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O Institute Nacional de 
Meteorologia informa que o tempo 
em Imperatriz hoje k sera 
ensolarado a moderado com e 
visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

A procissao de Corpus Christi, a 
partir das 16h00, e celebrafao de 
missa campal, na pra9a de Fatima, 
Centre. 

Leonardo e candidato em A9ailandia 

Coligagao PTB-PFL confirma nome do ex-prefeito da "Cidade do Ferro" 

Candidato conta com apoio do prefeito Ildemar Gongalves 

m, 

MA e destaque 

em encontro 

sobre turismo 

Apes o cxito alcanyado 
no 2Q Encontro realizado 
em Parnaiba, aconteceu no 
final de semana passado, 
em Vi^osa do Cear£, o 3° 
Encontro dos Municfpios 
Turisticos das Zonas Norte 
<lo Ceara, Piaui e Costa 
Leste do Maranhao. 

Com o objetivo de 
promover o sdclo- 
econdmico Polo Ocidental 
do Nordeste (Ceara, Piauf 
e Maranhao), o evento 
promovido pela Empresa 
de Turismo do Piauf — 
Piemtur, em parceria com 
a Associa^ao dos 
Municipios da Ibiapa - 

MI. O presidente da 
Piemtur, Roberto Broder, 
fez a abertura do evento, 
juntamente com o prefeito 
de Vi^osa, Haroldo 
Vasconcelos, e o 
presidente da Orismar, 
Vanderlei Diniz. 
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O numero 

84 

0ar 

E o numero do ano em 
que a industria nacional 
b^lica bate recorde de 
exporta9ao vendendo 
cerca de US$ 1,2 bilhao em 

mamentos. 

—P Ofato 

La fora as 
Intranets estao 

^ mm b ^^ fase de 
franca 

implementa9ao, mas no 
Brasil este movimento esta 
apenas comecando. No 
entanto, as pesquisas 
sobre o assunto 
prosseguem. 

A pessoa 

A visita do 
presidente da 
Venezuela, 
Rafael Caldera, 
ao Brasil foi 
destacada pelo senador 
Homero Juca (PFL-RR), 
para quern o 
aprofundamento das 
rela96es entre os dois 
paises e especialmente 
benf'fico para a regiao 
amazonica. Juca lembrou 
que a visita de Caldera 
completa acoes conjuntas 
discutidas no ano passado, 
por ocasiao da viagem de 
FIIC a Venezuela. 

. 

i 

Ife | 

■pK 1 » 

li 
.1. 

O prefeito Ildemar GonpaJves dos Santos presta total apoio ao nome de Leonardo Lourenpo 

0 empresario e ex-prefeito 
Leonardo Louren90 de 
Queiroz 6 o candidate oficial 
da coliga9ao PFL-PTB a 
prefeito de A9ail<india na 
elei9ap do dia 3 de-putubro. 
Seu nome foi confirmado em 
reuniao que contou com toda 
a ctipula do Partido 
Trabalhista Brasileiro e 
endossado pelos membros do 
Partido da Frente Liberal e 
demais segmentos sociais da 
vizinha cidade. 

0 candidato ao cargo de 
vice-prefeito ^ o vereador 
Elson Santos, que tamb6m 
teve boa receptividade por 
parte do pessoal presente. 

Ildemar Gon9alves dos 
Santos, atual prefeito de 
A9ailandia, presta total apoio 
a candidatura de Leonardo 
Louren90 de Qqueiroz. 

0 vice-governador do 
Estado, Jos6 Reinaldo, 
tamb^m confirmou apoio a 
candidatura do ex-prefeito de 
A9ailandia. Mesma coisafez a 
governadora Roseana Sarney 
e o secretario de Estado, Joao 
Alberto de Souza. "E o melhor 
que temos hoje", concluiu 
Ildemar Gon9alves. 

Apailandia festeja seus 

15 anos de fundacao 

A9ailandia, localizada 
distante 72 quilometros de 
Imperatriz, completa nesta 
quinta-feira, 6, 15 anos de 
funda9ao. 

Pertencente a Imperatriz 
ate bem pouco tempo, o 
vizinho municipio festeja a 

data de forma viva e 
comemorando varias vitorias. 
0 prefeito Ildemar Gonpalves 
dos Santos, por exemplo, tern 
conseguido realizar as 
principals obras 
reivindicadas pela 
comunidade e, ao mesmo 

tempo, anuncia que antes de 
deixar o cargo vai colocar em 
pratica projetos de 
importancia. Tudo visando 
ao incremento do processo 
de desenvolvimento por que 
continua passando 
Acailandia. Pdgina 2B 
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Linha 

Direta 

Jos6 Filho usa e abusa da 
satira para criticar os 
problemas da regiao e da 
cidade. 0 colunista nao 
esquece o seu "Para 
Medita9ao" e relembra aos 
politicos o Estado em que se 

encontram os bairros da 
cidade. 

Confira. 
Lembre-se que no Seu 

Lider Diario, voce encontra 

colunistas nas paginas de 
noticias. Pdgina 2C 

O advogado Conor larias, diretor-superinteadente do Sistema Tucanu's de ComunicapSo, fez 
na noke de ontem o juramcnto junto a Ordem dos Advogados do Maranhao (OAB-MA). A 
sokzudade aconteceu no Forum Jose Samey e fbi comandada pelo Dr. Raimundo Marques, 
presidente da QAB/MA. O ato foi presdgiado pehs mais renomados adwgados do Estado, Dr. 
BenedOo OUveJra (Pobcia Federal) e Jussara Cerqueira, colunista social do Jornal Capital. 

Ildon vence pesquisa 

O ex-inter ventor 
estadualde Impeatriz, Ildon 
Marques, venceu 
dlsparado, com 44.9% das 

}nten9des de voto, da pr£via 
realizada pelo Sindicato do | 
Com^rclo Varejista de 
Imperatriz. Pagina SA 

PPB de Imperatriz volta ao 

controle de Jose Lamarck 

O juiz eleitoral de 
Imperatriz aaulou a convenpSo 
do PPB realizada pelo grupo 

do depulado Davi Alves Sika. 
Jos6 Lamarck retorna ao 
controle da sigla, Pdgina SA 

US$ Comercial Compra 

R$ 03940 

US$ Comercial Venda 
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RS 12,450 (quinta-feira) 

Poupan^a 

1,0690% (16.05.96) 

UFIR 

1,0696 (16.05.96) 

Jussara Cerqueira comenta 
a sociedade imperatrizense, 

e Soraya Luiza, a □v. 
acailandense 
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Nos EUA e em outros 
paises que adotam 
tecnologias avan^adas-na 
avicultura, a automa^ao 
proporciona o 
monitoramento total da 
granja atrav^s de uma 
central de informatica. De 
tres em tres minutos se tem 
informaQoes detalhadas 
sobre a temperatura em 
diversos locals dos galpoes, 
cajptadas por sensores 
espalhados dentro das 
instala^des. Se em um 
determinado local a 
temperatura estiver acima 
do ideal, os sistemas de 
refrigera^ao (por 
evaporiza^ao ou ventilagao) 
sao programados para 
corrigir a situa^o. O 
controle do ambiente 6 
facilitado em virtude dos 
galpoes serem 
completamente fechados. 

O arragoamento 6 outra 
parte do manejo que pode 
ser totalmente 
automatizada. A grande 
vantagem do comedouro 
automatico 6 que a 
distribui^ao da ra^ao 6 feita 
com muito mais rapidez e de 
modo completamente 
uniforme, em toda a 
extensao do galpao. 

A ra^ao a granel 6 
armazenada em silos e 
permite o suprimento 
constante durante varios 
meses. O equipamento tipo 
chupeta 6 considerado 
extremamente importante e 
tem a vantagem de ser 
barato. No Brasil ainda ha 
muito bebedouro tipo calha, 
que ^ condenado por 
facilitar a transmissao de 
doen^as. 0 simples fato das 
aves se debru^arem fez com 
que dgua, disseminando 
doen^as do trato 
respiratorio entre as outras 
galinhas que bebem da 
mesma fonte. 

Atenciosnmente, 
Evandro Bitten court 

Abandonados 
E assim que estamos, 

tendo em vista que at£ o 
presente momento o 
interventor Dorian 
Meneses ainda nao 
anunciou nenhum projeto 
para nosso bairro. Chegade 
tanto sofrimento. 

Vicente Ferreira 
Bacuri 
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por ULISSES BRAGA 

ESCOLA DA CIDADANIA 
MODULO 27 

Inviolabilidade do domicilio 

A for?a deste direito 
individual, humano e do 
cidadao esta nesta 
expressao,que nao pode 
deixar nenhuma diivida: "A 
casa e asilo inviol^vel do 
individuow. 

Ele esta previsto na 
Constituigao Federal, art. 
5°, inciso XI, e 6 
regulamentado pelo 
Codigo Penal, no seu art. 
150 e paragrafos. 

O objetivo deste direito 
^ efetivamente proteger o 
homem, quern quer que ele 
seja, no recinto sagrado 

que para ele deve ser sua 
residencia. 

Em sua residencia, 
ningu^m pode entrar ou 
permanecer contra sua 
vontade. So existem tres 
exce$des a essa proibi^ao: 
prestar socorro, caso de 
desastre, ou neste momento 
ali esta sendo cometido um 
crime. 

Tamb6m ha outra 
excegao: se houver ordem 
judicial. Neste caso, o agente 
publico'so pode penetrar na 
residencia de dia, jamais a 
noite. 

Residencia 6 qualquer 
lugar fechado onde a 
possoa more: rico ou pobre. 
E tamb£m dependencias 
em habita^ao coletiva, 
como quartos em hot&s ou 
em casas do comodos. 

Tamb6m se entende 
como protegido pela 
inviolabilidade do 
domicilio, qualquer 
dependencia ou acessorio 
da casa, como quintal, 
jardim, garagem etc., desde 
que delimitada por cerca, 
muro etc. 

Manter-se ou 
permanecer em residencia 
contra a vontade do dono 6 
cometer o crime de 
viola^ao de domicilio e 
talvez tamb£m o de abuso 
de autoridade. 0 agente 
tem que responder pelos 
dois crimes. No caso de 
abuso de autoridade, ele 
pode ser condenado 
tambem a indenizar a 
vitima. 

(O autor, Ulisses 
Braga, e presidents do 
Forum da Sociedade 
Civil de Imperatriz) 
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' FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 27 

INVl0LABIUDADE DO DOMICILIO 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) O direito a inviolabilidade do domicilio quer dizer que:a) ninguem pode tomar a casa que Ihe pertence— 
b) ninguem pode entrar ou permanecer em sua casa sem seu consentimento. salvo em caso de desastre. para 

prestar socorro ou por ordem judicial, neste ultimo caso, so de dia j • i • 
2a) Quern violar esta regra; a) vai ter que pedir desculpa ao morador ; b) pode ser processado mclusive 

por abuso de autoridade e ser condenado a pagar indeniza^ao ao morador 
Nome: 

Epreencha e recorte este cupom e o deposite numa urna em banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE 
CIVIL, em cima da Vang, ou no Jornal Capital, e concorra a uma casa quitada e a outros premios. Todo dia, na 
Radio Capital, as 9,OOh, explicafoes sobre este cupom.. 
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I nncdmento 

Notebooks com 

recursbs multimidia 

porValmir Andrade 
Tecnico em Informatica 

A Itautec esta lan^ando 
uma nova linha de 
notebooks, que apresenta a 
mesma perfomance dos 
mais avan^ados micros 
desktop. Equipada com 
processador Pentium, a 
familia IS 550 EXT possui 
recursos multimidia e tem 
dois modelos: o IS 550 EXT 
CD e o IS 550 EXT CDT 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 

SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 27 
INVIOLABILIDADE DO DOMICILIO 

Assinale a resposta certa com um x no tracinho; • 
la) O direito a inviolabilidade do domicilio quer dizer que:a) ninguem pode tomar a casa que Ihe pertence— 

—; b) ninguem pode entrar ou permanecer em sua casa sem seu consentimento, salvo em caso de desastre. para 
prestar socorro ou por ordem judicial, neste ultimo caso, so de dia , . . . 

2a) Quern violar esta regra: a) vai ter que pedir desculpa ao morador , b) pode ser processa o inc usive 
por abuso de autoridade e ser condenado a pagar indeniza9ao ao morador . 

Nome: 

Epreencha e recorte este cupom e o deposite numa urna em banca de jornal. no FORUM DA SOCIEDADE 
CIVIL, em cima da Varig, ou no Jornal Capital, e concorra a uma casa quitada e a outros premios. lodo dia, na 
Radio Capital, as 9,OOh, explica96es sobre este cupom.. 
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Os portateis possuem 
barramento PCI, drive de 
CD-ROM de quadrupla 
velocidade, placa de som de 
16 bits est£reo e cache 
secundario de 256 KB, al^m 
de altofalantes e microfones 
embutidos. Tambem 
apresentam o mouse 
TouchPad Pointing, que 
disponibiliza mais espa^o 
para apoio das maos, 
evitando o cansayo 
excessive do usuario. 

Os equipamentos trazem 
ainda a tecnologia plug an 
play, que aliada ao sistema 
operacional Windows 95 
(embutidos nos portateis), 
reconhece automaticamente 
a instalayao de qualquer 
acessorio, como placa de fax- 
modem. 

Nos dois modelos, a 
unidade de CD-ROM pode 
ser intercambiada com a 
unidade de disco flexivel. O 
drive de 3 1/2" tambem pode 
ser retirado e substituido 
por uma bateria de Lithium 
Ion, dobrando assim a 
autonomia do equipamento. 

Performance 
A linha IS 550 EXT, 

anuncia a Itautec, foi 

concebida para manter o 
maximo de performance do 
processador Pentium de 75 
MHz. 

Os dois modelos 
possuem memoria RAM de 
8 Mb expansivel ate 40 Mb, 
total conectividade e 
flexibilidade de 
transferencia de 
informayao, atraves do slot 
PCMCIA tipo III. 

0 modelo CDT tem 
display de tamanho de 10,4" 
de matriz ativa e Winchester 
de 1,2 gigabytes, enquanto 
o CD possui tecnologia Dua 
Scan e Winchester de 810 
Mb. O modelo mais simples 
custa em torno de US$ 4 mil. 

Modernizar 
e a palavra 

A Algar Bull e 
Universidade de Sao Paulo 
inauguraram uma completa 
modernizayao do LSI 
Laboratorio de Sistemas 
Integraveis — da Escola 
Polit^cnica da USP. A 
empresa colocou a 
disposiyao do LSI recursos 
que posibilitaram a 
aquisiyao de uma rede ATM 
de altissima velocidade, dos 
recursos de acabamento, de 
um sistea de gerenciamento 
e de ferramentas de 
inteligencia artificial, alem 
de 139 micros, duas 
workstations e 10 
servidores. Com isso, o LSI 
se tornou um centro de 
desenvolvimento C&C 
(Computers and 
Communications). Desde 
1983, o L1S trabalha com 
computadores de alto 
desempenho. Criou os 
p r i m e i r o s 
minisupercomputadores 
brasileiros em 1987. 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 27 

INVIOLABILIDADE DO DOMICILIO 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) O direito a inviolabilidade do domicilio quer dizer que:a) ninguem pode tomar a casa que Ihe pertence— 

—; b) ninguem pode entrar ou permanecer em sua casa sem seu consentimento, salvo em caso de desastre. para 
prestar socorro ou por ordem judicial, neste ultimo caso, so de dia . • i • 

2a) Quern violar esta regra: a) vai ter que pedir desculpa ao morador ; b) pode ser processado inclusive 
por abuso de autoridade e ser condenado a pagar indeniza^ao ao morador . 

Nome: 

Preencha e recorte este cupom e o deposite numa urna em banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE 
CIVIL, em cima da Varig, ou no Jornal Capital, e concorra a uma casa quitada e a outros premios. Todo dia, na 
Radio Capital, as 9,OOh, explicates sobre este cupom..      
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0) plontoo Hospitdlor 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

06/06/96 

Mospital Santa Jzabel 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados 

SUS - hoje, dia 

06/06/96 

Mospital Santa Jzabel 



Imperatriz, 06 de junho de 1996 Politica 

JORNAL 

•apital 3A 

"Ildao" dispara na preferencia do empresariado 

Ex-interventor vence pesquisa do Sindicato Varejista 

Ildon Marques tem mais votos que todos os concorrentes juntos 
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por CONOR FARIAS 

Traigao 
no PMDB 

0 ex-interventor de 
Imperatriz Ildon Marques, 
ontem chutou o pau da 
barraca e saiu de baixo. A 
entrevista concedida ao 
Jornal Capital, mexeu com 
todos os segmentos 
politicos imperatrizenses, 
Ildon foi taxativo em 
afirmar que se as 
manipulagoes dentro do 
PMDB vierem confirmar a 
inten^ao de fritar o seu 
nome nas elei^oes de 96, 
ele iria para a grande, pois 
apoiaria Jomar Fernandes 
para prefeito de 
Imperatriz. 

O ex-interventor ontem 
pela manha, antes de 
embarcar para a Europa, 
fez contato telefonico com 
Jomar Fernandes, onde 
confirmou toda a 
reportagem do Jornal 
Capital. 

PMDB 
vira a casaca 

O partido do PMDB em 
Imperatriz ja teve os seus 
grandes momentos de 
gloria na politica local, 
onde era considerado o 
verdadeiro partido de 
oposi^ao imperatrizense. 
De uns tempos para ca, o 
PMDB vem se 
transformando na mais 
pura legenda de aluguel, 
ou seja, vira casaca, nao 
tem moral sequer de 
apresentar urn candidate 
proprio. Neste ano o 
PMDB comegou com o pe 
direito quando o 
empresario Ildon 
Marques filiou-se ao 
partido e demonstrou 
interesse de sair 
candidate a prefeito pela 
legenda, mas ai e que foi 
o calcanhar de Aquiles 
para o Ildao, pois alguns 
membros do partido, 
encabegados pelo 
presidente Joao Matiole, 
entraram numa colisao 
com os demais membros 
do partido, para poder 
vender o PMDB ao ex- 
governador Jose de 
Ribamar Fiquene. 

Ildon Marques 
X Jomar Fernandes 

, O candidate da Frente 
Etica em Imperatriz, 
Jomar Fernandes, 
declarou ontem no 
Programa Imperatriz 24 
Horas, que sentia muito 
orgulho de poder receber 

o apoio de Ildon Marques, 
mesmo que nao venha a 
se concretizar a adesao de 
Ildon a sua campanha, 
mas so o fato da adesao de 
Ildon a sua campanha ja 
valeu a pena. 

Ildon Marques 
confirmou toda a 
reportagem do Jornal 
Capital numa ligagao via 
telefone celular dentro da 
minha sala. A 
conversagao ficou 
adiantada, ambos 
combinaram para depois 
do regresso de Ildon da 
Europa uma conversa 
para acertar todos os 
detalhes desse apoio a 
Jomar. 

Dorian Viagens 
em Sao Luis 

0 interventor de 
Imperatriz, Dorian 
Meneses, mais conhecido 
como Dorian Viagens, 
mais uma vez utilizou a 
sua velha mania de viajar 
para Sao Luis. Dorian 
Meneses, opa! Uesculpe, 
Dorian Viagens, faz tudo 
para nao perder o seu 
sobrenome de Viagens, 
todas as semanas ele viaja 
na quita-feira para a Ilha 
do Amor, e so retorna na 
terga-feira, Dorian ja esta 
sendo conhecido na Varig 
como Dorian Ping pong, 
ou Dorian viagem, ou 
Dorian vai e volta, Dorian 
io io, ou ainda Dorian 
turista. As comissarias de 
bordo da Varig, leia-se Rio 
Sul, ja estao acostumadas 
com a cara do interventor. 

Senhor interventor 
Dorian Viagens, quando e 
mesmo que o senhor vai 
assumir a prefeitura de 
Imperatriz, hein? 

Ildemar ■ 
langa Leonardo 

O prefeito de 
Agailandia, Ildemar 
Gongalves, esta dando 
provas de grande 
competencia politica em 
seu municipio. O grupo 
liderado por Ildemar 
Gongalves, langou 
definitivamente o nome 
de Leonardo Queiroz a 
prefeito e do vereador 
Elsom a vice-prefeito, 
com isso, eles acreditam 
que farao o seu sucessor 
com a maior 
tranqiiilidade, pois 
Leonardo Queiroz, e 
nome de respeito na 
Cidade do Ferro. 
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Ex-interventor Ildon Marques vence mais uma pesquisa 

por Frederlco Luiz 

O ex-interventor estadual 
Ildon Marques, PMDB, 
venceu a pesquisa realizada 

pelo Sindicato do Com^rcio 
Varejista de Imperatriz com 
seus associados. 

Se a eleigao fosse hoje, 
44,9% dos associados do 

Sindicato do Comdrcio 
Varejista votariam em "Ildao". 
Em segundo lugar aparece o 
candidate do PSDB, Sebastiao 
Madeira com 26,1% da 
preferencia dos empresarios. 
Com menos de 10 pontos 
percentuais, aparecem na 
preferencia dos empresarios, 
o ex-governador Jos^ de 
Ribamar Fiquene, PFL, com 
6,2%; o deputado federal Davi 
Alves Silva, PPB, que 
alcangou 4,*1%; Jomar 
Fernandes do PT com 3,0%; o 
coronel Guilherme Ventura, 
PSC, foi votado por 2,4% dos 
associados do Sindicato 
Varejista, e o candidato do PL, 
Chico do Radio, recebeu 0,4% 
da preferencia. 

Tambem foram votados; 
Francisco Araiijo, PDT, com 
1,5%. Aroaldo Santos, PV, que 
recebeu 1,3% e Josd Moreira, 
o Moreirinha, PDT, que ficou 
com 0,8% da preferencia. 

Somados os votos dos 
candidates da Frente Etica, 
PT-PDT-PV, os "Eticos" 
reberam 6,6% da preferencia 

dos associados do Sindicato 
dos Varejistas, suplantando o 
ex-governador Jos^ de 
Ribamar Fiquene. 

Os votos Brancos 
chegaram a 4,1% do universe 
pesquisado e os nulos 
alcangaram 5,3%. 

No total, foram enviados 
aos associados do Sindicato 
Varejista, 516 questionarios. 
Os empresarios devolveram 
para a diretoria da entidade, 
468, que foram apurados na 
terga-feira-, as 18 hs na sede 
da Associagao Comercial e 
Industrial de Imperatriz.;. 

Q resultado davotagao, em 
mimeros absolutos e por 
ordem alfab^tica foi o 
seguinte: Aroaldo Santos, 06. 
Chico do Radio, 02. Davi 
Alves Silva, 19. Francisco 
Lopes de Araiijo, 07. 
Guilherme Ventura, 11. Ildon 
Marques, 210. Jomar 
Fernandes, 14. Jose Moreira 
(Moreirinha), 04. Jos6 de 
Ribamar Fiquene, 29. 
Sebastiao Madeira, 122. 
Brancos, 19 e Nulos, 25. 

Convengao do PPB e anulada 

Advogado Jose Lamarck, presidente da sigla,reafirma que grupo do 

deputado Davi Alves Silva nao tera controle da Agremiagao 

por Frederico Luiz 

O juiz eleitoral de 
Imperatriz, Gervasio Protasio 
dos Santos Junior, 
determinou ontem a anulagao 
da convengao do Partido 
Progressista Brasileiro, PPB, 
realizada pelos vereadores 
Joao Francisco Silva, Antonio 
Salgado Filho, Raimundo 
Costa, Francisco das Chagas 
Alves de Brito e Joao Macedo 
da Silva. 

A medida judicial atende a 
reclamagao proposta pelo 
presidente municipal do PPB, 
Josd Lamarck que propos e 
conseguiu a anulagao da 
convengao realizada pa 
quarta-feira, 29 de maio 
passado. 

De acordo com o despacho 
do juiz Gervasio Protasio, a 
convengao do PPB so poderia 
ser convocada e realizada 
legalmente quando 
estiverem presente, 
simultaneamente, duas 
condigoes, a saber: ausencia 
de calendario previamente 
fixado pelo orgao de Diregao 
Nacional ou Estadual do 
partido e a omissao da 
Comissao Provisoria 
Municipal em convocar a 
convengao. 

Ainda de acordo com o 
juiz eleitoral de Imperatriz, a 
Resolugao nQ 066-95 editada 
pelo diretorio regional do 
PPB e que nomeou a 
Comissao Provisoria do 
Partido em Imperatriz 

consignou o prazo de 180 dias 
para organizar e dirigir a 
convengao municipal para a 
eleigao do respective 
diretorio. 

O presidente municipal do 
PPB, Josd Lamarck, 
reafirmou sua disposigao de 
prosseguir com o comando da 
agremiagao politica. "Estou 

trabalhando pelo bem de 
Imperatriz, impedindo que 
Davi Alves Silva obtenha o 
controle da sigla para usa-la 
em prol de sua candidatura, 
ou mesmo emprestar o tempo 
que o PPB dispoe para se 
coligar com outro candidato, 
que nao seja, Sebastiao 
Madeira", concluiu. 

o 

MA 

NORSEGEL - Vigilancia e Transporte de 
Valores Ltda 

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

Imperatriz/MA., 31 de maio de 1.996 

convoca(:Ao 

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

Atenciosamente, 

(ftukens Q 'Jl cl. danliaqe 
Gennte 

CIC 209.201.073-68 

P.S.D. — PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO 
Comissao Executiva Municipal de Imperatriz — 

Maranhao 

O Presidente do Diretorio Municipal de Imperatriz — 
MA., na forma do Estatuto do Partido Capitulo 11 Art. 91., 
convoca os membros do Diretorio Municipal, os Delegados 
Municipais a Convengao Regional e os vereadores do Partido 
para a Convengao a realizar-se no dia 23 de junho de 1.996, 
as 10:00 horas, no Ginasio Raposao, da antiga EscolaT^cnica 
Amaral Raposo, situado a Rua Monte Castelo, s/n, Centro, 
nesta cidade o seguinte: 

Homologar os Candidates a Prefeitos, Vice-Prefeitos e 
Vereadores que vao concorrer ao pleito de 03 de Outubro 
de 1.996, nos municipios de Imperatriz, Davinopolis, Sao 
Francisco do Brejao, Cidelandia, Governador Edison Lobao, 
Vila Nova dos Martirios e Sao Pedro da Agua Branca. 

Deliberar sobre coligagao com outros Partidos. 

Designar os Comites Financeiros e de Campanha 

-L/ 
x^JQRO 

Presidente da f ec 

TA DE PAIVA 
Staciua \ 

utiva Municipal do P.S.D. 

VALE TRANSPORTE 

prQc_ 
ransPorte |0'uma conquista social muito importante nas redoes entre empregados e empredadores. 

1 desejarn forneT Vale Transport? VendaS ** * C'SP0SI5'0 ^ Senh0reS erl,ipres^rioS que wH 

TQ1 - BR- 010 - Km 1350 - Maranhao Novo - 

TCI i-tm 

• a 
m. 
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Politica Imperatriz, 06 de junho de 1996 

PTB lan9a candidatura 

de Leonardo Queiroz 

por Marinaldo Gongalves 
Da Sucursal de Agailandia 

Em concorridi'ssima 
reuniao realizada na noite de 
ontem, nas depend^ncias do 
Ip^ Clube, o Partido 
TrabalhistaBrasileiro (PTB), 
lan^ou o nome de Leonardo 
Louren^o de Queiroz como 
seu candidate oficial a 
Prefeitura de A^aiUndia, 
etendendo a maioria da 
militAncia do partido que la 
esteve presente. Durante 
todo o decorrer da reuniao, • 
o clima era de absoluta 
confian^a de um bom 
desempenho nas urnas e 
todos jd viviam o ambiente o 
ambiente de campanha 
eleitoral. O lan^amento do 
nome de Leonardo deixa os 
trabalhistas com a cabe^a de 
chapa na coliga^ao que farao 
com o Partido da Frente 
Liberal (PFL), que devera 
indicar o candidate a vice- 
prefeito. 

O nome do ex-prefeito 
Leonardo Queiroz vinha 
sendo trabalhado pelo PTB 
ha algum tempo, tendo em 

vista os bons services qua ja 
prestou ao Municipio, 
quando de sua gestao a frente 
do Executivo a^ailandense. 
Respaldado pela governadora 
Roseana Sarney e pelo vice- 
governador Jos^ Reinaldo 
Tavares, Leonardo, ao final 
ano passado, abandonou as 
fileiras do PMDB e ingresso'u 
no PTB, diante da surpresa 
geral, tendo em vista que era 
tido, pelos seus novos 
aliados, como um grande 
inimigo publico. Era o inicio 
do seu novo momento 
politico, muito embora 
persistisse a descren^a geral 
na possibilidade de sua 
candidatura. 

Consolida9ao 
Mesmo integrando as 

hostes do PTB — partido que 
dd sustenta^ao a 
administra^ao Ildemar 
Gon^alves —, era visivel a 
resistencia do PFL — o 
future aliado politico dos 
petebistas — ao nome de 
Leonardo, at^ porque o 
prefeito Ildemar Gon^alves 
tinha outros projetos 
politicos que nao passavam 

pelo nome do ex-prefeito. 
Ainda mais uma voz coube 
aos governantes estaduais a 
tarefa de aplainar as arestas 
e viabilizar o nome de 
Leonardo Queiroz. E a 
pressao final ocorreu no mes 
passado, quando na cidade de 
Imperatriz, em entrevista a 
TV Capital, o vice- 
governador Jos^ Reinaldo 
Tavares lan^ou o nome de 
Leonardo como o candidate 
do Governo estadual a 
Prefeitura de A^ailandia. 

Animados e confiantes, os 
petebistas locais limitaram-se 
a administrar a candidatura 
de Leonardo, evitando 
declara^oes precipitadas e 
procurando entendimentos 
sigilosos com os pefelistas, 
objetivando a implantagao da 
coliga^ao PTB/PFL. O 
acordo politico ainda nao esta 
oficializado, mas torna-se 
irreversivel diante do 
lan^amento da candidatura 
majoritaria do ex-prefeito. O 
episodio tormou-se, sem 
duvida, oassunto politico 
mais importante da semana, 
tendo em vista que, a partir 

Pcirabens, flglcindici! 

DeseimvoIviiviento SE fAZ COIV1 

COIVipETEINCiA E TRAbAlho. E COM Fe 

NESTE biNOMio QUE A ViENA   

SidERURqicA do MaranFiao S/A., a 

TERCEiRA MAiOR EXpORTAdoRA do 

EsiAdo, SENTE-^SE ORqulhoSA EM 

pARTicipAR do pROqRESSO dA CidAdE 

QUE MAis CRESCE NO MaRAnFiAO, 

pRESTANdo SUA hoMENAqEM A SEUS 

MUNIcipES, pOR OCAsiAO do SEU 1 5° 

ANiVERSARio. 

VIENfl SIDERURQICfl DO NRRRNHRO S/fl 

de agora, as candidaturas 
majoritarias, em A^ailandia, 
estao todas definidas, com 
quadro sucessorio 
apresentando tres candidates 
a Prefeitura local, quais 
sejam; Leonardo Queiroz 
(coliga^ao situacionista), 
Deusdedith Sampaio 
(coliga^ao A For^a do 
Progresso) e Gleide Santos 
(coliga^ao Frente Etica). 

Para veneer 
Avesso a declara^ao para 

a imprensa, o presidente do 
Diretorio Municipal do 
Partido Trabalhista 
Brasileiro, empresario Jos^ 
Egidio Quintal, mostrava-se 
bastante animado numa roda 
de amigos, chegando a 
declarar que, "Gramas a 
Deua, prevaleceu o bom 
sense e vamos apresentar um 
nome, na cabega de chapa, 
com amplas possibilidades 
para veneer as presentes 
eleigoes. Nao tenho diividas 
de que iremos enfrentar uma 
elei^ao durissima, mas temos 
a melhor op^ao para o 
eleitorado, alem de 
excelenles nomes para a 
elei^ao proporcional". 

Todos os prtesentes 
mostravara a sensatao de 
alivio e alegria pelo final dos 
entendimentos para a chapa 
majoritaria e denominavam 
grande confian^a numa 
vitdria eleitoral a 03 de 
outubro vindouro. "Nunca 
tive diividas - dizia um 
membro do diretorio - de 
que Leonardo era o melhor 
nome, entretanto, cheguei a 
temer que ele nao figurasse 
na cabe^a de chapa". Calmo 
e mostrando-se a altura dos 
acontecimentos, o agora 
candidato Leonardo Queiroz 
recebia cumprimentos e 
distribuia abra^os e tapinhas 
nas costas de quantos o 
cumprimentavam. De poucas 
palavras, ele nao se cansava 
de repetir: "Eu sou um home 
de partido e estou pronto 
para obedecer o que meu 
partido mandar, pois sei que 
terei o apoio do Governo do 
Estado, do qual tambem sou 
e serei um leal servidor". 

Sintonize 

Radio 

Capital AM, 

950 Khz, 

10.000 

Watt's. 

A Sua 

Melhor 

Onda 

Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

Novo nome 
Com a impossibilidade do 

vereador Elson Batista dos 
Santos (sem partido), se 
candidatar a qualquer cargo 
eleitoral, o prefeito Ildemar 
Gon^alves (tambem sem 
partido), se ve obrigado a 
procurar outro nome para 
compor a chapa que tera o 
ex-prefeito Leonardo 
Queiroz como postulante 
titular ao cargo de prefeito 
municipal. Correm rumores 
dentro dos arraiais 
pefelistas, de que o nome 
mais preferido, ate entao, 6 
o da vereadora Eulalia Dias 
do Norte, que ^ portadora de 
um razoavel cacife eleitoral. 
A decisao do prefeito devera 
ser anunciada dentro dos 
proximos dias. 

Em a/fa 
O nome da vereadora 

Eulalia Dias do Norte 
cresceu tanto, que ja ha uma 
forte tendencia, dentro do 
seu partido para que ela seja 
lan^ada como candidala a 
prefeita. Entretanto, esta 
possibilidade ^ muito 
remota, tendo em vista que 
o PTR nao esta disposto a 
abrir mao da cabe^a de 
chapa na coliga^ao que 
pretende firmar com o PFL. 
A maioria do partido, 
entretanto devra acatar a 
decisao do prefeito Ildemar 
Gon^alves, que continua 
afirmando sua disposigao de 
veneer as elei^des de 
outubro proximo, o que nao 
devera se contituir surpresa 
para ningu^m, tal o 
equilibrio existente. 

Aniversario 
A^ailandia comemora 

hoje, 15 anos de emacipayao 
politica com muita festa em 
frente a Prefeitura. Dois trios 
el^tricos e duas bandas 
estarao esquentando as 
noites, a partir de hoje, ate a 
madrugada de domingo. 
Tambem estao inseridas na 
programagao, mostras de 
teatro (Pra^a do Pioneiro), e 
artes plasticas (Castelinho). 
alem de video e outras 
programa^oes similares. 
Trata-se de uma 
programa9ao divesificada 
que devera atender a todos 
os gostos. Tudo com o aval 
e patrocinio da Prefeitura 
Municipal, qye nao mediu 
esfor^os para dar um grande 
presente para todos os 
agailandenses. 

Mais pesadelo 
Quando todos pensavam 

que a emancipa^ao de Itinga 
fosse um fato consumado, e 
todos os partidos politicos 
faziam suas proje^oes 
excluindo aquele distrito e 
tambem o de Cajuapara, eis 
que o prefeito de Caxias, 
Paulo Marinho, vai 
embaralhar tudo recorrendo 

a Justi^a Federal contra a 
medida. O caso parece ja ter 
jurisprudencia a respeito — 
e 6 contra a cria^ao dos 
novos municipios. Tambem 
resta saber se o prefeito 
recorreu apenas contra os 
acha que o prejudicam, ou se 
recorreu contra a 
impugna^ao de todos os 81 
novos municipios. 

Langamento 
O jornalista Domingos 

Cezar vai aproveitar a festa 
de aniversario, para efetuar 
o langamento de sua 
candidatura a vereador, pelo 
Partido dos Trabalhadores 
(PT). O evento ocorrera no 
proximo dia 06 de julho, data 
em que o combativo 
jornalista estara 
completando 40 anos de 
existencia. Naquele dia , 
Domingos vai reunir seus 
amigos, correligionarios 
politicos e toda a 
comunidade a^ailandense 
para comemorar e fazer o 
primeiro ato piiblico de sua 
campanha que, segundo ele, 
tera ingredientes proprios, 
fugindo a mesmice das 
campanhas at^ entao vistas. 
Isto e sinal de que teremos 
novidades na politica. 

Sem receio 
As especula^oes agora, 

estao voltadas para uma 
possivl duplica9ao de filia9ao 
de Leonardo Louren9o de 
Queiroz. de acordo com os 
rumores que correm, ele 
teria se filiado ao PMDB e 
ao PTB. Entretanto, o 
presidente municipal do 
PTB, Jose Egidio Quital, se 
mostra tranqiiilo e diz que 
nao ha nada a temer, pois a 
transparencia de Leonardo 
para o PTB foi realizada 
dentro do que preceitua a 
Lei. Para ele, tudo nao passa 
de mera especula9ao, que 
sera desfeita quando o TRE 
julgar a questao. Segundo 
Egidio Quintal, todos os 
cuidados foram tornados e 
nao ha nada a temer. 

Inovando 
O publicitario Cess^ Silva 

resolveu inovar. Ele acaba 
de fundar uma agencia de 
publicidade — a primeira de 
A9ailandia. Com isto, esta 
apto a coletar publicidade 
para todos os veiculos de 
comunica9ao de nossa 
cidade, o que nao £ novidade 
para ninguem. A grande 
inova9ao de Cess^, ^ que 
dentro da agencia tambem 
funciona um bar, onde os 
clientes podem tratar de 
negocios e saborear 
deliciosos quitutes 
acompanhados de seu 
aperitivo preferido. Aos 
abstemios, Cess^ lembra 
que ha uma variada linha de 
refrigerantes e sucos 
naturais. 
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por MARCUS ANTUNES 

A/a 
operagao 

O operador de Audio 
Danial, da Radio Capital AM, 
6 mesmo p^ quente. Quando 
trabalha age com garra e 
mostra que sabe tocar o que 
o ouvinte gosta de ouvir. 

A/a 
praia 

Hoje, feriadao nacional, 
Imperatriz tambem ficara 
parada e muitas pessoas 
estarao na praia do Cacau, 
que ja mostra que veio com 
tudo. 

De 
volta 

A reporter Rosaceles 
Gomes voltou ao video. 

Agora, ela envolveu-se num 
projeto de produ^ao 
independente com Renilson 
Sousa, atual narrador 
esportivo da Radio Capital 
AM. 

0 programa vai ao ar todos 
os domingos, a partir das 
08h00. A morena ja, alias, 
preparou a edi^ao do dia 9. 
Confira! 

Na 
OAB 

O diretor-superintendente 
do Sistema Tucanu's de 
Comunica^ao, Conor. Farias, 
esteve ontem em Sao Luis. Na 
sede da OAB-MA, prestou 
depoimento. O hqmem do 
"Imperatriz 24 Horas" agora 6, 
oficialmente, mais um 
advogado da cidade. Parab^ns! 
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Nafoto, o radialista Wevertbon Rocky, atuabnente trabalbando 
na Radio Difusora de Imperatriz. Sem duvida aijguma, e um 
bom comunicado e sabe cumprir legal suas funfdes 
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^ranfa condnua sendo um mustco demao 
umdosembaixadoresdacukurarEgionaLSeusbow "Chiquinbo 
Frangaln Concert' deveserlevadopara centos mais avangados 

PROGRAMA9AO DE HOJE PARA AS TVS VHS/UHF - IMPERATRIZ 

TV Capital 

Canals 

Rede Record 

(Mv(M) () Despertar da Fe 
(Hi: 15 Bom Dia Cidade 
07:00 Reporter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:40 Note e Anote 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:15 Reporter Record 
13:18 Cidade Cidada 
13:33 0 Radio naTV 
14:15 Nanny 
14:45 O Agente G 
16:00 Campeonato Paulista 

(XV de Jau X 
Palmeiras) 

17:00 O Mundo de 
Beakman 

17:30 Zorro 
18:00 Oragao das Seis 
18:05 Cidade Alerta 
19:00 Esporte Capital 
19; 15 Jornal da Record 
20:00 25* Hora 
21:30 Super Tela (Rapaz 

Encontra Garota) 
22:30 Os Novos Intocaveis 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da Fe 

Tucanu's 

Produqoes, 

a produtora 

d© audio © 

video mais 

completa da 

regiao 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

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

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

da Oftdia 
10:30 Meu P^ de Laranja 
Lima 
11:25 Vamos Falar com 

Deus 
11:30 Estayao Crianya 
12:00 Memoria Band 
12:30 Figura 
13:00 Estayao Crianya II 
13:15 Local 
15:15 Cine Trash (A 

Programar) 
17:00 Supermarket (com 

Ricardo Corte Real) 
17:30 Programa Silvia 

Poppovic 
19:00 Local 
19:10 Meu Pe de Laranja 

Lima 
20:00 O Campeao 
20:30 Horario Politico 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Campeonato Paulista 

de Futebol 
23:45 Jornal da Noite 
00:15 Circulando 
00:25 Flash 
01:25 Vamos Falar com 

Deus 
02:00 Informercial 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

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

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

Malandro 
11:30 Moreira Serra 

Especial 
12:00 Carrossel das 

Americas 
12:30 Aqui Agora Maranhao 
13:30 Cinema em Casa 

(Thunder, O Homem 
Chamado Trovao) 

15:30 Carrossel das 
Americas 

16:00 Programa Livre 
17:00 Passa ou Repassa 
17:30 Aqui Agora 
18:30 Col^gio Brasil 
19:20 TJ Brasil 
20:00 Antonio Alves, Taxista 
20:30 Rede Nacional - PSB 
20:40 Razao de Viver 
21:40 Antonio Alves, Taxista 
22:45 SBT Reporter 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jo Soares Onze e 

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

Pascowitch 
01:50 Perfil 

TV Mirante 

Canal xo 

TV Natlva 

06:10 Programa Ecumenico 
06:15 Telecurso 2000 - 

Curso 
Profissionalizante 

06:30 Telecurso 2000-2° 
Grau 

06:45 Telecurso 2000 - 1° 
Grau 

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

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

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:40 Sessao daTarde 
(Hudson Hawk, O 
Falcao Esta a Solta) 

17:30 Malhayao 
18:00 Quern 6 Voce 
18:50 Jornal do Maranhao 

28 Ediyao 
19:05 Vira Lata 
20:00 Jornal Nacional 
20:30 Horario Politico - PSB 
20:40 O Fim do Mundo 
21:50 Voce Decide 
22:50 Intercine (Craker 

Jack, Resgate Suicida 
- Corayoes Partidos - 
Conspirayao 
Tequila) 

00:50 Jornal da Globo 
01:20 Campeoes de 

Bilheteria (A Era do 
Radio) 

MANCHETE 

07:00 Telemanha 
07:30 Patrine 
08:00 Sessao Animada 
08:15 Escola Biblica da F^ 
08:45 Home Shopping 
09:00 Dudalegria 
10:30 Samurai Warriors 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12.25 Boletim Olimpico 
12:30 Ediyao da Tarde 
13:00 Teleamericanas 
13:15 TV Alternativa 
14:45 Os Medicos 
15:45 Home Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessao Animada 
17:45 Sailor Moon 
18:15 Samurai Warriors 
19:00 Shurato 
19:15 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
19:55 Home Shopping 
20:15 Manchete Esportiva 

2r Ediyao 
20:30 Horario Eleitoral 

Gratuito 
20:40 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
23:40 Boletim Olimpico 
23:45 Momento Economico 
00:00 Home Shopping 
00:15 Boletim doTenis 
00:25 Jornal da Manchete 2* 

Ediyao 
00:55 Clip Gospel 
01:55 Espayo Renascer 

NAO FORNECEU PROORAMAyAO 
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t 

A 



2B 
^ : jornal 

lAPITAL 
Cidade Imperatriz, 06 de junho 1996 

Acailandia, 15 anos de historia 

Cidade do Ferro aniversaria e sua administragao festeja vitoria^ 

por Raimundo Primeiro 
Da Reda(?ao 

A9ailAndia, cidade 
encravada na regiao sul do 
Estado e distante de 
Imperatriz 72 quildmetros, 
completa nesta quinta-feira, 
6, mais um aniversdrio. 

Nos 15 anos de vida, a 
cidade que nasceu com for^a 
de gente grande (mesmo 
ainda estando vivendo sua 
adolescencia) conseguiu 
obter vdrias conquistas. 
Foram vitorias marcantes e 
que ja estao efetivamente 
fazendo parte de sua historia. 

At^ bem pouco tempo, a 
hoje concedida Cidade do 
Ferro (outrora terra da 
pindoba) dependia em tudo 
de sua terra-mae, ou seja, 
Imperatriz, ponto de ligagao 
para importantes centres do 
Pais, com destaque para o 
Parci e o Tocantins, nossos 
verdadeiros vizinhos. 

Quando tomou posse no 
cargo de prefeito, Ildemar 
Gongalves dos Santos teve 
que priorizar a recupera^ao 
do visual paisagistico do 
municipio que o elegera 
como administrador. 
Arrega^ou as mangas da 
camisa e saiu em campo. 
Contudo, visando fazer a 
coisa de forma coordenada e 
como manda o figurino, 
manteve antes diversas 
reunioes com o seu 
secretariado. O primeiro 
escalao do governo tinha de 

informa-lo sobre todos os 
acontecimentos. Nao 
desejava (e fazia questao de 
enfatizar em suas 
entrevistas) que nao queria 
fazer nada que no future 
contrariasse seus mumcipes. 

Em primeiro piano, 
seguindo orienta^oes dos 
t^cnicos da Secretaria de 
Obrasdo Municipio, projetou 
e reivindicou verbas em 
Brasilia e Sao Luis. Depois, 
come^ou a trabalhar na 
recupera^ab das ruas 
esburacadas e promover o 
bloquetamento de outras, 
como por exemplo rua Goias, 
Dr. Gervasio, dentre outras. 
Todas arterias 
imprescindiveis ao bom 
andamento da cidade vizinha. 

Outro aspecto que deve 
ser levado em considera^ao 
refere-se ao projeto Ro^a 
Comunitdria, desenvolvido 
pelo governo Ildemar 
Gongalves e tendo como prin- 
cipal meta de a^ao melhorar 
a qualidade de vida da 
comunidade de menor 
aquisitivo de Agailindia. 

Os resultados, segundo 
depoimentos dos 
beneficiados, foram 
satisfatbrios. Muitos pais de 
familias garantiram o 
sustento de seus filhos em 
face dos produtos 
alimenticios na colheita da 
Ro^a Comunitaria. 

Ildemar Gon^alves dos 
Santos tambbm mostrou-se 
preocupado com o lado social 
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Acailandia desponta-se com economia forte e a administrafao investe em projetos em varias areas 

de sua gente. Sentiu, outra 
vez, com seu secretariado e 
colocou em pratica o esbo^o 
do projeto que, nao 
demoraria muito tempo, 
culminaria na constru9ao da 
Vila Capelozza, bairro hoje 
de grande densidade 
populacional. 

O prefeito tern 
conseguido, atb agora, lograr 
exito naquilo que tern 
desenhado e desenvolvido em 
Acailandia. E mostra-se, para 
alegria geral da comunidade 
acailandense, em continuar 
disposto a cumprir seu 
programa de governo. Os 

pedidos prementes da 
popula^ao estao sendo os 
principals motives de sua 
atencao. Mesmo sem contar 
com recursos suficientes, ele 
anda. E olha que em largas 
passadas consegue deixar 
enciumados os prefeitos de 
outros municipios 

maranhenses. Em sintese: 
coisa de quern prega a filosofia 
de que somente atraves do 
trabalho se consegue 
concretizar o sonho. E Ildemar 
Goncalves dos Santos b 
sinonimo de a^ao e, ainda, 
vitoria. Sua vida profissional e 
prova inconteste. 

Programa§ao de aniversario 

por Raimundo Primeiro 

Hoje, quando Acailandia, 
estara completando 16 anos de 
fiindacao, a Prefeitura Municipal 
colocara em pratica a seguinte 
programacao. 

05h00 - Alvorada com 
Fogos 

08h00 - Chegada da Corrida 
Tradicional na praca da 
Prefeitura 

09h30 - Entrega das 
premiacoes 

CORRIDA DE 
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BICICROSS 
- 09h30 - Pista da Sedel 
TORNEIO FUTEBOL 

FEMININO 
- 08h00 as 18h00. 
Estadio Ildemar Goncalves 
FUTEBOL SOCIETY 
- lOhOO - 5° Cia PM Ind 
Encerramento as 18h00 
le TORNEIO SOCIETY 
- 19h00 - Missa em Acao 

deGracas 
Paroquia Sao Francisco 
- 20h00 - Culto Evangelico 

em Acao de Gracas 

Igreja Assembleia de Deus 
PRA£A DA PREFEITURA 
- 21 hOO - Premiacao com uma 

bicicleta aos jovens quenasceram 
no dia06.06.81 em Acailandia, com 
a apresentacao da Certidao de 
Nascimento 

- 21 hOO - Show com Zb Araiijo 
- 22h00 - Inicio da animacao 

dos festejos com os trio Axb e 
Banda Fruto da Terra 

Apresentacao do dancarino 
Olodum 

Dia 07/06 
Continuidade dos festejos na 

praca da Prefeitura com o Trio 
Axb e Banda Fruto da Terra, 
com inicio as 22h00. Tera, ainda, 
participacao do dancarino 
Olodum 

Dia 08/06 
Encerramento das 

festividades na praca da 
Prefeitura, inicio as 22h00. 0 
Trio Axb e a Banda Fruto da 
Terra e dancarino Olodum 
animam a programacao. 0 
prefeito Ildemar Goncalves dos 
Santos conta com o apoio da 
comunidade regional. 

Ildao" vence previa eleitoral 

Pesquisa foi realizada pelo Sindicato do Comercio Varejista de Imperatriz 

e mostrou que o ex-interventor continua na preferencia popular 

por Valdir Vila Verde 
Da Editoria de Politica 

Preocupados com o future 
politico de Imperatriz, 
tomamos a iniciativa de 
consultar os nossos 
associados para poder motiva- 
los a participar do processo 
politico de Imperatriz, 
possibilitando com isso a 
escolha do processo politico 
de Imperatriz, possibilitando 

com isso a escolha de um 
candidato que possa promover 
a retomada do crescimento 
economico e social de nossa 
cidade. 

Pesquisa feita pelo 
Sindicato do Comercio 
Varejista de Imperatriz no 
periodo compreendido entre 
22 de abril a 28 de maio. 

Foram enviadas as 
empresas o total de 516, 
retornaram 468 e nao foram 

devolvidas 48. 
Nome Total de 29 

Votos 
Aroaldo Santos 06 
Chico do Radio 02 
Davi Alves Silva 19 
Francisco Lopes de Araiijo 

07 
Guilherme Ventura 11 
Ildon Marques 210 
Jomar Fernandes 14 
Josb Moreira (Moreirinha) 

04 

Jose de Ribamar Fiquene 

Sebastiao Madeira 122 
Brancos 19 
Nulos 25 
Total 468 
Outros 
Vilson Estacio Maia 18 
Arnaldo Alencar 01 
Francisco Gomes 01 
Fernando Antunes 02 
Padre Filinto 01 
Total 23 

Motoca - Motores Tocantins 

Ltda - Revendedor Honda 

Comunica a sua clientela que estara 

funcionando em seu novo enderego 

a partir desta segunda-feira, dia tres 

de junho. 

Suas novas e modernas instalagoes 

passam para a rodovia BR-010 Km 

1350 proximo a Tocauto. 

E neste mes de junho o cliente e 

contemplado com um desconto de 

50% (cinquenta por cento) na mao- 

de-obra em sua oficina autorizada. 

Comunica ainda que em virtude da 

sua mudanga, estara sem fundonar 

nesta quinta, sexta e sabado, 

voltando a atender normalmente sua 

clientela na proxima segunda-feira. 

"Siga o camiiako do co^a<pao. 

42 do junko Dia dos 7\) a mo dados'' 

Associacao Comercial e Industrial de Acailandia - Fane: 738-1581 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

PPB com 
Lamarck 

E precise tirar o chapeu 
para o advogado e politico 
Jose Laniarck. Mais umavez, 
ele conseguiu o controle do 
diretdrio municipal do PPB e 
conseguiu anular a 
conven^ao do Partido 
realizada pelo grupo ligado 
ao deputado federal Davi 
Alves Silva. Uma coisa e 
certa, comprar pendengas 
politicas e judiciais com Josd 
Lamarck d colocar a mao em 
formigueiro. 

Salgado 
volta 

11 entre lOjuristasouvidos 
pelo colunistas tern plena 
convicQao de que o vereador 
Antonio Salgado Filho retorna 
para a presidencia da Camara 
Municipal. Os juristas 
argumentam que o processo 
de afastamento de um 
membro da mesa diretora da 
Casa de Dorgival Pinheiro de 
Sousa deve ser regular, sem 
jamais usar o chamado rito 
sumario. 

Andre 
Paulino 

0 medico Andre Paulino e 
mais do que vidente. Tambem 
e previdente. Como Rogerio 
Magri criou o imexivel, vamos 
de posvidente. Depois de 
cantar a bola que os novos 
municipios serao emperrados 
pela governadora Roseana 
Sarney, Ele argumenta com 
dois anos de antecedencia que 
tres candidatos disputam o 
governo do Estado em 1998: 
Davi Alves Silva, Jackson 
I ago e Paulo Marinho. Podem 
escolher seus candidatos. 

Joao 
Matiolli 

E por falar em PMDB, 

nenhuma viva alma de 
Imperatriz consegue entender 
o posicionamento do 
empresario Joao Matiolli, 
presidente da sigla no 
municipio. Na qualidade de: 
presidente do PMDB, comete 
a deselegancia de semear 
ventos desfavoraveis na 
campanha de Ildon Marques, 
candidate do Partido aprefeito 
de Imperatriz. Tudo porque foi 
preterido na indica^ao do vice 
na chapa do ex-interventor, 
que naturalmente, prqferiu o 
vereador do PRP, Luis Carlos 
Noleto. Uma fonte de primeira 
linha, expectadqr nao, 
envolvido na elei^ao 
municipal, me garantiu que 
Matiolli contratou uma equipe 
de publicitarios de Sao Jos£ do 
Rio Preto para "gerir" sua 
campanha a vice-prefeito. 
Como nao conseguiu ser o vice 
de "Ildao", o presidente do 
PMDB quer levar o Partido 
para os bra^os do PEL de 
Fiquene ou o PSDB de 
Sebastiao Madeira. O 
dirigente maior do PMDB de 
Imperatriz deve pensar mais 
em seus companheiros de 
sigla, a candidatura de Ildon 
Marques representa a 
possibilidade dos 
peemedebistas conquistarem 
cadeiras na Camara 
Municipal. 

Frente 
Etica 

A candidatura que mais 
cresce em Imperatriz, em 
termos proporcionais, 6 a 
candidatura de Jomar 
Fernandes da Frente Etica, 
PT-PV-PDT. Junto com 
Aroaldo Santos, a dupla 
conseguiu tocar fogo na 
militancia dos tres partidos. O 
mes de junho podera mudar os 
rumos da elei^ao municipal. 
Um assessor de Imprensa da 
Frente garante que pelo 
menos 1.200 militantes serao 
incorporados no curso da 

campanha. Montando essa 
estrutura, os "Eticos" estarao 
com todo gas. Para 
imperatrizense ver. 

Corpus 
Cristhi 

Hoje 6 feriado nacional com 
a celebra^ao do dia dedicado 
ao corpo de Jesus, lider 
espiritual do mundo cristao 
ocidental. A Igreja Catdlica 
promove missas em suas 
paroquias. Com certeza ^ um 
dia para reflexao acerca das 
nossas atitudes. 

Roseana 
na America 

A governadora. Roseana 
Sarney foi aos EE.UU. com 
dois objetivos: Buscar 
recursos internacionais para 
ferrovias do meio-norte 
brasileiro e tambem fazer 
tratamento medico. A chefe do 
Palacio Henrique De La 
Rocque deve retornar aq 
Estado no proximo dia 13. E 
delicado para uma assessoria 
de marketing, anunciar a 
doenqa de um governante, 
porem, a historia tern provado 
que o melhor caminho e o 
amincio oficial, que poe fim a 
especulaqoes, sempre para 
cima, do real problema do 
"principe". Qua!quer diivida, 
vide o caso do ex-presidente 
Frances, Francois Miterrand. 
No entanto, por respeito a 
governadora Roseana Sarney, 
o colunista deixa de cobrar 
noticias sobre sua passagem 
pela Franya e EE.UU. Mas fica 
o alerta para que a verdade das 
viagens prolongadas da 
governadora sejam 
explicadas. Nenhum 
maranhense que apo'ia a 
governadora vai deixar de 
sustentar seu governo, apefKCs 
porque sua chefe politica esti 
em tratamento medico. 

Haja 
Demagogia 

Saiu Doroth&a Wernneck 
e o governo federal estava 
perdendo sua gray a. Faltava 
um demagogo-mor para 
suprir a falta da ex-ministra. 
Eis que o collorido, ou ex- 
collorido, Antonio Kandir, 
veio suprir em bom tempo 
essa deficiencia. Original, 
Kandir disse que soa 
passagem pelo governo serd 
resumida em tres palavras: 
austeridade, austeridade e 
austeridade. E o novo. 

Ondas Curias 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Joao Matiolli precisa se defmir sobre o PMDB de Imperatriz. 

Nao pode 6 ficar em cima do muro. Ou do outro lado do muro. 

No mes de junho em diante existe espayo para tudo. Menos para indecisao. 

Bern que o PMDB de Imperatriz poderia ser dirigido por algu^m que tenha voto. 

Afinal, em politica, assim como no amor, dinheiro nao 6 tudo. 

Olacyr de Moraes quer vender duas fazendas ao Incra para reforma agraria. 

Apenas R$ 600 milhoes. E o ministro Raul Jugmann diz que 6 positive o sinal de Olacyr. 

Pode um negocios desses? Pode. Afinal, isso aqui oh! oh!, ^ Brasil. 

Agora vai esse menino. Mas vai mesmo. Com forya total. 

A nova lei de imprensa preve pena de prisao para jornalista que falar mal de politicos. 

Bonzinho, o relator quer "abrandar" a pena, transformando em serviyos a comumdade. 

O nome do relator da lei e o deputado Vilmar Rocha, que nao discute a penalidade. 

Ja imaginou esse pais sem imprensa livre? Piui, piui, pua, pua ... 

... Eu quero ver onde essa zorra vai parar! O ultimo que sair feche o aeroporto. 

FHC e companhia quer voltar aos bons tempos da ditadura militar. 

Afinal, onde ja se viu um presidente viajar, levar filhos e netos com dinheiro do contrbuinte 

E ainda ter que aturar umas centenas de jornalistas para denunciar o fato. 

Conor Farias foi para Sao Luis fazer juramento da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Jornalista, agora o homem do Bingao € doutor advogado. 

Devido a nova lei de imprensa os jornalistas que denunciam as mazelas da vida estao .. 

... Com um olho no padre e outro na missa. Como diz o ditado popular. 

Ele e desceidente de um 

tal Henrique, que anulava 

ate casamento religioso 

Lamarck conseguiu 

anular a convencao do PPB 

Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a forga da nossa gente 
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Linha 

Direta 

x.:-:¥x 

porJOSE FILHO 

Perdoar 
Ha exatamente um ano 

e cinco meses o jovem 
empresario Ezir Junior foi 
seqiiestrado e assassinado, 
em mais um crime de 
encomenda perpretado em 
Imperatriz. Os' motives 
foram financeiros, 
criminosos foram presos, e 
mas hoje, 
inexplicavelmente, estao 
todos em liberdade. 

A familia de Ezir Junior 
tern consciencia de tudo 
isso, mas mesmo assim 
aguarda pela unica justiga 
possivel: a de Deus. For 
outro lado, a familia, no 
mais aut^ntieo gestp e 
pratica de verdadeiro 
cristianismo, ja perdoou os 
seqiiestradores assassinos, 
assim como os mandantes, 
demonstrando claramente 
que ainda nao 6 possivel 
acreditar nas justipas dos 
homens, sobretudo porque 
nela nao esta o principio 
mas elementar do 
crescimento espiritual de 
uma pessoa, o perdao. 

Repeteco 
Funcionarios do 

Hospital Regional 
continuam com saldrios 
atrasados, e isso preocupa 
muito o seu diretor, medico 
Carlos Cruz, que 
diariamente faz contatos 
com a capital para 
conseguir a liberate dos 
recursos destinados a folha 
de pagamentos. 

Mudangas 
Esses fatos estao 

acontecendo porque o 
dinheiro, que 
anteriormente vinha direto 
para Imperatriz, agora 
passa pelas maos da 
secretaria de saiide do 
Estado, que em moment© 
algum se preocupa com a 
situa^ao do Hospital 
Regional. 

Posse 
No proximo sabado, a 

partir das 19,30 boras, toma 
posse o novo pastor da 
Igreja Batista Monte Sinai, 
no Conjunto Vit6ria; O novo 
pastor-presidente vem de 
Cururupu e tern liga^des 
intimas com A^ailandia. Ele 
^ o pastor Nilson Gigante. 

Interventor 
Dorian Meneses, hoje 

um dos mais conceituados 
evang^licos do Maranhao, 
afirma estar s^reno no 
cumprimento de sua 
raissao como interventor 
de Imperatriz, que ele 
recebeu como uma missao 
de Deus para a sua vida. 

Oragao 
Segundo' Dorian 

Meneses, somente atrav^s 
da oragao Imperatriz 
podera resgatar os seus 
valores, sobretudo os 
morais. Em razao disso, 
diariamente, ao iniciar 
suas atividades na 
prefeitura, ele convida 
servidores para um 
momento de oragao e 
encontro com Deus. 

Financiamento 
De acordo com fontes 

oficiosas do Palacio 
Henrique de La Roque, a 
governadora Roseana 
Sarney vai financiar duas 
candidaturas em 
Imperatriz. Essa medida, 
segundo as fontes, visa 
assegurar a governadora 
disputar as elei^oes de 
Imperatriz sem 
possibilidades de derrota. 

Discussao 
O Projeto Celmar tern 

marcado para o proximo 
dia 14, no auditorio da 
C^mara Municipal, uma 
ampla discussao sobre a 
sua implanta^ao na cidade. 
Participarao do encontro 
membros da secretaria 
Estadual do Meio 
Ambiente, assim como a 
Assembl^ia Legislativa. 

Autor 
0 responsavel pelo 

encontro em Imperatriz ^ o 
deputado Joao Paiva, que 
vai falar sobre a 
importancia do Projeto 
como fonte geradora de 
divisas para o municipio e 
ampliagao do mercadd de 
trabalho. 

Para 
meditagao 

"Quern vos recebe, a 
mim me recebe; e quern me 
recebe; recebe aquele que 
me enviou."(MT 10-40) 

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 

O canto gregoriano 

f 

c 
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por Fernando Fonseca 
Da Editoria de Cultura 

A unifica^ao da liturgia 
concebida por Sao Gregorio 
acabou por ser conhecida 
como "canto gregoriano", 
nome pelo qual continua a ser 

conhecida, embora sucessivas 
investiga^oes tenham alterado 
pouco a pouco a interpreta^ao 
dos neumas ou meios de 
nota^ao musical usados do 
seculo IX ao XII, bem como a 
sua avalia^ao ritmica, areas em 
que as discrepancias entre os 

investigadores se mantem 
praticamente atd aos nossos 
dias. 

0 process© de unificapao e, 
sobretudo, de implantag&o, foi 
progressivo e lento, dando 
lugar a diversas excep^Ses 
em que foram reconhecidas 
liturgias gregorianas. E o 
caso do canto visigotico, que 
passou a ser conhecido por 
"canto mo^arabe" — term o 
anacronico, dado ao quie era 
anterior a invasao da 
peninsula espanhola pelos 
arabes — que se conservou 
ate ser abolido, em 1071 por 
Gregorio VII. Nos fins do 
seculo XI so se praticava em 
seis igrejas de Toledo, mas foi 
recuperado pela Cardeal 
Cisneros, que fundou a capela 
mo^arabe da catedral de 
Toledo e editou o Missale e o 
Breviarium mo^arabes em 
1500 e J502, respectivamente. 

Ao regulamentar o canto 
liturgico cristao, mantem-se o 
principio da homofonia, ao 
qual se acrescenta a ausencia 
|)e acompanhamento 
instrumental. E destas 
caracteristicas que vem o 
nome de canto chao, do latim 
cantus planus, utilizado pela 
primeira vez como sinonimo 
de canto gregoriano por 
Jeronimo de Moravia, por 
volta de 1250. O term© 
emprega-se, porem, a 
margem das exigencias do 
canto gregoriano, para o 
canto religioso dos s^culos 
XVII c XVIII. 

O sistema musical do canto 
gregoriano baseia-se nos 
modos, embora nao tenha 
provocado adapta^oes aos 

estabelecidos pelos gregos. A 
primeira diferen^a 6 a do 
sentido, descendente para os 
gregos e ascendente no canto 
gregoriano. Coincidem, sim, 
no mimero. Sao oito, na sua 
origem, dos quais os impares 
se conhecem como autenticos 
e os pares como "plagales", 
por derivarem dos primeiros. 
Juntaram-se-lhes, no seculo 
XVI, os modos maior e menor 
da musica posterior, bem 
como os respectivos 
"plagales", e assim se chegou 
aos doze modos, chamados: 
dorico, hipodorico, frigio, 
hipofrigio, lidio, hipolidio, 
mixolidio hipomixolidio, 
jonico, hipojonico, eolico e 
hipeolico. O fato de ter 
utilizado para os oito 
primeiros as denominagoes 
gregas foi a causa de que se 
generalizara a id^ia da sua 
correspondencia com os 
modos gregos. 

Entretanto, mantinha-se a 
homofonia e o ritmo era 
confiado ao tratamento 
silabico, introduziram-se as 
mudangas na ruptura deste 
segundo tratamento, com as 
quais a nota podia 
corresponder a uma silaba ou 
a um conjunto de silabas, 
surgindo a vocaliza^ao. 
Foram-se acumulando este e 
outros "desvios" com o 
decorrer dos seculos at^ ao 
"Motu proprio" do Papa Pio X, 
a prindpios deste seculo, que 
implicou uma revisao e 
reconsidera^ao de todo o 
corpus gregoriano, 
libertando-o de todas as 
impurezas acumuladas pelo 
hifteplico. 0 fato de ter 

Oficinas do Prodart 

proporcionam empregos a jovens 

por Francinito Loureiro 
Da Editoria de Regional 

As oficinas de artesanato 
em couro e madeira, que 
funciona no Central 
Artesanal Mestre Dezinho, 
nos turnos manha e tarde, 
vem descobrindo novos 
talentos, que estao send© 
aproveitados no mercado de 
trabalho da capital. A 
iniciativa faz parte da politica 
de apoio ao artesanato 
piauiense, desenvolvida pela 
Secretaria Estadual da 
Industria, Comercio, Ciencia 
e Tecnologia, atraves' do 

Prodart. 
Nas oficinas, que tern 

duravao de cerca de quatro 
meses, crian^as e 
adolescentes da periferia de 
Teresina, sob a orienta^ao de 
instrutores, aprendem todas 
as tecnicas do process© de 
confec^ao de produtos 
artesanais como bolsas, 
cintos, cal^ados, porta- 
cheques, entalhes em 
madeira, saiide, preservafao 
do meio ambiente, educayao 
para o trabalho e para a 
integra^ao social, como 
utilizar o tempo livre, 
educa^ao para o trabalho e 

para a integra^ao social, 
como utilizar o tempo livre, 
educagao para o transit©, 
religiao e recrea^ao. 

Com esse trabalho, o 
Prodart vem diminuindo a 
ociosidadc e aumentando a 
renda das famflias carentes 
da periferia da cidade. Para 
garantir a frequencia nas 
aulas, todas as crianvas 
recebem vale transporte e 
tern direito a merenda. 0 
nivel dos trabalhos 
artesanais produzidos nas 
oficinas ^ de boa qualidade, 
por isso sao facilmente 
comercializados na prdpria 

central de artesanato. Porem, 
o mais importante ^ que os 
melhores alunos estao send© 
aproveitados por indiistrias 
da capital. 

A fabrica Oliver, 
especializada na confec9ao 
de calgados e acessorios, 
contratou seis alunos, com 
idade entre II) e 18 anos, qiie 
participaram da ultima 
oficina de artesanato em 
couro de acordo com o 
Prodart, a previsao e de que 
mais empresas se interessem 
pelo trabalho das oficinas, 
para aproveitar essa mao-de- 
obra qualificada. 

Militares ganham casas populares 

por Andrea Rego 
Da Editoria de Regional 

O problema da falta de 
moradia esta defmitivamente 
solucionado para mais um 
grupo de suboficiais da 
Policia Militar do Piaui. 
Ontem (05), em solenidade 
realizada as 9:00 horas, o 
governador Francisco 
Moraes Souza fez a entrega 

de 15 casas construidas na 
Vila dos Cabos e Soldados, 
prdxima ao 1° BPM. 

As unidades que foram 
entregues ontem aos 15 
suboficiais fazem parte da 1° 
etapa do conjunto residencial. 
Nas duas etapas anteriores 
foram beneficiadas 30 famflias 
de soldados e cabos, que 
passaram a ter moradia 
assegurada pagando apenas 

uma pequena taxa mensal. A 
previsao 6 de que sejam 
construidas 60 unidades. 
Mas ha terreno para muito 
mais, segundo informa^oes 
do Comando Geral da PM, 
que nao descarta a 
possibilidade de ampliar o 
mimero de casas. 

A Vila dos Cabos e 
Soldados esta sendo 
construida com recursos do 

Govern© do Estado, atrav^s 
da Secretaria de Obras e 
Policia Militar. Para a entrega 
das 15 unidades que fazem 
parte da 3° etapa do projeto, 
estao confirmadas as 
presents do governador, da 
presidente do Serse, Adalgisa 
Moraes Souza, do 
comandante geral da PM, 
Francisco Paz e Silva, e de 
outros auxiliares do governo. 

IASORATORIO CIESIO FOMSECA 

Exames: sanoue, fezes, urina. 

Atendemos pcir convenio. Fone: 72 1-54 1 1 
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Pianos de saude podem ser regulamentado 

O secretario de Direito Economico do MJ, Aurelio Bastos, 

disse que os usuarios nao devem pagar o reajuste ate que haja um acordo 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Linchamento 
Cerca de 200 pessoas 

participaram do linchamento, 
no ultimo domingo, nacidade 
de Valen^a-BA., do assaltante 
Ricardo Passos Santos, de 20 
anos, conhecido como 
"Ricardao". O linchamento 
aconteceu horas depois dele 
ter assassinado a tiros o 
comerciante Evaristo 
Henrique Lacerda, de 35 
anos. Foi o setimo caso de 
linchamento na Bahia, este 
ano. O grupo de linchadores 
invadiu a Santa Casa de 
Misericdrdia, onde o bandido 
estava internado por ter sido 
baleado durante o assalto, e 
o arrastou atd a rua para 
chacina-lo a socos, pontapes 
e pauladas. "Ricardao" era 
fichado na delegacia de 
Valen^a por assaltos, 
latrodnios e estupros. 

Ignorando I 
"0 alcool pode causar 

dependencia e em excesso d 
prejudicial a saiide". 
Teoricamente, esta frase 
deveria estar estampada, 
desde domingo, em todos os 
rotulos de bebidas alcoolicas 
produzidas no Pais. A 
exigencia e da Justi^a 
Federal do Parana, que 
atendeu pedido da 
Associa^ao de Defesa e 
Orientaq-ao do Cidadao 
daquele Estado, que entende 
ser necessario advertir os 
consumidores sobre os 
riscos causados pelo alcool. 

Ignorando II 
O Ministerio da 

Agricultura, responsavel pelo 
licenciamento dos rdtulos 
das bebidas produzidas no 
Pais, ja notificou os 
fabricantes sobre a nova 
exigencia. 

A id^ia de alertar o 
consumidor sobre os perigos 
do alcool, a exemplo do que 
ja e feito em relaqrao aos 
cigarros, nao ^ nova e esta 
prevista no Codigo de Defesa 
do Consumidor. No entanto, 
at^ agora nenhuma 
providencia tinha sido 
tomada devido a uma disputa 
entre os ministerios da 
Agricultura, responsavel pela 
fiscaliza^ao da produgao das 
bebidas, e da Saiide, a quern 
cabe fiscali^ar o produto 
vendido diretamente ao 
consumidor. 

Premios 
Quatro cidades brasileiras 

foram premiadas pela 
America Latina, no Habitat 2, 

por realizarem bons 
programas de gestao 
urbanas. Foram escolhidas 
Fortaleza, Porto Alegre, 
Curitiba e Belo Horizonte. 

Fortaleza ganhou pelo 
seu programa de 
comunidades na regiao 
metropolitana. Curitiba 
ganhou o premio com seu 
Piano Diretor. O prefeito da 
cidade, Rafael Greca, 
ironizou o fato de a cidade 
nao ter nenhum projeto 
incluido na rela^ao dos 
projetos escolhidos pelo 
Governo Federal e ter sido 
escolhido pela ONU. 

0 orgamento participativo 
de Porto Alegre foi o terceiro 
premiado. O prefeito Tarso 
Genro estava orgulhoso por 
ter conseguido colocar a 
id£ia de dentro do proprio 
documento dos prefeitos que 
sera eneaminhado para as 
discussoes na Habitat. 

Crescendo 
A Panex S.A. Indiistria e 

Comercio incorporou duas 
indiistrias concorrentes do 
setor: a Rochedo e a Penedo/ 
Ao concluir a opera^ao, a 
Pariex passa a ser a quinta 
maior fabricante de panelas 
do mundo e a deter cerca de 
30% do mercado brasileiro. A 
nova empresa devera dobrar 
o seu faturamento anual, 
atingindo o total de R$ 170 
milhoes. A Panex pretende 
manter as marcas Penedo e 
Rochedo, seguindo a mesma 
politica adotada com a linha 
Clock. A eslrategia sera a de 
procurar segmentar as 
linhas de produtos. 

Proa/coo/ 
O governo comega *a 

definir nos proximos 15 dias 
uma estrategia para o 
fortalecimenlo do Programa 
Nacional do Alcool 
(Proalcool), informou o 
secretario de Produtos de 
Base do Ministerio da 
Indiistria, do Cofn^rcio e do 
Turismo (MICT). Mauricio 
Assis. O primeiro passo sera 
uma reuniao da Comissao 
Interministerial do Alcool 
(Cinal) com representantes 
dos ministerios de Minas e 
Energia, Fazenda, 
Agricultura, Ciencia e 
Tecnologia, Meio Ambiente e 
MICT O presidente Fernando 
Henrique declarou que o 
governo tern necessidade de 
avaliar o Proalcool "do jionto 
de vista da gera^ao de novos 
empregos e da melhoria do 
meio ambiente". 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agenda Estado 

O governo pode editaruma 
Medida Provisoria fixando a^< 
regras para o reajuste dos 
pianos de saiide, se nao houver 
acordo com as empresas 
administradoras para redu^ao 
do indice de reajuste das 
mensalidades. A informa^ao ^ 
do secretario de Direito 
Economico do Ministerio da 
Justi^a, Aurelio Wander 
Bastos. As empresas serao 
convocadas pelo governo para 
uma reuniao na proxima 
semana, quando sera discutido 
um termo de compromissa 
para a redu^ao do indice de 
reajuste. O secretario disse que 
os usuarios dos pianos de 
saiide nao devem pagar o 

reajuste ate que governo e 
empresas entrem em acordo. 
Os valores que devem ser 
pagos, segundo o secretario, 
sa^ o« vigentes em 31 de 
manpo. Wander Bastos disse 
ainda que os pianos de saiide 
nao podem recusar 
atendimento a quern nao 
estiver com a mensalidade em 
dia. 

As empresas de pianos de 
saiide aceitam criar regras para 
a medicina de grupo, mas 
querem negociar as medidas 
com o governo e podem 
contestar na Justi^a um 
possivel cancelamento dos 
reajustes pela Secretaria de 
Direito Economico (SDE). De 
acordo com a Golden Cross, a 
oriepta^ao do governo para que 
os clientes paguem em juizo o 

valor anterior provocou 
confusoes nos bancos. De 
acordo com a assess^ria da 
empresa, orientados pelo 
secretario Wander Bastos, a 
pagar em juizo o valor relativo 
a 31 de mar^o, alguns clientes 
tentaram fazer isso nos bancos. 
Nao consoguiram pagar 
porque os bancos nao estao 
autorizados a receber um valor 
diferente do que esta 
determinado nos carnes. Os 
clientes que quiserem pagar o 
valor anterior ao reajuste terao 
de fazer o depdsito em juizo. 

Para a Associa^ao Brasileira 
de Medicina de Grupo 
(Abramge), que representa 
cerca de 300 empresas, no 
entanto, a regulamenta^ao do 
setor depende do Congresso. 
A entidade e favoravel a 

regulamenta^ao e pode 
negociar com o governo regras 
provisorias para vigorar ate que 
seja aprovada uma legisla^ao 
definitiva. Quando a suspensao- 
do reajuste, a assessoria da 
Abramge informou que a 
entidade vai esperar o governo 
fazer a divulga^ao oficial para 
analisar e tomar as 
providencias necessarias. 

As empresas ja come^aram 
a encaminhar ao governo as 
justificativas dos reajustes 
aplicados nos pianos de saiide. 
A Amil pretende corrigir seus 
contratos em 27,73% e explica 
a corretao com base nos 
aumentos de pre^os dos 
fornecedores. A Unimed pode 
recuar no reajuste de 36% 
inicialmente previsto para seus 
contratos. 

Govemo define eronograma 

para o piano de safra 1996/97 

por Rodrigo Mesquita 

O governo definiu um 
eronograma para o 
lan^amento de piano de safra 
1996/97. A definigao ocorreu 
na reuniao semanal de 
coordena^ao de politica 
agricola, realizada no 
Ministerio da Agricultura. Na 
proxima semana, os tres 
grupos de trabalho criados 
para estudar mudan^as no 
piano de safra deverad 
apresentar os primeiros 
resultados, e ate o final do mes 
o Ministerio da Agricultura 
pretende apresentar ao 

Conselho Monetario Nacional 
(CMN) as normas da proxima 
safra. 

©s grupos de trabalho 
estao trabalhando em tres 
pontas: reformula^ao da 
Politica de Garantia de Pre^os 
Mtnimos (PGPM); normas de 
credito; e saneamento agricola 
versus Proagro (seguro 
rural). Na reuniao foram 
analisadas varias propostas de 
alterayao na taxa de juro que 
vai corrigir os financiamentos 
de custeio da proxima safra. 

A principio, a taxa de juro 
do credito rural, hoje fixada 
em 16%, deve cair um pouco. 

A redu^ao da taxa de juro, no 
entanto, deve vir 
acompanhada da redu^ao dos 
recursos destinados ao credito 
rural controlados pelo 
governo e, conseqiientemente, 
nos limites de emptestimo. 

Na safra passada, para a 
produ^ao dos produtos 
basicos o governo ofereceu 
fmanciamento a juros de 16% 
ao ano ate o limite de R$ 150 
mil por agricultor — os 
contratos ate R$ 30 mil foram 
corrigidos pela equivalencia 
do produto. O processo de 
securitiza9ao das dividas 
agricolas engesSou os 

recursos controlados do 
credito rural, e por isso o 
governo esta apostando em 
fontes alternativas para o 
financiamento da safra, como, 
por exemplo, os recursos 
externos e do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador 
(FAT). 

O Ministerio da 
Agricultura tandtem pretende 
avan^ar nas mudangas em 
dire^ao a extin^ao do 
Emptestimo do Governo 
Federal (EGF), que 
atualmente 6 o principal 
instrument© de 
comercializa^ao da safra. 

Pedro Malan nega 

sobre valoriza9 ao 

a moeda brasileira esta 
i^RtevaJorizada entre 30% a 40%. 
"Naoha um so economista serio 
no Brasil que acredite que o 
dimbio esteja sobrevalorizado 
em 40%"rgarantiu. 

Oministro chamou atengao 
panto fato que de as contas 
externas do Pais apresentam 
um bom desempenho, sem 
surais oe fugas de capitais ou 

Malan d^fcpriora^ao da balan^a 
cia^rcial. Lembrou que a 

Mini fitro Pedro 

por Andrea Braga 
Da Agenda Estado 

O ministro da Fazenda? 
Pedro Malan, fez varies 
contatos por telefone com 
interlocutores no Exterior, 
procurando desfazer o impactb 

das declara^oes tio   i  ,, 
economista RudiggJ^/ (feDornbusch como "novidades 
Dornbusch, do Institute equivocadas" ou "diagnosticos 
lecnologia de Mass^chusdtfe^ ^ePtrefDs-porem. Jargamente 
que alertou para o risco de miv - conhecidos". A avalia^ao de 
colapso do Piano Real eflj ^ptrrnbusch ganhou destaque 
fim^ao da sobrevaloriza^ao djT" peJh fato de partir do 
real. Malan contestoC ^ ecoporaistaxiue previu a crise 
frontalmente aafirma^ao de^fle " ^90 Mexico. 

potftica-cambial nao pode ser 
analisada apt nas a partir de um 
ou dois parametros, mas sim 
ebhi base em referencias mais 
complexas, como o nivel de 
prndutividade da economia 
brasileira. 

Nos seus comentarios, 
Malan qualificou as declara^oes 

GOVERNO 00 ESTADO 00 MARANHA0 
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HiDRICOS 

EDITAL DE CONVOCAQAO 

A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HfDRICOS - SEM A, no uso de suas atribulfoes 
legais e considerando o que dispoe a legislag5o ambiental 
em vigor TORNA PUBLICO que julgou necessario a realiza- 
9ao de audidncia publica para expo: aos interessados o con- 
teudo do Projeto de Florestamento da CELMAR S/A e seu 
respectivo Relatdrio de Impacto Ambiental (RIMA), com pe- 
dido de licenciamento ambiental tramitando nas instdncias 
administrativas inferiores deste 6rgao, para instalagdo futu- 
ra do referido Projeto na regiao Oeste do Estado com cirea 
de abrangencia situada em parte das bacias dos rios Tocan- 
tins, Gurupy e Capim, encravada nos territdrios dos municf- 
pios de Imperatriz, Agailandia e Joao Lisboa. 

A referida audiencia serd instalada e realizada no dia 14 
de junho do ano em curso, com inicfo as 8:30 horas, no sa- 
lao do Clube Jugara k rua Hermes da Fonseca nfi 33 - Bairro 
Ju9ara na cidade de Imperatriz-Ma. 

Pelas condi96es locacionais e fungao regional (acesso e 
prestagao de servi90s) e por ser unidade integrante da Dele- 
gacia regional do Meip Ambiente - DREMA, de A9aiiandia, 
aldm de outros fatores de relevante importancia a comunica- 
9ao de massa (Rddio/TV/Jomal/etc.), a cidade de Imperatriz 
foi escolhida para sediar aquele evento. 

Sao Luis, 03 de junho de 1996 

Lino Antonio Raposo Moreira 
Secreterio-SEMA 
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Marwel completa 16 anos 

A primeira escolinha de futebol de Imperatriz faz exposicao na Pra^a dq, Fatima 

Bate 

Bola 

por FRANCISCO DO VALE 

Serie C 
■ Sampaio e Caxiense serao 

os' dois representantes 
maranhenses no Campeonato 
Brasileiro da s6rie C, a 
chamadaTerceira Divisao. A 
noticia cai como uma 
autentica bomba e, 
certamente, vai causar muita 
chiadeira dos times que 
ficaram de fora da indica^ao. 
o presidente da Federa^ao 
Maranhense de Futebol, 
Alberto Ferreira, justificou a 
indica^ao de Sampaio e 
Caxiense, dizendo que a CBF, 
dona do Campeonato 
Brasileiro, deu prazo para que 
a Federa^ao fizesse a 
indica^ao. Esse prazo 
terminou em fevereiro, 
quando os clubes 
maranhenses estavam todos 
desativados e ningu6m 
sequer tinha certeza de 
participar do Campeonato 
Maranhense. Antes de findar 
o prazo, segundo Alberto 
Ferreira, foram feitas 
algumas consultas e so 
Sampaio e Caxiense disseram 
que tinham interesse em 
participar, dai a entidade 
maranhense te-los inscrito, 
ainda em fevereiro. / 

E agora... 
Com Sampaio e Caxiense 

indicados para a Terceira 
Divisao, fica sem efeito o 
acordo firmado pelo 
Departamento de Futebol da 
FMF com os clubes que estao 
disputando o Campeonato 
Maranhense. Campeao e vice- 
camp eao do turno nao terao 
direito as vagas, ja ocupadas 
por bolivianos e caxienses. 

Campeonato 
Imperatrizense 

Vamos torcer para que 
tudo corra bem no 
Campeonato Imperatrizense 
de 96. Do jeito que a coisa vai, 
nao sei nao heim!. 

Todas as vezes que eu me 
recordo do sele-vergonha 
aumentam as minhas duvidas. 

Quem foi o pai 
Boa pergunta! Quem foi o 

pai da crian^a? Num abacaxi 
desses, geralmente ninguem 
gosta de aparaecer. O 
veterano Vicente Fraizer, 
diretor da LID, confirmou para 
este colunista ha alguns dias, 
que foi ele o mentor da ideia 
do sele-vergonha. Segundo 
Fraizer, todos os clubes 
tinham o direito de disputar o 
seletivo para saber quem 

subiria para a pfimeira 
divisao. (Fraizer deu uma 
olhadinha no CBDF). Ou eu 
estou ficando maluco, ou o 
mundo se acaba mesmo no 
ano 2000. 

Xaxado 
Ainda repercute o caso 

Xaxado, que no ultimo 
domingo nao viajou para a 
cidade de Rondon do Para 
para disputar o importante 
jogo do Guarani pela Copa 
Regional. O bugre, apesar 
dos desfalques, ainda 
conseguiu um excelente 
resultado ao empatar em 0 a 
0 com o Muller em Rondon. 
O colunista foi informado que 
Xaxado gastou a bola em 
A^ailandia jogando pelo 
Galletti. 

Escolinha do Marwel 
A maneira que o diretor 

Moreira, do Marwel, trabalha 
e impressionante. Alem de ser 
o diretor-presidente da 
equipe, Moreira e o treinador, 
roupeiro, tesoureiro, etc. E 
por falar no Marwel, a 
Escolinha recebe dos 
funcionarios deste matutino, 
os parabens pela passagem do 
16° aniversario. Estamos 
torcendo para que o Marwel 
continue revelando craques. 
Nos dias 04, 05 e 06 (hoje) a 
Escolinha realizou uma 
esposi^ao de recortes de 
jornal e fotografias. 

Con firmado 
Dom Elizeu joga mesmo 

em casa. A diretoria do Muller 
teria tentado junto a entidade 
organizadora, transferir a 
partida para Rondon do Para, 
uma vez que a diretoria do 
Dom concordou em jogar 
naquela cidade. Com a 
concordancia do Dom Elizeu 
aceitar em jogar na casa do 
adversario ficou bem claro a 
trama que irao fazer para 
eliminar o Independente. 

0 Guarani, ja classificado 
em primeiro lugar do grupo 
"A", com 11 pontos ganhos, 
estii somente observando a 
guerra dos bastidores entre 
Independente, Muller e Dom 
Elizeu. O Bugre, sob o 
comando de Isnad Antonio, ja 
comegou a prepragao da 
equipe para a segunda fase da 
competi^ao. O treinador 
entregou o caso dos jogadores 
que participaram do jogo em 
Rondon para a diretoria e 
agora espera que o diretor 
Batata, resolva o abacaxi. 
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A primeira escolinha de futebol de Imperatriz completa hoje, 16 anos de Rmdagao e recebe os parabens de seus simpadzantes 

por Francisco do Vale 
DaiEditoria de Esporte 

A Escolinha do Marwel 
completa hoje, dia 06 de 
junho, 16 anos de 
existencia. Nestes longos 16 
anos, o diretor Moreira 
conduziu a escola de 
craques com muita 

det^rminagao e um so 
objetivo, fazer craques. 
Desde o ultimo dia 04 os 
diretores e socios do clube 
estao acampados na Praya 
de Fatima, expondo os 
recortes de jornais e 
fotogrifias, dos seus maiores 
craques. E nesta quinta-feira 
inicia no campo do 50° BIS, 

as 09:00 horas, uma serie de 
torneios em homenagem a 
imprensa, escrita, falada e 
televisada de Imperatriz. Hoje 
o Marwel presta homenagens 
ao Jornal Progresso e a Radio 
Imperatriz. No domingo, dia 
09 de junho, a Escolinha do 
Marwel realiza o Torneio 
Sistema Tucanu's de 

Comunica^ao. Todos os 
jogos serao realizados no 
campo do 50° BIS. 

0 volante Rodson, que 
encontra-se de f6rias em 
Imperatriz, tambdm esta 
incentivando a diretoria do 
Marwel. Rodson, como 
muitos outros, foi revelado 
no Marwel. 

Arbitros de Imperatriz fieam 

fora do Campeonato Maranhense 

por Francisco do Vale 

Os arbitros de Imperatriz 
continuam sem atuar pelo 
Campeonato Marahense. A 
nao inclusao no quadro de 
arbitragem para esta 
temporada se deu por conta 
da nao participar ao do Cavalo 
de A^o no Campeonato 
Maranhense de 96. Com isso, 
a Federarao Maranhese de 
Futebol resolveu deixar de 
fora os arbitros de Imperatriz. 
Reinaldo Martins, que atuou 
em varios jogos em 95, atd 
hoje nao recebeu o 
pagamento pelos trabalhos, e 
com isso a Federagao 
resolveu colocar na geladeira 
os arbitros de Imperatriz. 
Ontem foi realizado no Beira- 
Rio o teste da avalia^ao mddica 
para os arbitros. O teste teve 
o incentive de Jucelino 
Miranda, pertecente tambdm 
ao quadro da Conaf e Ceaf. Os 
testes para a CONAF, so 
acontecem no inicio de julho. 
Os representantes de 
Imperatriz serao mais uma vez 
Jucelino Miranda e Reinaldo 
Martins, ja que o veterano e 
experiente Jackson da Silveira 
abandonou a profissao por 
motivos de saiide. Jucelino 
Miranda e Reinaldo Martins 
deverao ser aproveitados nos 
jogos da segunda e terceira 
divisao, onde estao incluidos 
o Sampaio Correia e a 
Caxiense. 
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Raimando Pereira, Advaldo Fernandes e Raimundo Farias: Arbitros de Imperatriz 
continuam fora dos pianos da Federafao Maranhense para o campeonato de 96 

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

comando de segunda a sexta-feira, o progrcma Cidade 

Alerta, das 13h00 as 15h30, pela TV Cidade. 

A verdade nua e cma, doa a quem doer. 
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Mudancas no programa "Esfacao Crianca" (SBT- 

Difusora], com a apresentadora Pollyana. E que 

as gravacoes das brincadeiras serao no Jucara 

Clube, fodos os domingos, para alegrar o dia da 

galerinha imperatrizense. 

O prefeituravel lldon Marques embarcou ontem para uma belissima viagem pelas 

"llbaS ^ C ^ f I »-« <-M l ^ M t-OX MM! <*■ IM l I gregas'' e retorna no final do mes para aquecer sua campanha politico. 
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A atrizlslene Cristina ahrilhantando o comercial da Ebel 

Na Broadway, Show Gospel, com a 

banda Gera^ao Vida. Uma otima op^ao 

para quern quer se divertir louvando a 

Deus. 

ItyvOAJAfaduO, 

A danceteria e boliche da Fly Back 

estarao abertas, alem do telao com clips 

atualissimos. Uma op^ao imperdivel. 

O curso Rossi de Tiro promove no 

proximo dia 16, as 09:00 horas, o I 

Torneio ex-alunos de tiro ao alvo, no 

clube de Ca^a, Pesca e Tiro de Imperatriz. 

As inscri(;6es poderao ser feitas na loja 

Casa do Ca^ador, ou confirmadas pelos 

fones: 723-3931 e 977-1430, ate o dia 

12 de junho. 

Esta columsta e o ator Ricardo Maccbi, que estara em breve na city 

Joao Matiolli embarcou ontem no aeroporto para Sao Jose do Rio Preto, onde 

tratara de assuntos profissionais. 

i? 

m 

f m dose de Udon Marques, esta colunista e Roscana Samey 

O jornalista Conor Farias aterrisou ontem em 

Sao Luis. Hoje estara de volta no programa 

::V/S¥ 

1 

1 

'f A gente faz tudo 

f ■ pARA VER VOCt FELIZ. 

^ • r -': ::U<^ E ANIVERSARIO 

TRAMONTINA. 
VENHA COMEMORAR! 

O MELHOR DA FESTA 

SAO DOS PRE^OS 

A gatinba Isabella Sthefanny e a mae coruja Aldrey 

m Presentes Santa Marina. Zodo mundo 

tern, todo mundo usa e sempre falta um. 

A 

Seu distpiLuiJop Armazem Nadla Fone: 722-2952 
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Para anunciar 

e so ligar 

ncademici 

Dskon 

Pratique Karate 
Preservar a integridade fisica, 

mental e sensorial deSeus praticantes. 
Treinado karate voce adquire: 

habilidade, disciplina, equHbrio, forfa 
e autoconfianfa. 

Horarios: 
Karate — segunda, quarta e sexta 

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

Aerolocalizada — ter^a, quinta e 
sabado — das 17:30 as 18:30 e das 
18:30 as 19:30. 

Matriculas abertas. 
Rua Piaul, 612, Nova Imperatriz. 

nccidemici 

ProCorpo 

Gin4stica localizada, musculafao e 
aerobica. 
Fazendo com que 
voce tenha uma 
melhor harmonia 
com o seu corpo. 
Nao pense duas 
vezes. 

Rua Piaui, 

880 

Centro 

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

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

Rove! Veiculos 
Vende: 

D-20 91 corapleta -RS 22.000 — cor 
vermelha 
D-20 90 completa - R$ 20.000 — coe 
preta 
Saveiro 93 a gasolina - R$ 7.000 — cor 
amarela 
Pampa 93^94 1.6 »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 

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 — pre90 
a combinar; Uno ELX completo, cor 
vinho, R$ 9.500,00 
Av. Getulio Vargas, 1973, em frente ao 
Bamerindus. Fone: 721-0562, falar 
com Ze Vais.  

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

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  

Ademar Mariano Consult. 
Imohiliaria 

Vende: 
*Uma casa residencial localizada a Av. 
Bernardo Sayao, BairroTres Poderes 
— com 04 quartos, 01 suite, garagem, 
piscina, copa/cozinha. Pre90 de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a 
Rua Sergipe, Bairro Ju9ara — com 02 
quartos, 01 suite, garagem, area de 
servi90, copa/cozinha. Pre90 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. Pre90 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 

Imobil&ria 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 11, Parque do Buriti 
R$ 13.000,00 
* Rua Cecilia Meireles, Bairro 
Aleandra 
R$ 8.000,00 
* Rua Godofredo Viana. Jardim 
Eldorado 
R$ 35.000,00 
* Rua Joao Lisboa, Centro, com 03 
pavimentos 
R$ 130.000.00 
* Uma casa no Alto da Boa Vista 
R$ 36.000,00 

Ponto s Comerciais 
* Urn ponto na Rua Coriolano 
Milhomem, 1727, Centro 
R$ 36.000,00 
* Na Rua Luis Domingues, Centro 
R$ 45.000,00 
* Na Rua Ceara, Bairro Jugara 
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 
Urn Fiat Ogi 83 a alcool - R$ 1.700 — 
cor verde. 
Tratar na rua Rio Grande do Norte n4 

905 - Mercadinho, ou pelo fone 721- 
7361 

Soloo Pcirafso 
Metodo moderno de corte e 
massagem, com produtos 
da mais alta confian9a e por 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 car ros e piscina; sitauada a Rua 
Salvio Dino, 650A, Vila Reden9ao II 

Precisa-se 
De uma cozinheira com experiencia e 
referencia, para trabalhar em uma 
residencia. Paga-se bem. Interssadas 
devem dirigir-se a Di Paula Cal9ados; 
Av. Getulio Vragas 682, Cal9adao 

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

Imperauto Vende: 
Saveiro 93 1.8 - R$ 7.800 — cor 
dourado; 
F-1000 89 diesel-R$ 13.000; 
Uno 93N94 Mille - R$ 6.500 — cor prata; 
D-20 92 - R$ 19.000 — cor vermelha; 
Trator AD7. ano 78 - R$ 15.000.00 
Pick-Up Fiat, ano 91 - R$ 5.500,00 - 
cor bege 
Av. Dorgival P. de Sousa, 763 - fone: 
721-4626 

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

Vende-se ou troca-se 
Uma chacara localizada na entrada da 
Vila Davi. 
Pre9o a combinar. 
Tratar no Bar Castelinho, Beira Rio, 
n416, com o sr. Joao Damascena Silva 
Braga (Joaozinho) 

Jola Motel 

^ Apartamentos com 
frigobar, telefone, 

■ televisao, arcondicionado, 
video e um completo 
servi9o de quarto. 

BR-010, Km 01, n4 85. Fone: 721-1438. 
Visite-nos. 

Vende-se 
Uma pronta entrega do ramo de 
confec95es localizada a rua Cel. 
Manoel Bandeira c/ Dorgival P. de 
Sousa. 
Contatos pelo fone; 723-1628 em 
horario comercial ou no local. Pre90 
de ocasiao. 

Alex Arouche Imoveis 
Sua Garantia Imohliaria 

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

Oferta de emprego 
A Exticendio Comercio e 
Representa96es LTDA esta 
contratando vendedores com ou sem 
experiencia. Os interessados devem 
procurar dona Sulamita. 
Av. Dorgival P. de Sousa n4 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  

Ofertas de emprego/Sirie- MA 
10 Soldadores de ar013930 
08 Operadores de vibrador de 
concreto 
05 operadores de trator agricola 
04 armadores de guindastes 
20 armadores 
70 carpinteiros 
Obs.: as vagas disponiveis acima sao 
para Construtora Mendes Junior, em 
Minas Sul, Goias. 
01 Carpinteiro 
01 Barman 
02 cozinheiros 
02 operadores de patrol de 
acabamento 
02 tecnico em seguran9a do trabalho 
02 soldadores raio x 
01 churrasqueiro 
01 Vaqueiro 
02 Borracheiros 
02 Lanterneiros 
02 Serralheiros 
05 Empregadas domesticas 
02 encarregados de Departamento 
{ccM?CrU9ao nova). Prcco dq qcasiao 
Os mteressados deverao dmgir-se ao 
ndcleo do orgao, a rua 15 de 
Novembro, s/n, antigo Ciretran. 

Vende-se 
Uma moto Agrale 92 - R$ 1.300 — 1 
branca. 
Contatos pelo fone 721-5852, tratar 
com Jacksom. 

AC Corretora Vende: 
MotoTitan OK-R$ 3.200; 
Moto Drean OK - R$ 2.500 
Moto Today 89-R$ 1.600; 
Pick-Up Fiat 94 R$ 6.200 — cor 
vermelha; 
Pick-Up 1000, ano 94 - R$ 6.500.00 
Pick-Up 1500 92/93 - R$ 5.500.00 
Santana CL1, com ar condicionado, 
CD, sg total, ano 95 - R$ 18.000,00 
MotoTitan OK - R$ 3.200,00 
Moto Titan OK - 3.300,00 
C-100 Drin OK-R$ 2.500.00 
CG Today 93/94 - R$ 2.300.00 
CG, ano 89 - R$ 1.600.00 
CG, ano 86 - R$ 1.500,00 
Pampa 89 - 3.200 cor vermelha; 
Santana 95 - R$ 18.000 
Av. Dorgival P. de Sousa. 991- fone:723- 
2481 

Um ponto comercial no Shopping 
Shalon. 
Maiores informa95es pelo telefone 
977-3463 

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

Vendo 
Um treiler novo e completo. Pre9o de 
ocasiao (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 Ouro, com 1 suite, 
1 quarto, sala ampla, cozinha, garagem 
para 2 carros 'e quintal. Os 
interessados, falar com Marcos, fone 
723-2223 

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

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 Mallori; 01 biro 
de 390 usado para escritorio. 
Tratar com Gerson. Fones 721-5858 ou 
977-1723. Pre9o a combinar.  

Vende-se 
Uma D-20 completa, cor preta, ano 93. 
R$ 23.000.00. Interessados falar com 
Weler Resende, 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 
localiza930, 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 fones: 721-6945/ 
977-2569 

Flor 

de 

Seda 

A tradu9ao exata de tudo que as 
mulheres de bom gosto esperam de 
um lingerie noite. Flor de Seda. E usar 
e seduzir. 

Av. Getulio Vargas, 176-B. 
Fone:721-5105 Imperatriz-MA 

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 

Sintonize a 

Radio Capital 

AM, 950 Khz, 

10 mil Watt's 

de potencia, 

A Sua Melhor 

Onda. Agora 

com studio 

a 

Super Quadra 

602 

L 

45 rancho do Compadre Paulo 
:00 Retransmissao da Programa^ao da TV Capital 
1:30 ClDADE AGORA (CONOR FARIAS) 
:00 TRIBUNA DA ClDADE (AURINO BRITO) 

;: OO JORNAL1SMO 
1:30 REN1LSON SOUSA 
t: 1 5 Getulio Costa Show (Getulio Costa) 
5:00 Show da Tarde (Walter Silva) 
7:00 A FAZENDA DO CORRO (CLODOMIR GU1MARAES) 
J;00 A VOZ DO BRASIL 
D:00 Capital nos Esportes (Equipe da Galera) 
1:00 painel do Sucesso (Messias Junior) 
? : OO IGREJA UNIVERSAL 

Horario do trem 
Companhia Vale do Rio Doce 
Saidas as ter9as, quintas e sabados as 
10:30  

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

Vende-se 
Um lanche completo, pre90 de 
ocasiao, com otima localiza9ao (no 
setor hospitalar). Tratar com Remy. 
Rua Rio Grande do Norte, 176, Centro 

* *»*>»*&*■*•** 
J*. wr*. :->*V s 

r«i**ianr 
it**?*)** w f*4n 

mmmmm 

AVENTtfftA 

m 

i. £ 

m 

: 

iiiiiiiii 



, , i H ! if 
Imperatriz, 06 de junho de 1996 

5A Marketing 

= 

Fita K7 
PHILIPS 
60 minuto 
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*$ ® ,00 

a vista 

ELGIN 

PROSDOCIMO 

Refrigerador PROSDOCIMO 
270 Us, Mod. R-27 

R$ 43SrOOa vista ou no carnet 

51 r$** m ,oo por mes 

ou 5 cheques de R$ 98,00 

Fegdo KENT 
2 Bocas 

R$ 13,OOci vista ou no carnet 

R$ 1 ,50 por mes 

ou 5 cheques de R$ 3,00 

ES^MLTEC 

Fogdo ESMALTEC 
4 Bocas, 
Mod. CANOA 

RS f fS,O0 
a vista ou no carnet 

•< V4» 

por mes 
ou 5 cheques de 
R$ 26,50 

Fogdo 
ESMALTEC 

4 Bocas, 
Mod. RIVIERA, 
Tampa de Vidro 

Mesa Inox 

rs IS9,oo 
a vista ou no carnet 

18 R$ \so 

por mes 
ou 5 cheques 
de R$ 35,60 

Geldgua 
ESMALTEC 
Inox 

rs229.oo 
a vista ou 
no carnet 

*$20,60 

por mes 
ou 5 cheques 

de *$57,30 

Celadeira BRASTEMP DUPLEX 
Frost Free, 384 Us, Mod. BRG 39 AC A 

RS I• 379,00a vista ou no carnet 

160 *$ m w*r,oo por mes 

ou 5 cheques de R$ 309,00 

^AMEHTO 

Lavadora LATIN A 
Plena Luxo 

RS f 73,00(1 vista ou no carnet 

20 RS ^ W,SO por mes 

ou 5 cheques de R$ 40,00 

CIN=RAL 

OVERT A 

INCRlVEL Mdq. de Costura ELGIN 
Standart, C/ Gabinete, Mod. B3/750 

RS 133,00a vista ou no carnet 

18 

TV CINERAL 
14", C/Controle, 
em cores Mod. TC1411 

R$ M *0,00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 35,00 

RS399,OOa vista ou no carnet 

3S R$ *0*0,00 por mes 

ou 4 cheques de R$ 75,00 

TOSHIBA 

Radio 
Gravador 
TOSHIBA 

Ventllador CCE 
30 cm, Mod. V 50 

ks29,oo 

a vista ou no carnet 

R$ 3 40 por mes 

ou 5 cheques de R$ 6,00 

AM/FM, Mod. RG8126 

RS 73,00a vista ou no carnet 

R$ 8 BO por mes 

ou 5 cheques de R$ 17,00 

Ferro Eletrico WALITA 
Mod. FE 02 

RS 31,00a vista 

ou no carnet 

9 
R$ *B,S0 por mes 

ou 5 cheques de R$ 4,70 

s 

Stereo System CCE 
Rack, AM/Fm, Duplo Deck, Mod. SS7880 

AS 133,00a vista ou no carnet 

21 

0 ^ 

/. Mfm / 

r$ mm a ,80 por mes 

ou 5 cheques de RS 42,00 

Entrada 

1 

r 

Entrada +15 oarcelas 

RNO 

Liquidificador 
ARNO 

Mod. NLS 

RS 47,00 
a vista ou no carnet 

R$ *},50 por mes 

ou 5 cheques de 
*$70,50 

SUPEB 

BAR^TO 

R$ ,30 

Estante de 
Afo PANDIN 

Lisa, 6 Pratel, 
Mod. EDPLISA 

RS 37,00 
a vista ou no carnet 

_ _ por mes 
ou 5 cheques 

deR$ 8,30 

SUNDOWN # BIKE 
A -f €- K A PAS UIKe-S 

Bititleta SUNDOWN 
18 Marchas, Cambio Shimano, 
Cano reforgado, 

RS 3F3,00a vista ou no carnet 

R$ 408*0,00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 48,0 

■m 

MB 

I 
W 

I 

Ofertas vdlidas ate 08/06/96 ou enquanto durar o estoque. Piano Carnet, juros 10% a.m, Piano Cheque, juros 6% a.m. CMP/Nilson 
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Secretaria promove 

campanha de assistencia 

Imperatriz, 06 de junho de 1996 

por Raimundo Primeiro 
Da Redagao 

0 Centro de Saiide e 
Maternidade Vila Nova, presta 
umbom service a comunidade 
desse bairro e adjacencias, 
contando com uma estrutura 
para atender mensalmente 
uma media de 200 pessoas. 

Essa Unidade de Saiide 
conta com uma sala de 
curativos, consultorio medico, 
maternidade, gabinete 
odontologico, sala de 
vacina^ao Assistencia Social e 
psicologica para adolescentes 
gestantes, atrav^s de Denise. 

Segundo a diretora desse 
Cdntro de Saiide, Dra. Neide 
Sousa Bastos, amovimentagao 
6 intensa devido o alto indice 
de pessoas carentes que 
procuram atendimento em 
consequenciadas dificuldades 
de locomo^ao para outras 

casas de saiide. Muitas 
gestantes nao apenas da Vila 
Nova, mas tambem da Vila 
Fiquene, Cacauzinho e outros 
bairros proximos, sao 
atendidas numa media de 35 a 
50 por mes. 

E o setor de odontologia 
lamb6m e baslante procurado 
pela comunidade, cujo 
atendimento e prestado por 
Dr. Jose Wilson Bezerra 
Galvao e Dr. Richard Wagner, 
de segunda a sexta-feira de 
acordo com a escala de 
plantao, executando 
restaura^ao e extra^ao de 
dentes. 

Gestantes-adolescentes 
0 setor de Planejamento 

Familiar esta com suas 
aten^oes voltadas para as 
adolescentes gestantes, na 
faixa etaria de 12 a 19 anos. No 
penodo de junho de 95 a abril 
de 1996, foram atendidas 135 

(cento e trinta e cinco) 
adolescentes gestantes, que 
receberam orientagoes na 
ado^ao de medidas para evitar 
uma gravidez e conselhos 
basicos indispensaveis para 
que o bebe tenha uma vida 
saudavel. 

Na opiniao da assistente- 
social Denise Cortez, o 
objetivo desse trabalho e 
reduzir o indice de 
adolescentes-gestantes, 
atrav^s de palestras educativas 
e de orienta^ao a utiliza^ao de 
metodos anti-conceptivos, e 
aquelas que ja estao gravidas, 
precisam de assistencia social 
e psicologica, porque ainda 
nao estao preparadas para 
assumirem a dificil missao de 
"ser mae", uma tarefa que ira 
exigir delas muita 
responsabilidade e dedicagao, 
algo dificil de ser detectado 
numa garota de 12/13 anos, 
que ainda nao possui 
maturidade para enfrentar 
essa transformapao. "Ser mae, 
nos dias atuais e uma missao 
bastante dificil para as 
mulheres de qualquer faixa 
etaria, principalmente na 
adolescencia, quando ^ 
registrado muitos conflitos 
interiores e se agrava quando 
estao em jogo uma nova vida, 
um novo ser", ressaltou Dra. 
Denise, acrescentando que a 
assistencia psicologica 
prestada pela Dra. Dayse Lima 
Cavalcante e muito 
significativa, nesse servigo 
executado pelo Centro de 
Saiide e Maternidade Vila 
Nova. 

Convoca^ao de Empregado 

Afirma ALGO MAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., 

situada na avenida Getiilio Vargas nQ 306, Entroncamento, con- 

voca o Sr. IVAN NASCIMENTO DE CARVALHO, CTPS nQ 

39.836 - Serie 00002/TO, a retorhar ao trabalho no prazo de 72 

horas, sob pena de ser demitido, conforme Artigo 482 - Letra I, 

do Decreto Lei nQ 5452 da CLT. 

ooyrnso do estaoo do hmrawMAo 
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEKTE E RECURSOS HiOfilCOS 

EDITAL 

A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
E RECURSOS HIDRICOS - SEMA, no uso de suas 
atribui^Ses legais e considerando o que dlspde o art. 
2s da Resdugao CONAMA (Conselho Nacional do Meio 
Ambiente}, na 009/87. TORNA PUBUCO que julgou 
necess^ria a realizagio de aud&ncta publlca para ex- 
por aos interessados o conteudo do Projeto de Rores- 
tamento da CELMAR S/A e seu respectivo RIMA {Re- 
iatorio de Impacto Ambiental), com pedido d© 
licendamento ambientai tramitando nas inslanclas ad- 
mlnistrativas deste Orgao (Llcenga Previa - LP), para 
instalagao do referido Projeto na regiao Oeste do Esta- 
do com ^rea de abrangdncia situada em parte das ba- 
cias dos rios Tocantins, Gurupy e Capim, encravada 
nos lemtorios dos municfpios de Imperatriz. Agaif^ndla 
e Joao Lisboa. 

referlda audi^ncia tern data prevista para Instaia- 
gao e realizagao no dia de 14 de junho do ano em cur- 
so, com local e hora a serem definidos em outra comu- 
nicagio. conforme dispoe o par^grafo 5e do art. 34/ 
Decreto Estadual na 13.494/93 (cinco dias antes da re- 
alizagao da reuniao oficiai). 

Pelas condigoes locaclonais e fungao regional (aces- 
so e prestag^o de servjgos) e por ser unidade integran- 
le da Deiegacia regional do Meio Ambiente ■ DREMA, 
de Agall^ndia, al^rn d© outros fatores de relevante Im- 
portSncIa a comunlcagSo d© massa (R&jlo/TV/Jorna}/ 
etc.), a cidade de Imperatriz devera ser escolhida para 
sedlar aquele evento. 

Sao Lufs, 30 de abril de 1996 

Lino Antonio Raposo Moreira 
Secrotario-SEMA 

Assista 
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Autommcis e Pc^as Capri ltda. 

• REVENbEDOR AUTORIZADO • 

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

PS 

ESCORT 96 
CAT. F116 

18.000 (Basico) Entrada: 5.400,00 

24 pagamentos: 767,46 

Corrigido pelo Dolar 

sp 

96 

U0/r 
is 

Qr 

T- 

Cotas disponiveis pelo Consorcio Nacional Ford | 

Para toda linha Ford 

QUANDO VOCE COMPARA. 

COMPRA FORD. 

^tenfao! JXtinicanl iXtrucan! 

INF0RMATIV0 AUTORAMA 

U0UE 721-8593 6 FA?A 0 MElHOR NEGOCIO EM PNEU DE CARGA, PNEU ' 

DE PASSEIO, CAMARAS DE AR, PR0TET0RES E SERVI^DS: 

CARR0 PASSEIO 

ALINHAMENT0 R$ 6,00 

BALANCEAMENTO R$ 8,00 

CAMINHA0 

AUNHAMENTO R$ 7,50 
BALANCEAMENTO Rl i 7,50 
PR0TET0R AR0 16 Rli 10,00 
PR0TET0R ARO 20 Ri: 15,00 
PR0TET0R ARO 22 R$ 20,00 

PNEVDE CARGA (FIRESTONE). 30/45/60 DIAS 
NO PREfO A VISTA SEMJUROS. 

NA COMPRA DE 04 PNEUSDE CARGA OU PASSEIO, VOCi CAN HA; 
AUNHAMENTO E BALANCEAMENTO INTEIRAMENTE GRATIS. 

PROMOCAO COMO ESTA, Sd NA AUTORAMA PNEUS. 
APROVEJTE ESTA SUPERPROMOfAO 

ENQUANTO DVRXR O ESTOQUE 

/A 

y 

AUTORAMA 

ILVTTS 

Sua Nova Opcao em Pneiis 

Av. Babaculandia, 274 • Fone 721-8593 

Seia mais um 1 

assinante do 1C 

Cm 

gue 722 I-2C 134 i 
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Realce treina para pegar J acare 

Lance 

Livre 

por RENILSON SOUSA 

Ingressos 
Os dirigentes tomaram uma 

decisao na reuniao de ter^a- 
feira: os times nao mais 
receberao os 20 (vinte) 
ingressos que a Liga dava para 
cada jogo. A alega^ao dos 
dirigentes foi que muitos 
torcedores comparecem ao 
Estadio Ildemazao e poucos 
pagam ingresso e com esta 
medida aqueles que realmente 
gostam de prestigiar o nosso 
futebol irao fazer um pequeno 
esfor^o para pagarem e 
ajudarem o seu time. Essa 
decisao foi aceita pela diretoria 
da Liga e ja a parlir deste final 
de semana sera colocada em 
pralica. 

Inauguragao 
Nesta quinta-feira, dia 06 de 

junho, feriado de Corpus Christi, 
Sja cidade de Apailandia completa 

15 anos de emancipa^ao polMca 
e serd inaugurado o campo 
society no Quartel. 

Jogos confirmados para o 
quadrangular 

3° BPM de Imperatriz x 
Secretaria da Fazenda de 
Afailandia 

Companhia de A^ail^ndiax 
Prefeitura Municipal 

Logo apos os jogos a 
comemora^ao sera regada a 
cervejae refrigerante. 

Medida certa 
A LEA— Liga Esportiva de 

A^ail^ndia — tomou uma 
medida certa ao colocar dois 
vigias a partir do proximo final 
de semana, no Estadio Ildemar 

n^alves, na parte de fora do 
muro, onde estao as cabines de 
radios, para evitar que os 
torcedores pulem o muro para 
assistirem os jogos. 0 que 
lamentamos, e que existem 
torcedores que preferem pular 
o muro, que pagar R$ 1,00 (um 
real) para ajudar o seu time, 
porque a renda ^ dividida entre 
os times apos o final do jogo. 
Entao seria bom que os 
torcedores colaborassem e 
pagassem o ingresso. 

^ ae: 
#3Go 

Nao gostaram 
Algumas pessoas nao 

gostaram do nosso comentario 
na Radio Marconi FM, no 
programa Esporte no ar, sobre 
a grama do estadio. Meus 
amigos, nos colocamos o 
assunto em pauta para 
justamente os diretores 
olharem para a grama, que esta 
morrendo. E que tomem 
providencias o mais rapido 
possivel, porque nos queremos 
o bem do desporto de Agailandia 
e nao ver a grama do estadio 

morrer por falta de agua. 
Criticar quando for preciso e 
elogiar quando merecer, doa a 
quern doer, £ o nosso objetivo, 
e tamb£m claro, mostrar a 
solugao quando encontramos. 

Blclcrdss 
Acontece hoje, em nossa 

cidade, a abertura do 
Campeonato Maranhense de 
Bicicross, que tera em disputa 
aTa^a Cidade de Agailandia, por 
ocasiao do aniversario de 15 
anos de emancipate pob'tica. 
A competi^ao tera pilotos de 
Goi^s, do Tocantins, Para e 
Maranhao. Aprovacomeeara 
as 09:30 boras, na pista da Sedel 
e a Cidade do Ferro it torcer 
pelos seus pilotos, 
principalmente da categoria 
Super 20, que tera nas disputas 
o piloto Doutor, ja experiente 
neste esporte. A prova desta 
quinta-feira tern todo o apoio da 
Secretaria de Desporto e Lazer 
e tambem da Sedel. 

Galletti treina 
O time do Galletti vem 

treinando quase todas as noites 
fisicamente e com bola, visando 
o jogo de sabado contra o time 
do Flamengo. O tecnico Adao 
dos Passos podera fazer 
algumas modifica^oes para o 
jogo de sabado, principalmente 
no setor de meio campo, onde 
{xxlera colocar Duarte nolugar 
de Z6 Gojoba. O coletivo 
apronto do time sera realizado 
na sexta-feira no campo da Sunil 
e logo apos o time titular sera 
divulgado. 

Parabens 
A cidade de A^ail&ndia 

completa hoje, 15 anos de 
emancipacao politica e nos 
queremos desejar todos os 
nossos parabens, porque a 
cidade ^ uma das mais fortes 
economicamente do Estado e 
teve um desenvolvimento 
muito rapido em todos os 
setores e nao poderiamos 
esquecer o esporte, 
principalmente o futebol, que 
cresceu brilhantemente, hoje 
considerado um dos 
mettiores na parte amador do 
Estado. Sinceros parabens. 

Um abrago do timago 
Prefeito Ildemar 

Gon^alves 
Sidonho — Secretario do 

prefeito 
Dorgival - Radios Marconi 

e Cultura 
Guilherme — Posto 

Magnolia 
Kalunga - Kalunggas 

Baterias 

.w*. 

Realce, time da primeira divisao da cidade de Agailandia 

porRenilsonSousa 
Da Editoria de Esporte 

0 time do Realce come^ou 
os treinos visando o jogo do 
proximo domingo, as 16:00 
horas, no Estadio Municipal 

Ildemar Gon^alves. 0 tecnico 
Berg, espera contar com a sua 
forga maxima, ja que o volante 
Robson, que cumpriu 
suspensao automatica e ja tem 
presen^a garantida domingo. 0 
Realce e considerado um dos 

times favorites para conquistar 
o titulo devido o mesmo esta 
fazendo varies investimentos 
em alguns jogadores para esta 
temporada e ao mesmo tempo 
manteve a base do time do ano 
passado, que disputou o 

campeonato local e tambem o 
Copao Maranhao do Sul. 0 
presidente do time, vereador 
Elson Santos, disse a nossa 
reportagem, que este ano o 
Realce tem a pretensao de 
conquistar o titulo municipal e 
tambem o Copao Maranhao do 
Sul, que devera ser realizado no 
segundo semestre deste ano. O 
Realce ^ o vice-campeao do 
Copao, e este ano corre em 
busca do titulo, ate porque o 
campeonato tera como sede a 
cidade de Af ailandia e os times 
terao mais apoio dos 
torcedores. 

O Realce pensa em manter 
o mesmo time que esta 

. disputando o Campeonato.. 
Amador para as disputas do 
Copao. Se contratar sera apenas 
um ou dois jogadores. 

No campeonato deste ano, 
com duas rodadas realizadas na 
segunda fase, o Realce soma 04 
(quatro) pontoscomumavitoria 
sobre o Jacar6, pelo placar de 9 
x 0, tornando assim, o ataque 
mais positive. No outro jogo 
empatou em 1 x 1. No proximo 
domingo o Realce enfrenta o 
Jacare. 

Liga de A9ailandia fez 

reuniao na terca-feira 

porRenilson Sousa 

0 presidente em exercicio da 
Liga Esportiva de A^ailandia, 
Marinho, fez uma reuniao com 
todos os presidentes de times 
que estao participando do 
campeonato, na segunda fase, 
para juntos debaterem varies 
assuntos. Um dos assuntos que 
foi debatido ^ com rela^ao a 
entrada de torcedores, que cada 
time tinha direito a 20 ingressos 
e eram distribuidos 
gratuitamente aos torcedores, 
principalmente parentes e 
amigos de jogadores e diretores. 
O pedido para que a Liga nao 
desse mais os ingressos para os 
times partiu dos proprios 
dirigentes e foi acatada pelo 
presidente em exercicio, 
Marinho. 

Outro assinto colocado em 
pauta, foi com rela^ao a renda, que 

no final das contas ^ baixa e o 
numero de torcedores e grande. 

Evasao de renda ou invasao 
de torcedores? A resposta certa 
€ a ultima, fato que foi denunciado 
pela Equipe da Galera, da Radio 
Marconi FM, no programa 
"Esporte no ar", que ^ 
apresentado as 07:00 horas. Os 
torcedores em dia de jogo, no 
Estadio Municipal, pulam o muro 
ao lado das cabines. Em media 
10 (dez) torcedores foram 
flagiados num espa^o de 05 a 08 
minutos e £ por este motivo que 
aos jogos comparecem muitos 
torcedores e a renda e pequena. 

Os dirigentes sairam da 
reuniao satisfeitos com as 
decisoes que foram tomadas e 
acatadas por todos. Uma outra 
reuniao devera acontecer na 
proxima semana para acertarem 
mais detalhes sobre o 
campeonato em andamento. 

Jacare realiza a pior campanha 

do Campeonato de Acailandia 

porRenilsonSousa 

0 time do Jacare, que em 
outras epocas enchia os olhos 
dos torcedores, com um bonito 
futebol e com lindas vitorias, 
este ano 6 tudo ao contrario. O 
time apresenta a pior campanha 
no campeonato local e sem 
nenhuma chance de chegar na 
reta final, a nao ser que consiga 
veneer os seus proximos jogos, 

o que sera dificil, porque o time 
esta com nivel bem baixo, sendo 
considerado um dos piores 
times da segunda fase. 

O presidente, Ademir, 
jogadores e comissao t^cnica, 
ficaram chateados com a 
goleada sofrida no jogo de 
domingo passado (02) para o 
Realce de 9x0. Mas em 
entrevista concedida a nossa 
reportagem, o presidente 

Ademir disse que este ano o 
time quer se manter na primeira 
divisao, fato que ja esta 
consumado e que no proximo 
ano uma estrutura sera montada 
para se fazer um grande time e 
jogar de igual para igual com os 
considerados grandes da 
cidade. 

O Jacare realizou dois jogos 
at^ o momento: 

1x2 para o SanThiego 

0x9 para o Realce 
Jogos restantes nessa 

segunda fase 
16/06—Jacar£ x Guarani 
22/06—Jacar£ x Flamengo 
30/06 — Jacar£ x Bom 

Jardim 
07/07—Jacar£ x Galletti 
O Jacar6 sofreu 10 gols e 

marcou 1, ficando com saldo 
negativo de 9. Tem zero ponto 
e 06 perdidos. 

CIDADE CIDADA e S0RTEI0 "A CIDADANIA DA SORTE" 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum do Sociedode Civil. 

Dioriomente das 09 as 09*15 hs, na Radio CapHal AM. 

  CIDADANIA JA 
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PM envolvido em assalto 

Um aSsalto envolvendo 08 elementos rendeu aos assaltantes 78 mil 

por FRANCISCO DO VALE 

Policia Federal 
A Policia Federal continua 

desbaratando quadrilhas de 
boca de fumo, cocaina e de 
pastan que estao agindo na 
cidade. Ontem, mais uma 
boca de fumo foi estourada. 
A Policia Federal ainda nao 
forneceu a identidade dos 
traficantes. A inten^ao da PF 
^ acabar com o com^rcio das 
drogas em Imperatriz. 

DRF 
A Delegacia de Roubos e 

Furtos esta preocupada com 
os assaltantes de bancos. O 
titular da DRF informou que 
existe tamb^m uma 
quadrilha do cartao 
magnetico. O delegado esta 
movimentando todos os seus 
agentes no sentido de 
capturar esses elementos 
que estao atormentando a 
vida dos correntistas. 

Subsecretaria 
Nao bastasse os 

problemas de Impertatriz, a 
Subsecretaria de Imperatriz 
enfrenta agora problemas 
com as delegacias do interior 
da Regiao Tocantina. O 
subsecretario da Regiao 
Tocantina, Dr. Luciano 
Abreu, esteve ontem pela 
manha envolvido numa s^rie 
de reivindica^oes das 
cidades de Sitio Novo, 
Amarantes, Monies Altos e 
Porto Franco. As primeiras 
informa^oes 6 que os 
problemas sao internos da 
policia e que o secretario 
tenta resolver de todas as 
formas. 

Plantao Central 
Por enquanto o Plantao 

Central vem dando certo. 
Agentes e delegados estao 
cumprindo a risca as 24 
boras de plantao. Por outro 
lado, os moradores de 
Imperatriz reclamam da 
distancia do Plantao, que 
agora funciona do 2° Distrito 
no bairro Nova Imperatriz. 

Governo em exercicio 
O Governo do estado ira 

langar piano emergencial de 
seguran^a, que tern por 
objetivo combater a 
criminalidade de forma 
ontensiva. O anuncio foi feito 
pelo governador em 
exercicio, Jose Reinaldo 
Tavares, apos palestra pelo 

vice-governador do Ceara, 
Moroni Torga, no auditorio 
do Palacio Henrique de La 
Roque, sobre o sistema 
integrado de seguran?a 
implantado no governo 
Tasso Jereissati. 
Participaram do evento o 
secretario de Estado da 
Seguran^a, cel. Jair Xex^o, o 
comandante da Policia 
Militar, cel. Manoel de Jesus 
Bastos, o procurador Geral 
de Justi^a, Jamil Gedeon, e 
representantes das policias 
Civil e Militar, do Judiciario 
e do Minist^rio Piiblico. 

Jose Reinaldo assinalou 
que a defesa da sociedade 
constituiu uma das 
prioridades do governo 
Roseana e sera tratado com 
especial aten^ao. 

Participagao dos 
bombeiros 

O piano emergencial sera 
deflagrado pelas policias 
Civil e Militar e tera a 
participate do Corpo de 
Bombeiros do Maranhao, 
Policia Federal, Policia 
Rodovidria Federal, 
Ministerio Piiblico e Poder 
Judiciario. 

Acidente 
Claudio Martins dos 

Anjos, goiano, casado, 32 
anos de idade, motorista, 
residente na rua A1 
Albertina de Pina, QD 58, 
Lote 31, Alexandrina, 
Anapolis-GO, comunicou na 
Depol, que por volta das 
15:00 boras do ultimo dia 31 
de maio, dirigia o caminhao 
1313-Truk, placas KCJ 3608 
- Anapolis, cor vermelbo, 
quando na altura da Ponte do 
Olho D'Agua, em local de 
p^ssima conserva^ao, 
perdeu o controle acabou 
tobdndo no Riacho, e que em 
decorrencia do tombo o 
veiculo sofreu os seguintes 
danos: quebrou o parabrisa, 
o vidro da porta do lado do 
passageiro e danos nalataria 
do mesmo. 

Furto de cheque 
Raivone Gomes de 

Carvalho, brasileiro, 
maranhense, divorciado, 29 
anos de idade, comunicou 
que foram furtados os 
cheques n0 211 e 216, 
agencia nQ 012, do Banco do 
Estado do Maranhao. 
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Com a prisao de integrantes da quadrilha, o delegado 
Arlindo Assunfao podera chegar ao restaote do bando 

por Francisco do Vate 
Da Editoria de Policia 

Um assalto audacioso a 
agencia dos correios de Sitio 
Novo do Tocantins - a 82 
quilometros de Imperatriz, 
rendeu aos assaltantes cerca 
de R$ 78 mil reais. Ontem 
pela manha a policia daquele 
Estado trouxe ate Imperatriz 
o elemento Claudomir 
Oliveira Lima, maranhense, 
residente e domiciliado em 
Sitio Novo. Segundo o 
delegado Neusin Cavalcante, 
que esta apurando o caso, o 
elemento Claudomir Oliveira 
Lima teve participate direta 
no assalto, uma vez que os 
elementos foram vistos no 
veiculo Fiat, do acusado. 

O assalto 
As primeiras informa^oes 

obtidas dao conta de que o 
assalto ocorreu por volta das 
17:00 boras, da ultima ter^a- 
feira, quando 08 homens 
armados invadiram a 
agencia e levaram toda a 
grana do cofre. Alem do 
dinheiro os elementos 
levaram todos os 
documenlos de 
aposentadoria daquela 

cidade. Apos assaltarem a 
agencia, os elementos 
fugiram no Fiat Uno Pick UP 
1.3, cor branca, ano e modelo 
89, placas HOL 5051, de 
propiedade de Claudomir 
Oliveira Lima, que a 
principio, ja em Imperatriz, 
negou todas as acusa^oes 
para o delegado Arlindo 
Assungao, mas Oue em 
seguida caiu em contradigao. 
A policia encontrou no 
interior do veiculo 02 
cartuchos calibre 16, 01 
calibre 20, 02 cartuchos 
calibre 38, 01 furadeira e 
umas 30 gramas de maconha. 

Participagao do PM 
As informates levantadas 

pelo Jornal Capital dao conta 
que alem do proprietario do 
veiculo que deu sustentato 
ao bando, o PM "Da Silva" , 
lotado em Imperatriz, fora 
identificado pela policia de 
Sitio Novo-TO. O delegado 
Arlindo Assunfao, titular da 
Delegacia de Roubos e 
Furtos, afirmou que o 
elemento Claudomir Oliveira 
foi recambiado para Sitio 
Novo v o PM so encontra 
preso no Quartel da Policia 
Militar de Imperatriz. 

"Moela" e acusado 

de estuprar menor 

por Francisco do Vale 

Edilson Franco Batista, 
maranhense, 28 anos de 
idade, casado, policial militar, 
filho de Joao Batista e Maria 
Franco Batista, comunicou na 
DEM, que no ultimo dia 02 de 
maio de 96, a menor das 
iniciais R.F.S, de 12 anos de 
idade, por volta das 09:00 
horas, saiu de sua residencia 

rumo a casa de Welington 
"Moela". 

Como aconteceu 
A menor contou aos 

agentes da Delegacia 
Especializada da Mulher que 
fora at^ a residencia do 
acusado para pegar varias 
pegas de roupas pessoais que 
se encontravam em poder da 
esposa de "Moela". Disse que 
ao chegar na residencia a 

esposa do acusado se negou 
a entregar as pe^as de roupas, 
e no momento em que estavam 
discutindo chegou "Moela", 
que juntou todas as roupas da 
comunicante e ateou fogo. 

O estupro 
A menor R.F.S, afirmou na 

DEM, que um dia antes 
(sabado, dia 01 de maio), 
quando dormia na casa de 
"Moela", por volta das 00:00 

horas o casal Ihe pegou da rede 
e a levou para a cama, sendo 
amarrada e violentada 
sexualmente. Disse que a 
esposa de "Moela" colocou um 
traveseiro em sua boca para 
que nao pedisse socorrog^ 
enquanto que "Moela^^ 
mantinha o ato sexual. A 
delegada Cynara Eliza Freire 
Gama ira ouvir o casal na sexta- 
feira. 

Loj a arrombada no centro 

por Francisco do Vale 

Rosa Maria Scares da Silva, 
39 anos de idade, brasileira, 
maranhense, residente na rua 
Beta, 1467, Bacuri, esteve na 
DRF para comunicar que 
elementos invadiram a sualoja 
e levaram varios objetos. 
Segundo a comunicante, o fato 
aconteceu por volta da 
madrugada de terga para 
quarta-feira. 

Ainda segundo a 

comunicante, os elementos 
entraram pelos fundos do 
Bingo Imperatriz, subiram no 
telhado do mesmo, 
destelharam a loja e 
arrombarram o forro para ter 
acesso ao interior da mesma. 
Ate agora a policia conseguiu 
identificar o elemento 
"Marcelo", que ja tev» varias 
passagens pela policia e pelo 
fato de ser arrombador esta 
sendo acusado. Da loja 
Romacollor, os elementos 

levaram os seguintes objetos: 
16 camisetas bordadas, varios 
bones, chuteiras, maquinas de 
fotografias, entre outros. A 
primeira avalia^ao feita pela 
proprietaria da loja dao conta 
de que o prejuizo e de mais de 
R$ 1.200 reais. Os agentes 
Edilson e Lolo, que estiveram 
no local, constataram que os 
elementos deixaram a loja pelo 
mesmo local em que entraram, 
deixando ainda, em cima do 
telhado do Bingo, alguns 

bon^s. 
Furto de hicicleta 
Jos6 Vieira de Lima, 

maranhense, casado, 47 anos 
de idade, eletricista, residente 
na rua Sao Francisco, 735, 
Nova Imperatriz, comunicou 
que na ultima segunda-feira 
teve sua bicicleta Monark 
Barra Circular, cor vermelha, 
n0 CG 213369, furtada da 
frente da Secretaria de Saiide. 
O fato foi levado ao 
conhecimento do delegado. 
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