essencial, 
mais humana. 

Finalizo para medicagao 
com os dizeres do grande 
imperador romano Marco 
Aurdlio: 

"A ideia e o linico criterio 
do presente, pois ela 
transforma todo ontem e todo 
amanha em agora". 

Ati-ncau! A ten can! Atcucan! 

INFORMATIVO AUTORAMA 

lieUE 721-8595 E FA^A 0 MELH0R NEGOCIO EM PNEU DE CAR6A, FNEU 

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

CARRO PASSEIO 

ALINHAMENT0 R$ 6,00 

BALANCEAMENTO R$ 8,00 

CAMIINHAO 

AUNHAMENTO R$7,50 
BALANCEAMENTO R$7,50 
PR0TET0R AR0 16 R?]9'22 
PR0TET0R ARO 20 15,00 
PROTETOR ARO 22 R$ 20,00 

PNEU DE CARGA (FIRESTONE), 30/45/60 DMS 
NO PREfOA VISTA SEMJUROS. 

NA COMPRA DE 04 PNEUS DE CARGA OV PASSEIO, 
AUNHAMENTO E BALANCEAMENTO INTEIRAMENTE GRATIS. 

PROMOCAO COMO ESTA, S6 NA AUTORAMA PNEUS. 
APROVETTE ESTA SUPER PROMO(AO v 

ENQUANTO DURiR O ESTOQUE. 

AUTORAMA 

PISEUS 

Sua Wova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 ■ Fone 721-8593 
7 

Seja mais um 

assinante do 
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Lisue 73S-1345 e 

fa^a a assinatura do Seu 

Lider Diario. 
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Biblioteca 

estadual foi 

reaberta 

porRaimundo Primeiro 

Depois de passar por uma 
ampla reforma, a Biblioteca 
Estadual Cromwell de Carvalho 
foi reaberto ao piiblico ontem, dia 
30. A solenidade, que aconteceu 
as 17 boras, contou com a 
participagao do governador 
Francisco Moraes Souza, do Piaui, 
e do presidente da Funda^ao 
Cultural Osmar Junior. Naocasiao, 
foi lan^ada mais uma edi^ao da 
Revista Presenga, editada pelo 
Consettio Estadual da Cultura. 

A Biblioteca esteve fechada 
desde o inicio do ano passado, 
quanto teve sua estrutura fisica 
comprometida durante o rigoroso 
inverno. Pararecuperar o forro, 
as portas, janelas, pintura, 
estruturas eletricae hidraulica, o 
Governo do Estado, atraves da 
Funda^ao Cultural, investiu mais 
de R$ 50 mil na reforma. 

O acervo de 
aproximadamente 20 mil volumes 
da Biblioteca e a principal fonte de 
jx'squisa para os estudantes de 
primeiro e segundo graus de 
Teresina. De acordo com Irene 
Barros, diretora da Cromwell de 
Carvalho, pelo menos 500 alunos 
costumavam frequentar a 
Biblioteca diariamente. "Agora, 
com a reabertura, a tendencia ^ 
que a movimenta^ao seja 
retomada", acrescenta ela. 
  

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 urn 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. 

Forum da Sociedade Civil 

de Imperatriz 

EDITAL DE CONVOCACAO 

Ficam convocados todos os cidaddos e 

entidades filiadas ao FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE 

IMPERATRIZ para a Assembleia Geral Ordinaria a se 

realizar no proximo dia 31 de maio, sexta-feira, as 19:00 

hs, na sede do Rotary Clube de Imperatriz, na rua 

Tereza Cristina, com a seguinte ordem do dia: 

1 - Forma de participagdo da entidade nas eleipdes 

municipaisde 1996, 

2- Apreciapdo do projeto "Cidade Cidadd". 

3- Alterapdo estatudria. 

A COMISSAO EXECUTIVA 
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CIDADE CIDADA 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum da Sociedade Civil. 

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

CIDADANIA JA 
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PC sofrera mudancas 

Subsecretario de Seguranga da 

Regiao Tocantina, Dr. Luciano Abreu, anuncia mudangas na Policia Civil de Imperatriz 

por FRANCISCO DO VALE 

Ameaga de morte 
Compareceu na Depol - 

Delegaciade Policia, o senhor 
Antonio Reinaldo Pereira 
Silva, brasileiro, maranhense, 
39 anos de idade, residente na 
Coriolano Milhomem, s/n0, 
comunicando que foi vitimade 
amaega de morte por um 
elemento conhecido por Jos^ 
Filho, que segundo o 
comunicante, com uma faca 
em punho, tentou contra a sua 
vida e so nao conseguiu 
consumar o fato porque o 
mesmo correu. 

Furto de documentos 
Por volta das 14:00 boras 

de ontem compareceu no 
Primeiro Distrito, Paulo Andr^ 
Pinto Tigreiro, maranhense, 
solteiro, 19 anos de idade, 
residente na Coriolano 
Milhomem, 1085, Bacuri, para 
comunicar que foram furtados 
todos os seus documentos 
pessoais: Certidao de 
Nascimento, Carteira 
Nacional de Habilitagao - 
Detran-MA, Carteira de 
Identidade Civil, CPF, al^m 
dos documentos do seu irmao 
Alberto Nunes Tigreiro, 
maranhense, 28 anos, 
comercainte, sendo: Carteira 
de Identidade Civil, CNH, 
Detran-MA, talao de cheque 
do Bradesco (Bernardo 
Sayao), bem como todos os 
documentos do veiculo VW 
Gol GTI, ano 91, vermelho, 
placas HOT 4543- Sao Luis- 
MA, um toca-fitas e dois auto- 
falantes. O fato, segundo o 
comunicante, ocorreu em 
frente a sua residencia. 

Perda de documentos 
Antonia Ferreira 

Sarmento, paraense, casada, 
comerciante, residente na Luis 
Domingues, 1525, no bairro 
do Mercadinho, comunicou na 
DRF, que foram perdidos os 
documentos do veiculo Fiat 
Tempra IE, placas HOU 5836- 
MA, cor verde, fato ocorrido 
no ultimo final de semana. 

Furto de cheque 
Maria Aparecida Meneses, 

goiana, solteira, 27 anos de 
idade, residente na rua 17 de 
/ bril, casa 05, Condominio 
Alameda Imperial 32, Jardim 
Sao Luis, esteve no Primeiro 
Distrito para comunicar que 

foram furtados os cheques de 
niimeros nao lembrados, dos 
bancos Itaii, Caixa Economica 
Federal, Banco do Brasil e 
Bradesco, sendo cerca de 08 
cheques. Os cheques eram de 
clientes que segundo a 
comunicante tinham Ihe 
enviado, e que foram furtados 
ainda 6 mil reais em 
mercadorias e todos os 
documentos pessoais da 
comunicante, fato ocorrido 
em viagem de Palmas a 
Imperatriz. 

Mudanga 
A Policia Civil de 

Imperatriz vem sofrendo 
algumas mudangas. O 
subsecretario de Seguranga 
da Regiao Tocantina, Dr. 
Luciano Abreu, processou no 
inicio do mes de maio, varias 
mudangas. Para o mes de 
junho, ficou decidido em 
reuniao que apartir de hoje a 
delegada Radige Barbosa, nao 
£ mais do Terceiro Distriro. 
A delegada foi transferida para 
a DPCA, enquanto que o 
delegado Batista, ocupa o seu 
lugar no 3° DP. 

JairXexeo 
O secretario de Seguranga, 

coronel Jair Xex6o, reuniu-se 
com assessores, cobrando 
rapidez nas investigagoes 
sobre o atentado a Radio Sao 
Luis e o assassinate do 
motorista Luis Herinque Cruz 
Monteiro, ocorrido na noite 
da ultima segunda-feira. O 
secretario ressaltou que as 
investigagoes estao bastante 
adiantadas, mas garante que 
a {X)licia nao dispoe de nomes, 
mas segue pistas que podera 
levar aos criminosos. O 
delegado Stenio Mendonga 
comanda as investigagoes 
sobre o atentado a Radio Sao 
Luis que resultou na morte do 
vigia Jos£ do Nascimento e 
ferimento grave ao sonoplasta 
Ederaldo Menezes. Jair 
Xexeo aproveitou o contato 
com a imprensa para pedir a 
populagao calma e confianga 
no trabalho da policia "O que 
pode ser feito esta sendo 
feito", disse o secretario. A 
preocupagao da Secretaria, 
segundo Xexeo, nao se limita 
aos assaltos contra 
estabelecimentos bancarios. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

O subsecretario de 
Seguranga da Regiao Tocantina 
anuncia mudangas na policia de 
Imperatriz. Dr. Luciano Abreu 
ja vem fazendo varias tentativas 
de melhoria com relagao a 
seguranga na maior cidade do 
interior do Maranhao. No inicio 
do mes de maio, o 
subsecretario fez algumas 
alteragoes, o delegado George 
Miranda, que ate entao era o 
titular do Primeiro Distrito, foi 
transferido para o 5° Distrito 
Policial, a Dra. Radige Barbosa, 
da Delegacia Especializada da 
Mulher, foi para o 3° Distrito na 
Vila Nova, enquanto que 
respectivamente, Cynara Eliza 
Freire Gama, assumuiu a 
DEM, e o Dr. Jose Israel, o 
Primeiro DP. Com o processo 
das mudangas o sub secretario 
pode analizar como estava 
funcionando a Policia Civil. 

Em recente reuniao com os 
seus delegados, Dr. Luciano 
expos as dificuldades 
encontradas no momento para 
conduzir um trabalho de alto 
m'vel numa cidade de mais de 
500 mil habitantes. Com a 
mudanga de delegados 
apareceram fatos novos, como 
a prisao de varios elementos 
pertencentes a gangues na 
cidade. 

O delegado Jose Israel esta 
comandando as investigagoes e 
inciou a campanha "Imperatriz 
Sem Gangues". Depois de 

. aproximadamente um mes de 

w' 

Dr. Luciano Abreu, subsecretario de Seguranga: Plantao, a partir de hoje, no 2s DP 

analises, o subsecretario 
resolveu processar novas 
mudangas. A Dra. Radige 
Barbosa, que ate entao estava 
lotada no 3° Distrito, foi para a 
DPCA ^ <> delegado Batista, da 
DPCA, automaticamente para 
o 3° Distrito. Com o recente 
caso de um elemento que fora 
preso pela PM e entregue no 
plantao da delegada Radige 
Barbosa, no ultimo final de 
semana, e em seguida 
liberado, segundo 
informagoes passadas por um 
comissario, por nao ter xadrez 
no Primeiro Distrito, e apos a 
liberagao voltado ao local 
aonde fora preso e matou um 
outro elemento e que em 
seguida evadiu-se da cidade, o 

subsecretario resolveu mudar 
tambem o plantao. Apos 
reuniao com os delegados, Dr. 
Luciano Abreu convocou a 
imprensa para comunicar 
tambem que o plantao, a partir 
do dia 1° de junho, ira 
funcionar no 2° Distrito, 
devido o mesmo se encontrar 
em condigbes melhores e ter 
xadrez para prisoes 
temporarias. Bastante 
preocupado com a atual 
situagao, o subsecretario 
lamenta a nao conclusao do 
Primeiro Distrito, que teve 
suas obras somente iniciadas. 
Confira como ficou distribuido 
o quadro da Policia civil a 
partir de hoje: 

I2 Distrito: Delegado Jose 

Israel (Fone: 722-1079) 
22 Distrito: Delegado 

Reginaldo (Fone: 722-1287) 
32 Distrito: Delegado 

Batista (Fone: 722-1143) 
52 Distrito. Delegado 

George Miranda (Fone: 722- 
1303) 

DEM - Delegacia 
Especializada da Mulher: 
Cynara Eliza Freire Gama 
(Fone: 722-1020) 

DPCA: Delegada Radige 
Barbosa (Fone: 722-2583) 

DAT; Delegado Francisco 
Alves (Fone: 722-1545) 

DRF- Delegado Arlindo 
Assungao (Fone: 722-1479) 

Delegacia Regional; Dr. 
Luciano Abreu (Fone: 722- 
1545). 

Ladroes levam mais de 20 mil 

Caminhao da Sadia 

foi arrombado e furtaram do interior mais de 20 mil reais 
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Dr. Arlindo Assungao permanece na DRF 

por Francisco do Vale 

O caminhao que abastecia a 
cidade de Imperatriz com 
produtos da Sadia, conduzido 
pelo funcionario da empresa, 
Raimundo Josb da Cunha, 
maranhense, casado, 48 anos 
de idade, motorista, residente 
na QN, conjunto K, casa 12, 
Ceilandia-Distrito Federal, teve 
furtado do seu interior um 
bolsa contend© R$ 1.800 reais 
em especie e mais de 20 mil em 
duplicatas e cheques nominais 
a empresa. Raimundo Jose da 
Cunha esteve na DRF para 
comunicar o fato. 

Segundo o queixoso, o caso 
aconteceu na tarde da ultima 
quarta-feira, quando fazia 
entrega em uma panificadora 
na rua Joao Pessoa. O 
motorista disse que encostou o 
seu caminhao VW, placas BEB 
3885 - Santa Catarina, em frente 

a panificadora e comegou a 
fazer o servigo de praxe, 
juntamente com os seus 
ajudantes, Antonio Edmilson e 
Valdeir Brito. Para a supresado 
queixoso, quando retornaram 
ao caminhao, encontraram a 
porta aberta e quando 
procuraram a bolsa nao mais 
encontraram. O senhor 
Raimundo Jose da Cunha 
estava em Imperatriz desde a 
manha da ultima quarta-feira, 
pois como faz em todas as 
vezes que viaja a servigo da 
empresa, albm de fazer as 
entregas dos produtos, 
tambbm recebe as notas 
emitidas pela empresa. Na 
policia o comunicante fez um 
ajKrio aos ladroes; "entreguem 
pelo menos a bolsa com os 
cheques e as duplicatas, o 
dinheiro podem ficar, se me 
entregarem eu ainda dou uma 
boa recompensa". 

-    

"al Santa Maf HA 
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Dr. Haroldo Chagas. Fone: 723-1 

jC\^ 

955 


