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16 ZfTempo? 

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

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

Mais uma reuniao do' Cine Clube do 
Brasil. A entidade trabalha na divulga^ao 
da s^tima arte na Regiao Tocantina. O 
cinema 6 alvo de aten^ao especial. 
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Seoturb recupera Simplicio Moreira 

Interventor vistoria obras e determina realizagao do Piano de Emergencia 

O interventor Dorian 
Meneses retornou de Sao Luis 
e ja comepou a trabalhar. O 
administrador acaba de 
autorizar a recuperate da rua 
Simplicio Moreira com 
Floriano Peixoto, atendendo 
assim as reivindicayoes feitas 
pelos moradores do setor. 

Dorian Meneses, 
acompanhado do secretario de 
Obras do Municipio, 
engenheiro civil Francisco 
Sales, esteve ontem 
observando como o projeto de 
recupera^ao da art^ria sera 
executado. Deu algumas 
coordenadas e autorizou a 
pasta comandada por Sales a 
nao medir esfor^os, no sentido 
de que os pedidos populares 
sejam desenvolvidos de forma 
a atingir as expectativas da 
comunidade. "Men objetivo e 

trabalhar em beneficio de 
minha cidade", comentou. 

O chefe do Poder Executive 
afirmou que o projeto de 
recuperate do trecho 
danificado da Simplicio 
Moreira com Floriano Peixoto 
compreende 14 quilometros. 
Ja Francisco Sales afirmou que 
a obra tern durabilidade 
garantida de oito anos. 

Dorian Meneses informou, 
apropdsito, que, inicialmente, 
determinou apenas a 
recuperate da malha viaria 
do centro comercial de 
Imperatriz. Por outro lado, 
disse que o Piano de 
Emergencia continuara sendo 
desenvolvido. Preve-se, ai, a 
viabilizato de alguns projetos 
solicitados pela comunidade 
em quaisquer partes dav- 
cidadc. 
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Jose Filho usa e abusa da 
satira para criticar os 
problemas da regiao e da 
cidade. O colunista nao 
esquece o seu "Para 

Meditato" 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. 

Maquinas da Secretaria de Obras do Municipio trahalbam na rectrperafao da rua Simplicio Moretra 

O niimero 

89 

For9a Jovem promove 

campanha do agasalho 

Cidade 

para palestra 
Pagioa 6A 

0 Movimento For^a Jovem 
con fir ma que realizara, nos 
prdximos dias, uma campanha 
de arrecadato de alimentos e 
agasalhos para as pessoas 
carentes de Imperatriz. 0 
objetivo do trabalho e 
amenizar o sofrimento da 
camada de menor poder 
aquisitivo, que passa por varias 
dificuldades em face da falta de 

Opinido 

Goncavo & 

Gonvexo 

Pagina 3A 

empregos e do arrocho da 
politica salarial do governo de 
Fernando Henrique Cardoso. 

0 presidente da entidade, 
Sergio Bezerra, convoca a 
comunidade local no sentido 
de participar da campanha, 
"pois somente desta forma ela 
conseguira obter os 
resultados esperados". 
Fundada recentemente, a 

For^a Jovem ja conta, em seus 
quadros de associados 
legalizados, com cerca de 500 
pessoas. 

A campanha da entidade 
vai percorrer o com^rcio e as 
residencias da cidade, 
mostrando em que se pauta a 
iniciativa e como o material 
levantado sera entregue ao 
seu piiblico-alvo. Pagina 3A 

Apra esclarece sobre Aids 

A Apra, Associate de 
Frevenyao e Referencia a Aids, 
participara da 13° Vigilia e 
Mobilizato Mundial em 
Solidariedade aos Portadores da 
Aids. Neste sentido, colocaraem 
pratica uma vasta programato 
no proximo dia 19, domingo, na 
prat de Fatima, Centro. O 

evento constara de Ato, 
apresentado a imprensa, 
instalato tie barracas e 
estandes, onde acontecerao 
gincanas, apresentates de 
peyas teatrais e mensagens de 
esclarecimentos sobre a doent 
que ja conseguiu matar pessoas 
em varios paises. Segundo 

informatics do coordenador da 
Apra, Dr. Osman Freitas, em 
Imperatriz existem mais de dez 
mil portadores de Aids e a 
tendencia e de que o niimero 
aumente, uma vez que muitas 
pessoas ignoram o assunto e 
saem por ai contaminando 
outras. Pagina 5A 

ACII protesta contra 

desperdfcio de 

dinheiro publico Pagina 3A 
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US$ Comercial Compra 

R$ 0.9918 (+0.01%) 

US$ Comercial Venda 

R$ 0.9926 (+0.01%) 

US$ Paralelo Compra 

R$ 0.998 (4Melra) 

US$ Paralelo Venda 

R$ 1,018 (4s feira) 

| Jornal ( opitol I 

Jussara Cerqueira comenta 
a sociedade imperatrizense, 

e Soraya Luiza, a 
a<;a'landense 

Por Dentro 

da Imprensa 

Programacao da TV 

| Turismo CoAtpra 

US$ Turismo Vehda 

R$ 0,9970 (+0,08%) 

Ouro (grama) 

RS 12.61 (quarta-feira) 

PonpmqdL 

1,1148% (07.05.96) 

UFIR 

R$ 0,8287 (maio) 

J Cadera 

jf Jornal Capital 

Imperatriz Urgente 

Tendencia 

Tocando a Bola 

E o niimero do ano e 
que a ministra do TrabalL 
Dorothea Werneck, fixa ot 
indices de reposito ; 

salarial entre 11,74% e 
13,58%, determinando que 
eles nao poderao ser 
repassados para os pre^os. 

Ofato 

O Ministt 
rio da Reforma 
Agraria e o 
Ibama estao | 

estudando a possibilidade 
de pr-omover assenta- 
mentos extrativistas na 
fazenda Macaxeira, em 
Curionopolis, Para, pivd do 
massacre de 19 sem-terra 
em Eldorado de Carajas. 

A pessoa 

Nelson Falcao 
Rodrigues, 
dramaturge e 
jornalista. Aos 13 
anos ingressou | 
na carreira jornalistica | 
como reporter policial do | 
jornal A Manhd, onde 
trabalhou at6 1930. Em 
1939, depois de quatro ano- 
internado em Campos d< 
Jordao para recuperar-se 
de uma tuberculose, 
escreveu sua primeirapeca 
teatral, A mulher ser 

i pecado. Em seguida, 
1943, estreou Vestida o 
noiva, dirigida P'>r 
Ziembinski. 

o Seu Uder 
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Luis Domingues 
Moradores da rua Luis 

Domingues, no trecho 
compreendido entre 
Pernambuco e Sergipe, 
continuam reivindicando a 
instala^ao de um quebra- 
molas. E que os motoristas 
estao conduzindo os 
automoveis em alta 
velocidade. Em virtude do 
quadro, varios acidentes ja 
foram registrados, 
inclusive com morte. Sou 
do ponto de vista que ja 
passa da bora da Ciretran 
fazer alguma coisa. O 
quadro ^ mesmo 
vergonhoso. 

Carlos Patricio 
Pra$a Brasil 

Mercadinho 
0 Mercadinho ainda ^ 

desorganizado. Os 
comerciantes nao se 
sensibilizaram sobre a 
necessidade da 
organiza^ao do 
logradouro. O lixo ainda ^ 
visto em algumas partes e 
saiide das pessoas ficam 
comprometida. 

Monica Sousa 
Setor Rodoviaria 

Abandono 
Sitio Novo ainda vive no 

abandono total. Tudo por 
conta da fracassada e 
vergonhosa administra^ao 
de Cl^riston Bandeira. 
Desde que foi eleito, o 
prefeito nada fez no 
sentido de promover o 
crescimento de nosso 
municipio. O pleito de 96 
se aproxima numa 
v 1 o c i d a d e 

ssionante. Neste 
do, claro, aparecerao 

os conhecidissimos 
salvadores da patria. 

Vicente Antunes 
Sitio Novo 

Cultura em alta 
Escrevo com a 

finalidade de parabenizar 
os artistas de Imperatriz. 
Apesar das dificuldades 
financeiras e sem contar 
com o apoio do Governo 
do Estado, eles iqsistem e 
divulgam nossa cultura. 

tidades como a Assarti 
e o Grupo Teatral Oasis 
tern uma pagina escrita 
dentro da histdria^cultural 
de nossa cidade. 

Mirtes Ferreira 
Nova Imperatriz 

Reforma agraria 
Estou preocupada com 

a questao dos sem-terra 
em nossa regiao. Os 
incidentes envolvendos 
policiais militares e 
trabalhadores rurais 
continuam acontecendo. E 
hora de se colocar um 
ponto final no problema. A 
reforma agraria ja deveria 
ter sido concretizada. 

Davi Feitosa 
Ju$ara 

Catadores de lixo 
Aumenta, a cada dia que 

passa, o numero de 
catadores de lixo nas ruas 
de Imperatriz. Enquanto 
isso, o governo de Roseana 
Sarney nada faz no sentido 
de atender pelo menos as 
necessidades prementes 
do nossa comunidade 

oonte. 
Clayton Valmon 

Beira-Rio 

Cidade 

Cidadi 

por ULISSES BRAGA 

ESCOLA DA C1DADANIA 

MODULO 17 

A propriedade 

E um direito 
fundamental do cidadao. 
Sem duvida, num pais, onde 
fosse proibido ser 
proprietario urbano 
(residencia), ou rural 
(fazenda, sitio, chacara), 
nao haveria cidadao. Pelo 
menos, tendo em 
considera^ao a cultura, o 
pensamento, a filosofia, a 
religiao e a pcisologia atuais 
da humanidad^. 

Por isso 6 que esse 
direito fundamental do 
cidadao esta assegurado no 
Estatuto Maior do nosso 
Pais: a Constitui^ao Federal, 
no seu art. 5°, inciso XXII, 
que diz:"E garantido o 

direito de propriedade". 
Mas 6 esta mesma 

Constitui^ao Federal que, 
logo no inciso seguinte do 
mesmo artigo, determina: "A 
propriedade atendera a sua 
fun^ao social". 

0 art. 170 coopera para o 
esclarecimento do objetivo 
maior da Na^ao brasileiro 
nessa materia tao delicada: 

"A ordem economica, 
fundada na valoriza9ao do 
trabalho humano e na livre 
iniciativa, tern, por fim 
assegurar a todos existencia 
digna, conforme os ditames da 
justi^a social, observados os 
seguintes principios; 

II - propriedade privada; 

III - fun^ao social da 
propriedade; 

VII - redu^ao das 
desigualdades regionais e 
sociais; 

Dada a relevancia da 
ordem econdmica, a lei pde 
logo a salvo a propriedade 
produtiva, dizendo que ela 
nao sera objeto de 
desapropriagao para fins de 
reforma agraria. 

A Constitui^ao, 
igualmente, exige que a 
propriedade urbana cumpra 
suas fun^oes sociais (art. 
182 e seguintes). 

Como se sabe, ha uma 
extraordinaria 
concentragao da 
propriedade rural no Brasil, 
o que causa um leque de 
problemas sociais graves, 
como o chamado 
inchamento urbano, o 
desemprego, o 
subemprego, o aviltamento 
salarial, a prostitui9ao, a 
mendicancia, a violencia, a 
eleva^ao dos custos sociais 
etc. 

Por isso, a reforma 
agraria passou a ser um 
clamor nacional. 

(O autor, Ulisses Braga, 
e presidente do FORUM DA 
SOC1EDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ) 

-x- 
FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 

ESCOLA DA CIDADANIA SORTEIO 17 
PROPRIEDADE 

Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
1") No Brasil, e garantido o direito de propriedade, mas a propriedade deve ter"; a) rendimento economico seu 

proprietario ; b) fun^ao social  
2*) Sea propriedade nao tiver fumjao social: a) elae confiscada pelo Governo ; b) elapode ser desapropriada, 

para fins de reforma agraria, com indenizagao do proprietario conforme previsto em lei  
Nome: 
Endere^o: 
Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL, em 

cima da Varig, ou no Jornal Capital. E concorra a uma casa residencial quitada, em Imperatriz, e a outros premios. 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
ESCOLA DA CIDADANIA SORTEIO 17 

PROPRIEDADE 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
I9) No Brasil, e garantido o direito de propriedade, mas a propriedade deve ter": a) rendimento economico seu 

roprietario ; b) fun-jao social  
28) Se a propriedade nao tiver funfao social: a) ela e confiscada pelo Governo ; b) ela pode ser desapropriada, 

| para fins de reforma agraria, com indenizat^io do proprietario conforme previsto em lei  
Nome: 
Enderefo: 
Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL, em 

| cima da Varig, ou no Jornal Capital. E concorra a uma casa residencial quitada, em Imperatriz, e a outros premios. 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
ESCOLA DA CIDADANIA SORTEIO 17 

PROPRIEDADE 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
I9) No Brasil, e garantido o direito de propriedade, mas a propriedade deve ter": a) rendimento economico seu 

proprietario ; b) fun9ao social  
29) Se a propriedade nao tiver funfao social: a) ela e confiscada pelo Governo ; b) ela pode ser desapropriada, 

para fins de reforma agraria, com indenizafao do proprietario conforme previsto em lei  
*" Nome: 

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

cima da Varig, ou no Jornal Capital. E concorra a uma casa residencial quitada, em Imperatriz, e a outros premios. 
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TUIBUNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Ca/xa 
pre fa 

Tem razao a nudia local 
ao protestar contra o 
fechamento das sessoes das 
CPIs em funcionamento na 
Camara. Menos mal que a 
CPI da Merenda vem de 
decidir que doravante as 
reunifies poderao ser 
registradas por um 
representante da imprensa. 
O presidente Joel Costa deve 
contatar o Sindicato dos 
Jornalistas e Radialistas 
nesta quarta para que a 
entidade de classe escolha 
esSe representante para 
prestigiar a sessao de 
amanha, quinta. Quando 
estara deponto o secretario 
de Educayao Agostinho 
Noleto. 

Chegou 
ao palacio 

Sao Luis entrou no 
circuito. Uma fonle confiavel 
garantiu ao colunista na 
tarde de ontfim que na noite 
de segunda, anteont&n, o 
vjereador-presidente da CPi 
da Merenda, Joel 
Costa(PRP), recebeu um 
telefonema simplesmente da 
Doutora Roseana Sarney. No 
dialogo, segundo consta, a 
governadora teria ponderado 
ao parlamentar a necessidade 
de evitar que o resultado da 
Comissao Parlamentar de 
Inquerito seja "politizado" 
por setores oposicionistas 
interessados na 
inviabilizagao da candidatura 
do ex-interventor Ildon 
Marques (PMDB), aliado de 
primeira hora do Palacio La 
Roque. 

Imprevjslvel 
Nao se sabe a resposta 

dada pelo vereador a 
mandataria. No entanto, os 
gestos do presidente a partir 
de agora irao demonstrar sua 
rea9ao ao apelo palaciano. 
Joel Costa foi lider do 
Governo na gestao do ex- 
interventor mas, 
aparentemente, parece nao 
figurar no rol dos 
articuladores da candidatura 
peemedebista. Talvez pelo 
fato de nao ter tido o transito 
que se esperaria tivesse na 
administra^ao anterior. 

Dorian 
Nao se sabe se uma coisa 

guarda rela^ao com a outra. 
Ontem de manha, 
entretanto, Joel Costa foi 
convocado para um encontro 
na Prefeitura com o atual 
interventor. A conversa, a 
portas fechadas, aconteceu 
por volta de quatro e meia da 
tarde. No principio de sua 
gestao Dorian Meneses 
chegou a estimular agfies 
anti-ildonistas, todavia nos 
liltimos dias o interventor 
parece ter sido chamado as 
falas e aparentemente 
recuou de "retaliagfies 
indiretas". Homem de grupo, 
politico organico, o ex- 
deputado nao faz questao de 
disfargar a disposi^ao de 
atender as recomenda^fies 
de seus chefes politicos 
tambem agora, que exerce 
uma missao de grande 
relevancia no contexto do 
situacionismo estadual. 

Bandeira 
nova 

Walter Rocha(PPS) esta a 
frente do Movimento Reage 
Imperatriz. Suprapartidario, 
pretende mobilizar setores 
organizados da sociedade e 
populares em torno de 
campanhas de interesse da 
cidade. O movimento 
pretende, inclusive, subir 
num palanque politico na 
sucessao que se avizinha. 

Perguntinha 
Qual o destine dos 

virtuais culpados no 
superfaturamento da 
merenda escolar? 

Boa 
obra 

0 advogado Wandir 
Bernardino Fialho discorda 
dos criticos da Comissao- 
Central de Licita^fies. 
Argumenta o secretario de 
Administra^ao que apenas 
um dos integrantes da 
comissao nao e de Imperatriz 
e, mais importante, todos 
terao mandates de apenas 
um ano. "O fato de todas as 
grandes compras 
prefeiturais serem 
centralizadas ^ muito 
importante", argumenta o 
secretario. 

r 
0) piontoo Hospitdlo 

Plantao 24 horas de emergencia 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

15/05/96 

Hospital Sao Marcos 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

15/05/96 

Hospital Mice Cobdo 
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Bom dia 
govern ado ra 

508 dias e ate agora nada, 
as obras continuam intactas, 
as promessas continuam em 
debito e a credibilidade de 
sen governo continua em 
baixa. 

Governadora, viva a 
democracia, viva a santa folia 
e a politicaria, porque no 
Maranhao do novo tempo 
tudo termina em fcsta. 

Bom 
dia II 

Governadora, depois do 
caldo entornado, do leite 
derramado, nao tern santo 
que de remedio em 
nenhuma CPI, pode ligar 
para os vereadores, pode 
ligar para os oradores, pode 
ligar para os pregadores e 
pode ate ligar para os 
traidores, pois a coisa nao 
tern mais jeito, a sua ayao foi 
muito tardia. 

Em politica tudo 6 capaz, 
ate mesmo as persegui96es, 
so nao pode esperar e a coisa 
passar da bora para depois da 
0 grito de ajuda. 

AH Amin Zaghlout 
(Aluche) em festa 

A comunidade arabe de 
Imperatriz viveu um clima 
festivo neste ultimo final de 
semana, durante a 
comemora^ao do aniversario 
de Ali Amin Zaghlout 
(Aluche), filho do casal Amin 
e Nadia ( Pao da Terra) 

Os avos e papais corujas 
eram pura alegria ao ver o 
pimpolho saltitar de 
satisfajjao em sua festa de 
aniversario. 

Madeira almoga 
com os carroceiros 
O deputado Sebastiao 

Madeira, esta promovendo 
um grande aim090 neste 
sab ado na sede do PSDB, na 
rua Sergipe. O almo^o 
oferecido pelo candidate a 
prefeito do PSDB de 
Imperatriz, e para todos os 
carroceiros. Madeira 
pretende interditar a rua 
Sergipe, para colocar mais de 
tres mil pessoas. Segundo o 
deputado, os carroceiros de 
Imperatriz terao prioridade 
no seu governo, no setor da 
limpeza piiblica da nossa 
cidade. Madeira pretende 
contratar todos os 
carroceiros para recolher o 
lixo da cidade em suas 
corro^as. 
Justiga Federal realiza 

ciclo de palestra 
Nos dias 23 e 24 de maio 

de 1996, a Justiga Federal 
nesta cidade, realizara o seu 
1 Ciclo de Palestra, a partir 
das 19h00, no auditorio 
Henrique de La Roque, em 
uma iniciativa da Vara 
Descentralizada de 
Imperatriz. 

Justiga 
Federal II 

O ciclo constara de duas 

palestras. A primeira versara 
sobre a competencia civil da 
Justiga Federal e acontecera 
no dia 23 de maio, a partir 
das 19h00. A segunda sera 
ministrada sobre a 
competencia penal da Justiga 
Federal e ocorrera no dia 24 
de maio de 1996, a partir das 
I9h00. 

Justiga 
Federal III 

Para o Juiz Federal em 
Imperatriz, Dr. Roberto 
Carvalho Veloso, "objetivo 
do I Ciclo de Palestras e 
apresentar a populagao quais 
os servigos colocados a 
disposigao pela Justiga 
Federal na area civil e 
criminal, definido com 
clareza o seu campo de 
atuagao e como a 
comunidade pode dela 
dispor, para isto, virao a esta 
cidade dois grandes juizes 
do Tribunal Regional 
Federal da 1° Regiao, com 
sede em Brasilia-df, o 
encontro sera aberto ao 
piiblico sem necessidade de 
inscrigoes". 

Justiga 
Federal IV 

Conforme verificado o 
ponto alto do Ciclo de 
Palestras serao os 
palestrantes. O . Dr. 
Eustaquio Silveira, que 
proferira a palestra "a 
competencia civil da Justiga 
Federal" e Juiz do Tribunal 
Regional federal da 1° 
Regiao, desde 30.08.91, 
quando foi promovido, por 
merecimento, da 8° Vara do 
Distrito Federal. Exerce 
atualmente a presidencia da 
Quarta Turma. Integra o 
Conselho de Administragao 
e a Comissao de Regimento. 
Foi membro da Banca 
Examinadora do IV 

♦ Concurso para o cargo de 
juiz Federal Substitute do 
Tribunal Regional Federal 
da 1° Regiao, no qual foram 
aprovados o Dr. Roberto 
Carvalho Veloso e Dr. Ney 
de Barros Bello Filho. 

Justiga 
Federal V 

O Dr. Fernando da Costa 
Tourinho Neto, membro da 
familia composta de 
renomados juristas, 
incumbido da palestra a 
competencia penal da Justiga 
Federal"^ Juiz do Tribunal 
Regional Federal da 1° 
Regiao desde sua 
implantagao em abril de 
1989. Profundo conhecedor 
do process© penal brasileiro 
tern realizado diversas 
palestras sobre a reforma do 
Codigo de Process© Penal. 
Integra o Conselho de 
Administragao do Tribunal, 
e 6 Diretor da Revista do 
Tribunal Regional da 1° 
Regiao, atualmente 
promovendo o Concurs© 
Nacional de Monografias. 

Seeb faz avaliagao de seminario 

Evento teve como tema "Habitagao 

For^ 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Politica 

0 Sindicato dos Bancarios 
analisa como positivo o resultado 
do Seminario Estadual dos 
Funcionarios da Caixa 
Econdmica Federal, realizado 
recentemente no auditorio da 
Associagao Comercial, cujo tema 
foi "Habitagao e Relagoes 
Trabalhistas". 

Para Josinaldo da Luz, diretor 
da entidade e um dos 
coordenadores do evento, o 
Seminario teve como principal 
meta debater o papel social da 
CEF, com destaque ao 
financiamento da habitagao e do 
saneamento. "Foi um debate 
fundamental vinculado agarantia 
do emprego bancario e a propria 
viabilidade comercial do banco", 

acrescentou. 
Ainda participaram do 

Seminario representantes da 
Fenae, ou seja, Joao Alberto 
Mosenkovich e Andre Luiz de 
Sousa, representantes da Cohab, 
CEF, mutuarios, construtoras e 
Movimento de Defesa dos 
Favelados. "Encontro desta 
natureza sao sempre 
importantes, pois renovam 
nossa motivagao em relagao as 
causas que buscamos", 
sublinhou. 

Segundo Josinaldo da Luz, 
foram levantados outros 
assuntos considerados 
importantes a luta que os 
bancarios trava com os governos 
federal e estadual. Os assuntos 
debatidos constarao de 
documentos a ser elaborado pelo 
sindicato da categoria. 

e Relagoes Trabalhistas na CEF" 

a Jovem em agao 

Enlidade realiza campanha 
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Associagao Comercial 

e Industrial de Imperatriz (AGII) 

Nao ao desperdicio 

Lamentavelmente, vemos- 
nos no dever de mais uma 
vez denunciar o desperdicio 
dos recursos do municipio 
por parte do Exmo9. Sr. 
Interventir. Parece que atd 
por ironia, exatamente no 
dia em que se protestava 
contra os exorbitantes 
custos da Comissao 
Permanente de Licitagao 
(CPL) criada pelo executivo 
municipal, teve o 
imperatrizense a 
oportunidade de ver o 
Exmo0. Sr. Interventor usar 
e abusar da mldia local, a 

pretext© de cumprimentar as 
maes pelo seu dia, numa 
campanha claramente 
personalista, cujos custos, 
sem diivida, nao condizem 
com a situagao economica do 
municipio. 

Preocupados com as 
consequencias que a 
persistencia dessa pratica 
nababesca em geral provoca 
ao erario piiblico, vem os 
representantes das classes 
empresariais da cidade 
reiterar a Camara de 
Vereadores o apelo para que 
nao cumpram a sua fungao 

fiscalizadora, tendo em vista 
as urgentes prioridades nas 
areas da Satide, da Educagao 
e da Seguranga. 

Assim como as atitudes 
do Exm0. Sr. Interventor nao 
refletem seriedade na 
administragao dos recursos 
municipais, nao indicam o 
devido zelo pelo patrimonio 
piiblico a convivencia dos 
vereadores diante das 
investidas do executivo 
contras as parcas economias 
do erario imperatrizense. 

Os tempos sao de 
austeridade, nao ha como 

negar esse fate. AMm disso, 
atem dos s^rios prejuizos ja 
sofridos pela cidade por 
conta da perdularia atuagao 
dos prefeitos eleitos nos 
liltimos anos, a atual 
interventoria tern duragao 
limitada a poucos meses, o 
que nao justifica a promogao 
pessoal do Exmo0. Sr. 
Interventor — nao! — muito 
pelo contrario, devera ser 
motivo da mais rigorosa 
sobriedade — e da mais 
limpida transparencia. 

Vilson Esticio Maia 
Presidente 
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FODLK JUDIUARIO - ESTADO DO MARASHAO 

EDITAL DE INTLViACAO 

O lK)inX>R GKKVASIO FKOTASIO DOS SANTOS 
ICNIOR/ IUIZ DE D1KEITO DA 2' VARA ClVEL/ 
DESTA COMARCA DE IMPERATRIZ/ ESTADO DO 
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DOS Sj:\NTOS. E o pnesente para INTIMAR a requerida Maria, l-iida Horcira 
dos Siinlos, para no pmximo dia 12 dc junho <k> corrorttc ano. 3$ 09:00 
boras, coin par veer pc-rank1 cstv Juiao no Forum local, sito a Rua Kui Barbosa 
s/rV; para ter lugar a audiencia de instrugiio e jufgainento, opox tunidade 
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nao comparega a audiencia supra designada ou comparecendo e se recusai- 
a depor. se prcsumirao oonfessados as falos ix->iitta da rtlcgados. K para quo 
nao seja aicgada ignotancia, mamiou expedir o presenfe, que sera 
puWicado pelo menos duas v«fee» ra imprensxi local, bem como afixado no 
lcx;al pubiico de costume. Dado e passado nesta Cidade. e Comanvj do 
Imperatriz, Estadfr-do Maranhao aas 2o dias do rru\s dc abril do arw de 
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VALE TRANSPORTE 

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

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas esta a disposiqjao dos senhores empresarios que 

« desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. ^ 
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Cinema/Video Imperatriz, 15 de maio de 1996 

Os Olhos do Lobo 

por Valdo Vale 
Da Sucursal de Apailandia 

Arnold Selignac foi 
considerado o melhor diretor 
do ano de 1993 no Festival de 
Cognac, com. o Filme UNE 
FEMME POUR MOl, e 6 
conhecido no Canada por varios 
filmes para cinema e televisao. 
Neste filme, leva-nos aconhecer 
os desertos gelados dp norte 
canadense, onde iim animal e a 
linica testemunha de um crime. 
Os Olhos do Lobo e um dos 
filmes mais intrigantes da atual 
temporada, fugindo ao cliche 
dos policiais conversconais, o 
roteiro se concentra na figura 
nao de uma testemunha 
comum, mas num animal (o 
lobo do titulo). E ele que vai 
ajudarocientista PaulWeiman 
(interpretado pelo astro Jeff 
Fahey) a desvendar um crime 
que abala uma pequena 
comunidade nas terras geladas 
do Canada. 

Misturando hahilmente a 

trama policial com o apelo 
ecologico, o roteiro conduz o 
expectador por uma verdadeira 
saga de aventura e tensao. 
Weyman, ecologista convisto, e 
tamhem um dos homens que 
melhor conhecer a natureza e 
principalmente aquela regiao 
cheia de perigos. Mas do que o 
isso, ele pretende ir at^ o fun 
nabuscados assassinos, adota 
entao, o lobo como seu 
companheiro de viagem, sem 
saber que essa uniao ira Ihe 
causar s^rias dificuldades. 
Passeando pela cidade com o 
animal, este um dia ataca 
algu6m ferozmente, fica claro 
que trata-se do criminoso, mas 
a populapao prefere voltar-se 
contra o iobo. Um filme 
interessante e uma boa 
oportunidade para conhecer o 
trabalho de Arnold Selignac. 

Jeff Fahey, um idolo do 
momento 

0 papel de um retardado 
mental em "0 .PASSAGEIRO 
DO FUTURO" deu a o piiblico 

uma falsa ilusao sobre Jeff 
Fahey. Foi seu maior sucesso 
at^ hoje, mas a partir dai este 
versatil ator deu uma virada em 

. suacarreira. 0 freqiientador de 
video Locadoras certamente 
agilidade e a cara de poucos 
amigos se destacam. 

Com "OS OLHOS DE 
LOBO" Fahey acrescenta mais 
um momento precioso nessa 
carreira, que ainda deve crescer 
muito mais nos proximos anos. 

Os maiores sucessos de Jeff 
Fahey 

0 Passageiro do Futuro 
Tenta^ao Perigoso 
Anatomia de um Assassino 
Queda Livre 
WyattEarp 
Corapao de Capador 
Assassino Profissional 
Locadoras com selos de 

qualidade do Chibe de Video do 
nordeste da regiao 

Shoping Video — 

i 

■ 

m 

m 

m 

Imperatriz 
Videomania — Imperatriz 
Condor Video — Imperatriz 
Video Show — Imperatriz 
Angar Video — Imi>eratriz 
America Video — 

Imperatriz 
Sampa Video — A^ailandia 
Skala Video — A^ailandia 
Phoenix Video—A^aflandia 
Play Video — A^ailandia 

OBS: Locadoras que 
trabalham com acervo 100% 
selado. O selo tern validade de 
06 (seis) meses podendo ser 
suspense caso seja comprovado 
pirataria no acervo da loja. 

Valdo Vale —Epresidente do 
Cluhe de Video do Nordeste/ 
Tribos Association Teen e 
membro do Concelho Nacional de 
Video 
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Homens & 

Empre 

por^AIMUNDO PRIMEIRO 

— Ola, bom dia! 
Controle 
acionario 

Um programa de 
saneamento que envolva a 
privatiza^ao do controle 
acionario dos bancos 
estaduais tera pouca 
aceita^ao entre os 
governadores. A avaliagao, 
feita esta semana, e do 
presidente da Associate 
Brasileira de Bancos 
Estaduais (Asbace), Osias 
Monteiro Rodrigues. "A 
maioria nao quer perder o 
controle sobre os bancos dos 
Estados e a demanda seria 
limitada a uns tres ou quatro 
casos", disse Rodrigues, ao 
comentar as medidas 
preparadas pelo Governo 
Federal para sanear os 
bancos estaduais. 

A maioria dos 
governadores, afirmou o 
presidente da Asbace, 
entende que a existencia de 
bancos estaduais e 
necessaria para cumprir 
papeis que as institui^oers 
privadas nao assumem. Um 
exemplo, citou, 6 manter e 
aplicar dentro do Estado os 
recursos captados entre a 

, clientela local. 
Na oponiao de Rodrigues, 

especialmente no Norte e no 
Nordeste, a privatiza^ao 
seria prejudicial porque 
causaria uma "enorme 
drenagem de recursos" para 
estados do Sudeste e Sul. 
Atem disso, muitas cidades 
do interior no NO e NE 
ficariam sem atendimento 
bancario, pois a tendencia 
seria fechar muitas agencias. 

Aprovando 
voto 

O Conselho Monetario 
Nacional (CMN) deve 
aprovar em breve um voto 
esclarecendo alguns pontos 
da securitiza^ao das dividas 
agricolas que estao 
emperrando na pratica todo 
o processo. Entre esses 
pontos estao a defini^ao de 
garantias adicionais e a 
decisao sobre qual das 
partes deve pagar os 
honorarios advocaticios. 

O voto que esclareceu a 
securitiza^ao determina que 
os bancos nao podem pedir 

garantias adicionais para os 
agricultores e que ambas as 
partes devem pagar os 
honorarios dos advogados. 
Os agricultores reclamam, 
porem, de garantias 
adicionais e, alem disso, 
estao cobrando a taxa 
referente as despesas com 
advogados quando o debito 
que esta sendo alongado e 
de valor superior ao limite 
securitizavel de R$ 200 mil. 

Um 
aid legal 

Para Jose Egidio Quintal, 
empresario de Agailandia. 

Jose Carlos Monteiro. 
Vilson Estacio Maia, 

presidente da Associa^ao 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz. 

Pessoal da Celmar. 
Projeto 
de Lei 

O governo podera 
apresentar um projeto de lei 
na Camara dos Deputados, 
substituindo o do deputado 
Helio Bicudo (PT), que 
transferia para a Justiya 
comum os crimes praticados 
por policiais militares. O 
Senado aquivou a proposta 
de Bicudo na semana 
passada, aprovando apenas 
um substutivo do senador 
Geraldo Melo (PSDB-RN), 
admitindo o julgamento 
apenas fora do cumprimento 
do dever, mas manteve os 
crimes submetidos a 
Inqu^rito Policial Militar 
(IPM). O governo ainda vai 
tentar encontrar outras 
formas para tentar aprova-lo, 
com poucas modifica^oes, 
sem precisar recorrer 
novamente ao Senado. 

As reformula^oes 
t^cnicas estao sendo 
analisadas pelo ministro da 
Justi^a, Nelson Jobim. 

Prase 
do dia 

"Do nascimento aos 18 
anos, uma jovem precisa de 
bons pais. Dos 18 aos 35, 
deve ser bonita. Dos 35 aos 
55, ter personalidade. Dos 
55 em diante, uma boa conta 
bancaria". 

(Sophie Tucker, 1884- 
1966, atriz de teatro de 
revista americana, nasceu na 
Russia) 
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Destaque 

A coluna destaca, hoje, Jose Clebis dos Santos (da 
OAB) e Roberto Cassemiro, da Camara de Dirigentes 
Lojistas de Imperatriz, pessoas que estao trabalhando 
em prol do crescimento de doss a cidade* 

O cinema so tern magla quando suas emo^oes sao originals! 

EXIJA FITA SELADA 

Uma campanha do Clube de Video do nordeste/ 

Tribos Association Teen/ Divisao de Cinema & Video 
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por RENILSON SOUSA 

Clube 
no esporte 

A Radio Clube FM de 
A^ailandia, esta no pique do 
esporte. O diretor artistico, 
Nunes, abriu espa^o na 
emissora para um horario 
esportivo do meio dia, ao 
meio dia e trinta, no comando 
e apresentagao de Isis 
Martins. Em A^ailandia, o 
futebol esta em alta, e a partir 
do dia 25 deste mes, a Radio 
Clube ira transmitir jogos ao 
vivo do estadio local. 

De volta 
ao radio 

O reporter policial 
Messias Jr., esta de volta ao 
radio. Messias ira comandar 
um programa romantico nas 

noites da Radio Capital AM de 
Joao Lisboa. 0 locutor ja 
passou pela emissora quando 
era na estrada de Joao Lisboa 
e chamava-se, Radio Karajas. 
O Messias e um grande 
profssional, e merece o nosso- 
incentivo. Siga em frente e boa 
sorte! 

Bom 
de papo 

Demerval Moreno, com o 
seu Mirante Meio Dia, esta 
realizando um belo trabalho na 
emissora da Rua Alagdas e ja 
passa a conquistar a sua fatia 
no bolo de audiencia. 
Demerval Moreno, firme nos 
seus comentarios e hoje 
considerado um dos melhores 
apresentadores em programas 
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de entrevistas da Regiao Sul 
do Estado. 

Na tecnica 
Francinaldo Silva (O 

Galinho), 6 o responsav^l pela 
area tecnica da Rddio Difusora 
FM de Imperatriz. Francivaldo 
esta na emissora desde que a 
mesma era chamada de Radio 
Cultura. O Francinaldo € 
tambem apresentador e ja 
comandou um programa na 
parte da manha. 

Estreiando 
A diregao artistica da Radio 

Marcone FM, que 6 de 
responssabilidade de Valdo 
Vale, fara a estr£ia dia 26 deste 
mes do programa TRIBUS, 
com entrevistas e assuntos de 
interesse da galera. A 
apresenta^ao sera de Valdo 
Vale e Fran Lisboa. 

Amiga 
A zeladora Luciene, do 

Sistema Nativa de 
Comunica^ao, 6 uma 
funcionaria incanssavel, 
sempre cuidando de suas 
obriga^oes, e as vezes 
orientando os seus amigos 

quando e procurada. 
Luciene ^ um exenplo de 
funcionaria e ha muito 
tempo trabalha naquele 
sistema de comunicagao. 
Pra ela tudo de bom! 

.Policia 
O programa Bandeira 2, 

da TV Difusora/SBT de 
Imperatriz, eomandado por 
Manoel Cecilio (foto) e um f 
dos Meres de audiencia na 
parte da manha, a exenplo 
do Reporter 190. NJanoel 
sabe comandar o seu 
programa e ja conquistou os 
seus telespectadores. 
Manoel Cecilio devera sair 
canditado a vereadqr nas 
elei^des deste ano. A ele, 
desejamos boa sorte! 

Sacudindo 
a galera. 

0 programa Conexao 
Tean, da Marcone FM, 
apresentado aos sabados em 
A^ailandia, 6 um grande 
pique de audiencia. O 
comunoicador Adrialdo leva 
todos os sabados um cantor 
ou grupo musical pop no 
espa^o da 12h00 as 13h00. 
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Prog ram a^ao de hoje para as TVs VHS/UHF - 

TV Capital TVCRC TV Difusora TV Mirante 

Canal 5 Canal 4 Canal 7 Canal 10 

Rede Record Band SBT GLOBO 'y- • 

06:00 O despertar da Fe 05:00 Igreja da Graga 05:58 Palavra Viva 06:10 Programa Ecumenico 
06:15 Bom Dia Cidade 06:30 Diario Rural 06:00 Alvorada Scrtaneja 06:15 Telecurso 2000 - 
07:00 Reporter 190 07:00 Home Shopping Show 07:00 Bandeira 2 Curso 
07:30 Cidade Agora 07:30 Local 07:30 Maranhao TV Profissionalizante 
08:40 Note e Anote 08:00 Dia Dia 08:00 Bom Dia & Cia (com 06:30 Telecurso 2000-2° 
12:00 Imperatriz 24 Floras 10:00 Cozinha Maravilhosa Eliana) Grau 
13:15 Falando de Deus da Ofelia 10:00 Programa Sergio 06:45 Telecurso 2000 - 1° 
13:18 Cidade Cidada 10:30 Meu Pe de Laranja Malandro Grau 
13:33 O Radio naTV Lima 11:30 MoreiraSerra 07:00 Bom Dia Imperatriz 
14:15 Nanny 11:25 Vamos Falar com Especial 07:30 Bom Dia Brasil 
14:45 O Agente G Deus 12:00 Carrossel 08:25 TV Colosso 
17:00 O Mundo de 11:30 Estagao Criangao 12:40 Aqui Agora 12:00 Mirante Meio Dia 

Beakman 12:00 Memoria Band Maranhao 12:30 Globo Esporte 
17:30 Zorro 12:30 Figura 13:30 Cinema em Casa 12:45 Jornal do Maranhao 
18:00 Oragao das Seis 13:00 Estagao Criangall (Duplo Impacto) la Edigao 
18:05 Cidade Alerta 13:15 Local 15:30 TV Animal 13:15 Jornal Hoje 
19:00 Esporte Capital 15:15 Cine Trash (Bonecos 16:00 Passa ou Repassa 13:40 Video Show 
19:15 Jornal da Record da Morte) 16:30 Programa Livre 14:10 Vale a Pena Ver de 
20:00 25a 17:00 Supermarket (com 17:30 Aqui Agora Novo - Despedida de 
21:30 Quarta Especial Ricardo Corte Real) 18:30 Colegio Brasil Solteiro 

(Desejo de 17:30 Programa Silvia 18:55 TJ Maranhao 15:40 Sessao daTarde 
Vinganga) Poppovic 19; 15 TJ Brasil (Marcada Pelo 

22:30 Campeonato Paulista 19:00 Local 20:00 Antonio Alves, Passado) 
(Corinthians X 19:10 Meu Pe de Laranja Taxista 17:30 Malhagao 
Portuguesa) Lima 21:00 Razao de Viver 18:00 Quern e Voce 

23:30 Paixoes Perigosas 20:00 O Campeao 21:30 Copa do Brasil 18:55 Jornal do Maranhao 
00:30 Palavra de Vida 21:00 Jornal Bandeirantes (Internacional X 23 Edigao 
03:30 Jesus Verdade 21:30 Campeonato Carioca Flamengo) 19:10 ViraLata 
05:30 Despertar da Fe de Futebol 23:45 Jornal do SBT 20:10 Jornal Nacional 

(Americano X 00:00 Jo Scares Onze e 20:40 O Fim do Mundo 
Botafogo) Meia 21:40 Voce Decide 

23:45 Jornal da Noite 01:15 Jornal do SBT 22:40 Intercine (O 
00:15 Circulando 01:45 Programa Joyce Casamento de 
00:25 Flash Pascowitch Muriel-Alvo Duplo- 
01:25 Vamos Falar com 01:50 Perfil Susie e os Boys) 

Deus 00:40 Jornal da Globo 
02:00 Informercial 01:10 Campeoes de 

Bilheteria (Cortina 
Rasgada) 

TV Nativa 

Canal 13 

' MANCHETE 

07:00 Telemanha 
07:30 Patrine 
08:00 Sessao Animada 
09:00 Cozinha do Lancelotti 
09:15 Home Shopping 
09:30 Dudalegria 
10:30 Os Cavaleiros do 

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

Zodiaco 
19:00 Shurato 
19:30 Super Human 

Samurai 
19:55 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
20:15 Manchete Esportiva 

2a Edi^ao 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Marcia Peltier 

Pesquisa 
23:40 Boletim Olimpico 
23:45 Momento Economico 
00:00 Home Shopping 
00; 15 Jornal da Manchete 

2~ Edi^ao 
00:45 Clip Gospel 
01:45 Espago Renascer 

NAO FORNECEU PROGRAMAg, 

TV, 

c 

c 

OyjdSw 
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por SORAYA LUIZA 

Destacamos abaixo, as belezas maranhenses, que se 

apresentaram para concorrerem ao Musa Maranhao 

96. Foi uma festa que reuniu a nata da sociedade. 

* 

i 

l 

I 
v* 

Islene Cristina foi urn show que encantou o publico presente Shanna Cristina, Musa Maranhao 95, foi merecedora dos aplausos do publico 

I 

m 
m ■ ■ ■ 

m 

iii 

m m 
A Musa Maranhao 96, Mary Marques, ladeada por esta colunista eJussara Cerqueira lJm close das candidatas ao Musa Maranhao 96, que se destacaram pela beleza 

nmi 

e emoc 

'■yy-. 

Ofertas Especiais: 

Sandalia feminina adulto, 

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

Toalhas de banho grande 

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

Jogos de cama casal 

Tekade R$ 17,90 por R$ 13,50 

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

Cd^as jeans adutto de R$ 15,00 por R$ 9,90 

Ventilador Mallory 30 CM 

luxo apenas R$ 36,00 d vista 
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Imperatriz 

\ .X 

por FREDERICO LUIZ 

Fazendo 
palestra 

0 Projeto Celmar na 
Regiao Tocantina estara 
realizando palestra nesla 
quinta-feira, 16, ocasiao em 
que mostrara sua filosofia de 
trabalho aos convidados 
presentes. 0 evento vai ser 
presidido pelo diretor 
superintendente da empresa, 
Dr. Fabio Medeiros. 

A programayao sera 
desenvolvida das 16h00 as 
18h0(), nas instala^oes da 
Celmar, Industria de 
Celulose e Papel S.A. 

Empresas 
e o INSS 

As empresas que estao 
pagando sua'di'vidas com o 
INSS, em parcela, tern ate o 
final desta semana para ficar 
em dia com o governo. 

Recuperando 
ruas 

Atendendo determinayao 
do interventor Dorian 
Meneses, a Secretaria de 
Obras do Municipio ja 
colocou em pratica o projeto 
de recupera^ao da rua 
Floriano Peixto. O titular da 
pasta, Francisco Sales, vem 
tenlando cumprir os 
compromissos que estao sob 
a responsabilidade da 
Seoturb. 

Construgao 
parada 

Os trabalhadores da 
construgao civil entraram 
em greve, em Sao Paulo, 
deixando ISO obras paradas. 
O setor tambem vive forte 
crise aqui em Imperatriz e 
munidpios vizinhos, caso de 
Agailandia. 

Tecendo 
critic as 

A Camara Municipal de 
Imperatriz ainda nao 
conseguiu ganhar a 
credibilidade da comunidade 
da segunda maior cidade do 
Estado. Principais motivos: 
falta de austeridade e 

seriedade de boa parte dos 
vereadores. Ninguem admite 
que parlamentares continuem 
promovido agoes desonestas e 
que apenas denigrem a 
imagem da Casa de Leis. 

Pequenos 
empresarios 

Os micro e pequenos 
empresarios ja podem respirar 
aliviados. Os bancos vao 
mesmo renegociar as dividas. 
O micro e pequeno 
empresario que deve at£ SO 
mil reais ja pode renegociar 
dividas junto ao sistema 
financeiro em condigoes mais 
favoraveis. A estrategia dos 
bancos e mobilizar os gerentes 
e reabilitar o credito dos 
inadimplentes, ainda esta 
semana. 

A circular do Banco Central 
foi editada no mes passado, 
oferecendo dois bilboes de 
reais de creditos do 
compulsdrio dos depositos a 
prazo no buncos. So os bancos 
oficiais. Banco do Brasil e 
Caixa Economica Federal, 
tern 600 milhdes de reais de 
credito. Eles so ofcreceram, 
ate gora, 90 milhdes de reais. 
Para a Febraban, este e o 
melhor momento para o 
micro e pequeno empresario 
renegociar suas dividas. 

Joao 
Lisboa 

O prefeito Raimundo 
Cabeludo ja tern como certa 
a vitdria de seus candidates, 
caso seja mesmo concretizado 
o projeto que trata da 
emancipagao politica- 
administrativa dos novos 
municipios maranhenses. 
Caso isso venha mesmo a 
ocorrer, a vereadora 
Aldenora, do PPB, sera 
candidata ao cargo de prefeito 
de Joao Lisboa. 

Programa 
do Leite 

Falhas no Programa do 
Leite do Governo do Estado 
continuam sendo denunciadas 

pela comunidade 
imperatrizense. As pessoas 
que estao sendo beneficiadas 
cobram maior rigor por parte 
de seus coordenadores, pois 
do jeito que a coisa vem 
andando dificilmente o 
programa conseguira obter os 
resultados esperados. 

Tecnicos 
em agao 

Tecnicos da Secretaria de 
Estado da Saiide estao em 
Imperatriz. Tratam de 
assunlos relacionados a 
municipalizagao da saiide, 
anliga reivindicagao da 
populagao local. 

Programagao 
supimpa 

A Radio Capital AM 
funciona, agora, na Super 
Quadra 602. Tern uma 
programagao que merece ser 
ouvida pela comunidade 
regional. O diretor 
superintendente do Sistema 
Tucanu's de Comunicagao, 
Conor Farias, ja providencia 
a recuperagao do 
transmissor da emissora, que 
dentro dos proximos dias 
estara funcionando a todo 
vapor, conseguindo atingir o 
mais distante municipio 
tocantino. 

Trabalhando 
na campanha 

Francismar Bahia afirma 
que e candidato ao cargo de 
vereador no pleito de 96. Ja 
saiu as ruas com o seu 
programa de campanha. 
Promete fazer um rigido 
esquema de corpo-a-corpo, a 
fim de melhor divulgar sua 
plataforma de agio. Segundo 
Francismar Bahia, ate o 
presente momento a Camara 
Municipal ainda nao 
conseguiu trabalhar dentro do 
roteiro esperado pela 
comunidade imperatrizense. 
Bahia, para quern nao sabe 
ainda, tern uma forte presenga 
dentro da ala jovem da cidade. 

Falta 
flscalizagao 

0 Servigo de Protegao ao 
Consumidor de Imperatriz 
deve promover pesada 
campanha de fiscalizagao no 
comercio local. A pratica de 
pregos abusivos aumenta nos 
estabelecimentos distantes do 
centro comercial. Mas nem 
por isso, deixa de ser 
reclamada. Os queixosos 
exigem que os transgressores 
cumpram, na forma da lei, as 
determinagoes do Governo 
Federal, que trabalha no 
sentido de controlar a inflagao 
no Pais. 

Ondas Curtas 

Andre Paulino continua diplomata. Faz contatos aqui, ali e acola. 

□ Tudo como manda o bom figuro politico. 

Cresceu em 54% a procura pelo Seguro-Desemprego em Sao Paulo. 

□ E aqui na regiao Nordeste o quadro ^ a ainda pior. 

I j Tern gente catando lixo at£ em Imperatriz. 

□ O interventor Dorian Meneses ja retornou de Sao Luis. 

□ Que novidades ele trouxe na bagagem, hein? 

□ O Bingao do Conor Farias, edigao do Dia das Maes, tera o sorteio principal realizado no 
proximo dia 21. 

[ O governo do Piaui mostra agao para todo Brasil. Mao Santa ^ governador de primeira 
linha. 

□ O secretario de Saiide do Municipio, Dr. Carlos Gomes de Amorim, nao mede esforgos no 
sentido de municipalizar a saiide de Imperatriz. 

Q O Caneleiros Bar apresenta, nesta sexta-feira, show com o cantor maranhense Ronald 
Pinheiro. 

□ O sindicalista Genner Marinho arregimenta forgas em torno de sua candidatura ao cargo 
de vereador. 

□ Onde andara o conselheiro-mor Luis Brasilia? 

□ Frase de caminhao: "mulher e cafe so prestam quente". 

□ Que fim tera a novela dos garimpeiros de Serra Pelada? 

□ 0 Movimento Forga Jovem prepara campanha de arrecadagao de agasalhos aos carer 

□ Vilson Maia e mesmo gente fma. E o atual presidente da Assciagao Comercial e Indus 
de Imperatriz. 

[U Aproxima-se o periodo de veraneio. Que saudades das praias do Cacau e do Goias. 

dificil Meu, e di 

de afirmar! 

E ai, cumpade, a 

Camara tem jeito? 

Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a foiNa da nossa gente 
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por JOSE FILHO 

Democracia 
0 candidate) a prefeito 

nas elei^o^s do dia 3 de 
outubro., Guilherme 
Ventura, disse que "6 
precise ter consciencia 
democratico para avaliar o 
atual quadro politico de 
Imperatriz, principalmente 
nao radicalizando quanto ao 
niimero de candidates. 
Todos devem ter a mesma 
oportunidade, uma vez que 
o eleitor € que vai decidir 
quem e melhor para a 
cidade." 

Restrigao 
Disse ainda Ventura que 

"nao pode haver restrigao a 
qualquer nome. Todos que 
se declaram candidates 
devem contar com o apoio 
da sociedade para 
participaram das elei^oes. 
Nos nao podemos mais 
permitir que a democracia 
seja vilipendiada impedindo 
candidaturas por meios 
casuisticos ou impugna96es 
vazias." 

Conflito 
A CPI da merenda 

escolar pode ja estar criando 
um conflito entre 
autoridades do municipio. A 
palavra "competencia" € o 
fato gerador e pode resultar 
em desdobramentos sequer 
imaginados. 

Especulagoes 
Continua na cidade as 

especulagoes em torno de 
um acordo que teria sido 
feito entre membros da CPI 
d • merenda escolar e o 

no para manter 
.tinho Noleto na 

occretaria da educagao, e 
em contrapartida o apoio 
logistico para garantia a 
reelei^ao desses 
vereadores. 

Verdade 
Para se saber a verdade 

basta a sociedade aguardar 
os resultados da CPI. Se ela 
acabar em panelada ou 
sarapatel de bode 6 sinal de 
que os vereadores 
negociaram a suaresultado. 
Se ela de fato cumprir com 

seu papel, ^ sintoma de 
que houve mudan^a na 
propria Camara e os 
vereadores vao qontinuar 
merecendo o respeito da 
sociedade. 

Expectativa 
E aguardada com a 

ansiedade a sessap 
legislativa de hoje na 
Camara Municipal, 
sobretudo em relapao a nova 
CPI que sera proposta. 
Todos querem saber que 
CPI 6 esta que esta sendo 
mantida no mais absolute 
segredo. A unica coisa que 
sabe at6 agora, pelo menos 
em carater especulativo, ^ o 
nome do autor: Joao Silva. 

Merenda 
Conforme determinapao 

do interventor , Dorian 
Meneses, a merenda escolar 
ja esta sendo distribuidas 
nas escolas da rede 
municipal de ensino. Dorian 
quer que o assunto seja 
tratado ha mais absoluta 
seriedade. 

Encontro 
O deputado federal 

Sebastiao Madeira continua 
trabalbando firme no 
sentido de trazer para 
Imperatriz O Encontro da 
Bancada da Amazonia 
Legal. Parlamentares de 
outros Estados sao contra 
Imperatriz para sediar esse 
que pode ser o maior evento 
politico da regiao nos 
liltimos anos.. 

PMDB 
No encontro mantido em 

Sao Luis com o super- 
secretario joao Alberto, o 
peemedebita Welington 
Costa ouviu dele que 
preciso manter a 
candidatura de Ildon 
Marques a prefeitura pelo 
PMDB." Disse ainda que "os 
interesses do partido devem 
estar acima dos interesses 
pessoais." 

Pica 
Joao Alberto garantiu a 

Welington Costa que 
"Agostinho Noleto vai 
permanecer na secretaria 
municipal de educapao ate 
o final do ano. Ningu^m vai 
tira-lo de la", assegurou Joao 
Alberto. 

Atrasado 
Funcionario do Hospital 

Regional Materno Infantil 
estao com 3 meses de salario 
atrasados. A razao 6 que o 
Ministro de saude mandava 
o dinheiro diretamente para 
o hospital, e agora ele esta 
sendo mandado para a 
Secretaria de Saiide do 
Estado, que se "esquece" de 
mandar para Imperatriz. 

Greve 
Se at6 o final do dia de 

hoje a Secretaria de Saiide 
do Estado nao mandar o 
dinheiro para pagamento 
dos funcionarios do 
Materno Infantil, eles 
podem entrar de greve, Ja 
tern gente articulando essa 
paralisa^ao. 

Modernizagao 
Avioes da Via^ao 

Aparecida continuam 
fazendo voos diarios da Vila 
Davi para a Capital do 
Estado. Quando a estrada 
for recuperada a eihpresa 
voltar<i a fazer uso dos seus 
modernos e bem equipados 
onibus, deixando de lado os 
avioes. 

Para 
meditagao 

"Nao te mandei eu? Se 
forte e corajoso; nao temas, 
nem te espantes, porque o 
Senhor teu Deus e contigo, 
por onde quer que andares." 
OS 1-9) 

Amor a primeira vista 

porRaimundo Primeiro 

Ao observa-la defronte ao portao da casa da vizinha, 
Tive um sentimento diferente 
Um pressagio 
Fusao do elo perdido. 

MeU cora^ao bateu mais forte 
Minhas pernas tremeram 
Mais pareci um adolescente 
Flao tive suporte. 

Amei, gostei, vibrei 
Tudo era novidade 
Sensa^ao dantes nunca sentida 
Ate chorei. 

Uma indecisao tomou conta de mim 
Se iria ou nao ao seu encontro 
Arrepiei-me 
Legal, sensa^ao assim. 

Amei 

Teus olhos mais pt^reciam o infinite azul do espa^o 
Tua face desenhou um sorriso jamais visto 
Encantou 
Seduziu de forma diferente e eu deixei. 

Teve um toque especial 
Sutil o teu jeito de andar 
O vestido cofreu vagarosamente o corpo 
A ventania mostrou algumas partes intimas do teu 

corpo de mulher 
Apaixonei 
momento prazeroso 
Sem igual. 

Sorriso espalhafatoso 
Livre, leve, solto 
Natural 
Que gostoso! 

Um passo dado 
O bumbum diferente 
Carnudo 
Senti-me entregue, apaixonado! 

Envelhecemos juntos 

por Waldermar Gomes Pereira 

Minha cidade amiga, terra bergo 
que me embalou nos tempos de 
infancia, 
hoje, que os anos vao eu reconhcego 
que outrora tambem eras crian^a. 
Crescemos juntos, e em plena mocidade, 
e tu, vaidosa, cada dia mais 

te tornava adulta, uma cidade 
que no tempo cresceu e nao parou, 
jamis. Envelhecemos juntos... os 
anos correm... 
Crian^as nascem, mas...amigos morrem, 
e a vida e um constante renovar. 
Sera minha cidade encantadora, 
que o passado, a saudade imorredoura, 
nos faz juntos, sofrer ou recordar? 

Faga sua f e e compre o 

Bingao do Conor Farias 

Loteria IMPERATRIZ 

R. Luis Domingues 

Loteria LIDER 

R. Pemambuco 

Loteria HOLANDA 

R. Geara 

Loteria TOCANTINS 

Av. Getulio Vargas 

POLO LOTOS 

R. Simplicio Moreira 

Agora as lotericas de Imperatriz 

vendem o Bingao do Conor Farias 

# O 

: 

is 

Tucanu's Producoes 
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Economico recupera contas 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Modificagao 
0 governo Fernando 

Henrique Cardoso quer 
mudar as regras da disputa 
das agencias de publicidade 
pelos R$ 170 milhoes anuais 
gastos com aniincios oficiais. 
O secretario de Comunica^ao 
Social e porta-voz do 
presidente, Sergio Amaral, ja 
preparou um projeto que 
transfere para os dirigentes 
de orgaos piiblicos e 
empresas estatais o poder de 
escolher as agencias que 
cuidarao de suas conlas. A 
mudanga e uma revolu^ao na 
lei das licitagoes. Os 
contratos de publicidade 
serao os linicos em que a 
decisao sobre a empresa 
escolhida nao sera das 
comissdes de licita^ao e sim 
doc dirigentes de orgaos 
piiblicos 

Empregos 
O calculo e do presidente 

da Federa^ao das Industrias 
de Brasilia, Lourival Dantas: 
alibera^ao de R$ 215 milhoes 
para a conclusao das obras do 
metro vai gerar de 6 a 7 mil 
novos empregos no Distrito 
Federal. O senador Jose 
Roberto Arruda (PSDB) vai 
mais adiante: acha que, 
somando os empregos a 
serem criados com as obras 
do metro, com os que 
surgirao com o saneamento 
basico em Santa Maria, serao 
criados 10 mil empregos 
diretos e indiretos no Distrito 
Federal. 

E o caso de se esperar 
para ver. 

Cassassao 
A Funda^ao Alexandre de 

Gusmao, ligada ao Minist6rio 
das Rela^oes Exteriores, teve 
seu titulo de utilidade piiblica 
federal cassado em portaria 
assinada pelo ministro Nelson 
Jobim, da Justiya. Presidida 
pelo embaixador Joao Baena 
Soares, ex-secretario-geral da 
Organiza^ao dos Estados 
Americanos (OEA), a 
funda^ao vai recorrer da 
decisao. 

Agra ha 
O presidente Fernando 

Henrique Cardoso anunciou a 
desapropria9ao de 202 mil 
hectares de terra, espalhadas 
em 12 estados. FHC garante 
que elas estao prontas para 
receber cerca de 6 mil 
famflias, aproximadamente 30 
mil pessoas. Em Goias, pelo 
menos 13 fazendas devem ser 
desapropriadas. 

Privatizagao I 
O senador Edison Lobao 

(PFL-MA) disse ser favoravel 
ao projeto relacionado ao 
processo de privatizagao da 
Vale do Rio Doce "para evitar 

especulagoes contrarias a 
imagem do Legislativo". 
Lobao fez essa afirmagao 
apos contestar as declara^oes 
atribuidas ao presidente do 
BNDES, Mendon^a de 
Barros, de que o senador Jose 
Sarney (PMDB-AP) pretende 
retardar o processo de 
privatizagao da empresa para 
usa-la como "canal 
eleitoreiro". 

Afirmando que tambem se 
sentia ofendido pelo dirigente 
do BNDES, Edison Lobao 
afirmou que "se o senhor 
Mendon^a de Barros tern 
pressa em doar a Companhia 
Vale do Rio Doce, eu nao 
tenho". 

Privatizagao II 
Em aparte, o senador 

Antonio Carlos Magalhaes: 
(PFL-BA) disse que "o 
presidente do BNDES tern 
fama de serio, mas nao 
poderia fazer afirma^oes 
levianas e nem tratar da forma 
que tratou o presidente 
Sarney". Apos considerar 
"justo" o pronunciamento de 
Lobao, ACM informou que 
"nao manifestei o meu 
protesto porque o presidente 
do BNDES ja teria 
desmentido as declaragoes a 
ele atribuidas". 

O senador Ademir 
Andrade (PSB-PA), por sua 
vez, disse que "nao e a 
primeira vez que Mendonya 
de Barros da uma de atrevido 
e ousado; recentemente ele 
teve a capacidade de defender 
a privatizagao da Petrobras". 

Maioridade penal 
Em ettienda constitucional 

apresentada o senador 
Romero Juca (PFDRR) 
propoe que os maiores de 16 
anos que cometerem crimes 
violentos contra a vida ou 
patrimbnlo e grave amea^a a 
pessoa sejam penalmente 
responsaveis por eles. A 
Constitui^ao fixa a idade de 18 
anos para a maioridade penal. 

O senador argumentou 
que o Codigo Penal 6 de 1940 
e, de la aos dias de hoje, e 
evidente "o aumento da 
capacidade de entendimentos 
dos menores". O direito de 
voto e a permissao de 
obten^ao de carteira de piloto 
privado, estendidos aos jovens 
de 16 anos, corresponderiam, 
a seu ver, a um 
reconhecimento dessa 
maturidade. 

Na defesa de suaproposta, 
Juca tambem apontou que a 
sociedade brasileira, 
estarrecida com aumento dos 
crimes praticados pela faixa 
etaria de 16 a 18 anos, ve-se 
tomada pela descren^a na 
Justi^a e nos seus agentes. 

por Nilton Horita 
Da Agenda Estado 

O presidente da Camara, 
LuisEduardo Magalhaes, (PFL- 
BA) esta analisando dois 
projetos que podem acelerar a 
tramita^ao das reformas 
constitucionais. Os dois 
dependem de mudan9as no 
regimento. Um deles estabelece 
que as emendas tramitem em 
uma comissao mista da Camara 
e do Senado, mas a vota9ao 
continuaria sendo separada na 
Camara e no Senado conforme 
preve a Constitui9ao. Hoje, para 
se votar uma emenda, e predso 
que seja examinada por uma 
comissao na Camara e aprovada 
em duas vota9oes no plenario. 

No Senado, o ritual se repete. 
A outra proposta faria com que 
uma emenda modificada na 
vota9ao pelo Senado voltasse 
diretamente para o plenario da 
Camara sem passar de novo por 
comissao. 

O projeto da tramita9ao 
mista nao poderia ser aplicado 
nas reformas da Previdencia e 
administrativa, mas a segunda 
proposta serviria para as duas 
emendas. Se for aprovada, 
todas as mudan9as que serao 

feitas pelo Senado nas duas 
emendas votadas diretamente 
pelo plenario da Camara 

A reforma administrativa 
devera passar por um processo 
de vota9ao diferente • da 
conturbada vota9ao da emenda 
constitucional da Previdencia O 
governo msistiranavota9aodo 
projeto de resolu9ao da Mesa da 
Camara, que limita o uso de 
destaques para vota9ao em 
separado (DVS) por partido. O 
governo quer com isso acelerar 
a vota9ao das emendas 
constitucionais, de modo a ve- 
las aprovadas no Congresso at6 
meados de julho. Vice-Uderdo 
Governo na Cimara, Arnaldo 
Madeira (PSDB-SP) disse que 
o projeto que limita o uso de 
destaques esta na pauta de 
prioridade do governo e a 
necessidade de sua aprova9ao 
foi discutida na reuniao de sexta- 
feira do presidente com os 
lideres. 

0 Governo esta enfrentando 
uma verdadeira maratona de 
vota95es em tornos dos 98 
destaques ao parecer do 
deputado Michel Temer 
(PMDB-SP) a emenda da 
Previdencia. O governo 
entende que a maratona nao 

Presidente da Camara, Luis Eduardo Magalhaes 

lan9ar mao do dispositive 
regimental e avaliar cada 
destaque, para evitar que a 
vota9ao se torne repetitr/a. 

sera tao intensa como quer a 
oposi9ao. O presidente da 
Camara dos Deputados, Luis 
Eduardo Magalhaes, devera 

Glasse baixa movimenta R$ 230 bi 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agenda Estado 

Na sexta-feira ultima a tarde, 
Wellington dos Santos Lopes e 
Vera Liicia de Assis entraram 
em uma loja de 
eletrodomesticos com as 
carteiras de trabalho na mao. 
Compraram o fogao de quatro 
bocas mais luxuoso (e mais 
caro) que estava na loja, 
assumindo 18 presta96es de R$ 
55,00. Com a aquisi9ao, 
comprometeram no crediario 
quase 18% da renda familiar 
disponivel. Os dois juntos 
ganham R$ 560,00, mas 
possuem gastos fixos com 

moradia de R$ 240,00. 
Descontados estes gastos com 
aluguel, luz e agua, sobram R$ 
320,00 mensais para o casal 
bancar as despesas com 
alimenta9ao, transporte, 
vestuario, cal9ados e eventuais 
remedies para os quatros 
filhos. Agora, ate novembro de 
1997 essa renda devera 
comportar a presta9ao do fogao 
novo. 

Perspectivas 
Wellington e Vera Liicia 

fazem parte da parcela de 60% 
da popula9ao brasileira que 
ganha menos que o PIB per 
capita, que foi de R$ 4,053,72 
em 1995, segundo dados 

divulgados pelo Institute 
Brasileiro de Geografia e 
Estatistica (IBGE) no inicio da 
semana passada. Essa parcela, 
chamada de classe C, D ou E 
possui uma renda total 
aproximadamente de US$ 230 
bilboes, segundo calculos da 
Indosuez Brasil, uma empresa 
de consultoria e pesquisa de 
mercado. Com este poder de 
compra - muito proximo da 
classe m^dia - este € um 
consumidor que precisa ser 
agradado pelo varejo e pela 
indiistria. 

Em um trabalho de 
mapeamento do setor de 
com£rcio no Brasil, a Indosuez 

avalia que nos proximos anos os 
ganhos desta parcela da 
popula9ao vao crescer e a 
concentra9ao de renda vai 
diminuir, beneficiado as classes 
de menor poder aquisitivo. "O 
setor de com^rcio vai se 
beneficiar fortemente da 
distribui9ao da renda", aponta o 
trabalho. Para justificar as 
projc9oes de vendas maiores do 
corner do, o estudo lembra qu' 
no Brasil a popula9ao possui i 
nivel de endividamento im 
baixo. Sao apenas 12 dia*- 
salario, ante 29 no Mddco 
nos Estados Unidos, inch 
despesas com cr^u. 
imobiliario. 

Secretaria vai punir 

abusos das seguradoras 

por Rodrigo Mesquita 

Diante da falta de 
dispositivos legais para 
controlar os reajustes dos 
pianos de saiide, a estrategia 
tra9ada pela Secretaria de 
Direito Economico ^ 
comprovar aumentos em 
prazos inferiores ha um ano, 
o minimo previsto por lei, ou 
de percentuais elevados, que 
carecterizem abusividade. A 
partir dessas evidencias, a 
SDE abrira processes contra 
as empresas, que serao 
denuciadas ao Cade. Al^m, 
disso, as empresas que 
administram pianos de saiide 
estao proibidas de reajustarem 
os pre9os das presta96es ou 

homologarem tabelas com 
novos valores parahonorarios 
medicos pelos proximos 30 
dias. 

Adetermina9ao foi enviada 
naiitima sexta-feira, atraves de 
oficio, pela inspetoria da 
Secretaria de Direito 
Economico a 
Superintendencia de Seguros 
Privados (Susp). Com isso, a 
SDE pretende estudar formas 
para combater, abusos no 
reajuste dos pianos de saiide. 
Segundo o secretario de 
acompanhamento economico, 
Bolivar Moura Rocha, nao hi 
perspectiva iminente de o 
governo fixar novas regras, 
como o tabelamento, para 
disciplinar os reajustes. 

Entretanto, ele informou que 
estao sendo estudadas 
medidas especificas para o 
setor, tais como a abertura do 
segmento para o capital 
estrangeiro, o balizamento de 
aumentos para pianos 
individuas com base nos 
reajustes aplicados aos pianos 
coletivos e a transferencia do 
prazo de carencia nos casos 
em quer o usuario mudar de 
administradora. 

Estas medidas nao estao 
descartadas, mas ainda 
merecem aprofundamento. As 
discussoes sobre o assunto 
envolvem os Ministerios da 
Fazenda, Justi9a e Saiide — 
informou o secretirio. 

O reajuste das presta96es 

de pianos de saiide 6 uma 
eterna preocupa9ao para os 
consumidores, que muitas 
vezes desconhecem os seus 
direitos. E o caso da estudante 
Cristina Mouro da Ponte, 
cliente da Amil ha cinco anos. 
Segundo ela, a empresa vem 
fazendo mais de um reajuste 
por ano. Em agosto de 1994, 
ela pagava uma presta9ao de 
R$ 413, que, tres meses 
depois, passou para R$ 431. 
Em 1995, a mensalidade subiu 
duas vezes: a primeira em 
junho, mes de aniversirio do 
piano, e em setembro, sem 
maiores explica9oes. Em 
janeiro deste ano houve ui 
novo reajuste e agora custa! 
619. 

Grafica Jardim 

O MELHOR SERViro EM OFF SET DA REGIAO. TRABALHAMOS COM COMRUTAqAo GRAFICA QUE RESULTA 

OS MELHORES IMPRESSOS. - Rua Luis Domlngues, ne 1206 fone 721-1077 
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Ronald Pinheiro no Ganeleiros Bar 

Temporada comeQa na sexta-feira, com novas e antigas composigoes 

in 

Zara incentiva arte regional, no comando do Caneleiros Bar 

por Raim mdo Primeiro 
Da Editoria de Cidade 

0 cantor e compositor 
maranhense Ronald Pinheiro 
se apresentara neste final de 
semana em Imperatriz. Subira 
no palco do Caneleiros Bar, 
sexta e sabado, para mostrar 
ao publico da segunda maior 
cidade do Estado o seu 
trabalho. 

Ronald Pinheiro mostrara 
musicas novas e antigas, 
fazendo resgatar o interesse 

pela musica regional 
maranhense, hoje em pleno 
processo de ascensao ate 
mesmo em outras cidades 
brasileiras, caso de Sao Paulo 
e Rio De Janeiro. 

0 show 6 organizado por 
Wilson Zara, coordenador do 
Caneleiros Bar, que ja se 
transformou no ponto de 
referenda da cultura regional. 
"Estamos apenas fazendo a 
divulgapao de nossa 
verdadeira cultura, 
promovendo shows com 

artistas genuinamente 
maranhenses", observou. 

Para Wilson Zara, o setor 
cultural de Imperatriz estava 
necessitando de um espayo 
para se fortalecer e o 
Caneleiros Bar veio, em tempo, 
preencher esta lacuna. Agora, 
torna-se necessario o apoio da 
comunidade. Caso contrario, o 
projeto tende a nao obter o 
resultado esperado. "0 publico 
e o cliente do artista. Sem ele, 
de nada servira o nosso 
esforyo", concluiu. 

Tocando 

a Bold 

por ARY ARAGAO 

Estadio reabre as 
portas dia 25 

Tudo preparado para a 
reabertura do Estadio 
Municipal Ildemar 
Gonyalves, da cidade de 
Ayailandia, para o dia 25 
deste. 0 secretario de 
.sporte e Lazer daquele 

municipio, senhor Aloisio 
nos informou que tudo esta 
preparado e definido para a 
grande reabertura do 
Demazao. Com o inicio do 
segundo turno do 
campeonato local, Galletti e 
Magnolia foram os 
respectivos campeoes das 
suas chaves no primeiro 
turno e conforme o 
regulamento levarao um 
ponto cada de bonificayao 
para o segundo turno. Os 
quatros primeiros colocados 
desta fase decidirao em 
formula de cruzamento, o 
titulo de 1.996. Elson Santos, 
presidente do Realce e 
tamb^m vereador da 
daquela municipalidade, 

promete que a sua equipe 
decidira o titulo, inclusive que 
o futebol de Ayailandia tern 
varios nomes da nossa grande 
imperosa, dentre eles: 
Paulinho Herenio, Acrisio, 
Xaxado, Valdo Cabaya e 
outros. (Sucesso a todos) 

Batata aborrecido 
Ontem, por volta da tarde, 

este colunista encontrou-se 
com o Estevao Leao 
(Batatinha), presidente do 
Guarany Futebol Clube e se 
manifestou de certa forma 
muito contrariado comigo, 
alegando ele, que eu tinha 
feito cn'ticas infundadas 
contra a sua equipe e tambem 
a sua pessoa, reafirmando 
tudo novamente ao Batatinha 
que 1°: a escolha do Guarany 
para as disputas da Copa 
Regional nao houve criterios 
e sim proteyao ou 
apadrinhamento por alguem 
que esteja fazendo parte da 
organizayao do evento. Na 
verdade foi eu que falei e 

estou reafirmando. Agora, 
com relayao ao que foi escrito 
na minha coluna em men 
nome, que voce estaria 
dividindo 6 dinheiro das 
rendas que coubesse ao 
Guarany com alguem, foi 
escrito no im'cio da semana 
passada por um outro 
companheiro do nosso 
departamcnto de esportes, e 
sobre o selctivo determinado 
pela LID para se saber quern 
sera o d^cimo clube a fazer 
parte da Is divisao de 96. Foi 
tudo armayao e 
superproteyao ao tambem 
Guarany. Isso eu nao tenho 
diivida. 

IVJEPrS/96 
T udo esta sendo preparado 

para a realizayao do 4° Jogos 
das Escolas Particulares de 
Imperatriz de 1.996, que 
comeyara a partir do dia 1° de 
junho e se estendera ate o dia 
9. Esta sendo aguardado com 
muita expectativa, 
principalmente pelos 
organizadores que tern a 
frente o SINEPE, presidido 
pelo professor Ladeia, do 
Colegio Ceril Objetivo, 
professor Alberto e Jose 
Aercio, do Amaral Raposo. 
Atletismo, Basquetebol, 
Futsal, Ginastica Olimpica, 
Handebol, Judo, Karate, 
Natayao, Tenis de Mesa, 
Voleibol e Xadrez sao as 
modal idades que farao parte 
dos jogps. deste ano e a 
expectativa do sindicalo e que 

Semus treina Agentes 

Gomunitarios de Saude 

por Valdir Vila Verde 
Da Editoria de Cidade 

A Secretaria Municipal de 
Saiide, promovera dia 17, 
proxima sexta-feira, um curso 
sobre Infecyao Respiratoria 
Aguda — IRA e Tuberculose 
Pulmonar—TB, no auditdrio 
da ENS — Fundayao Nacional 
de Saiide — Distrito Sanitario 
de Imperatriz, no horario das 
08h00 as 18h00. 

0 curso e destinado aos 
Agentes Comunitarios de 
Saiide. Objetivando aprimorar 
conhecimentos sobre essas 
doenyas, para que eles 
possam desenvolver cadavez 
melhor suas funydes. 

A abertura oficial, sera as 
()8h00 17/05/96, pelo 
secretario municipal de 
Saiide, Dr. Carlos Gomes de 
Amorim, que abordara a 
importancia desse curso para 
os Agentes Comunitarios de 
Saiide, ja que sao 
responsaveis pela propagayao 
de noyoes basicas de saiide 
junto a populayao, orientando 
e conscientizando sobre a 
importancia de adoyao de 
medidas preventivas para 
evitar a proliferayao de varias 
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Carlos Amorim, secretario municipal de Saiide 

doenyas. 
Segundo a coordenadora 

regional do PACS — Programa 
de Agentes Comunitarios de 
Saiide, Maria Divina Ribeiro da 
Silva Lima, esse curso, alem de 
repassar os treinamentos sobre 
Infecyao Respiratoria e 
Tuberculose Pulmonar, 
objetiva melhor qualificar os 
dgentes para o reconhecimento 
de casos para a Divisao de 
Notificayao Compulsoria. 

Numa promoyao da 
Secretaria Municipal de Saiide, 
o evento esta recebendo todo 
o apoio necessario da FNS — 
Fundayao Nacional de Saiide 
Distrito Sanitario de 

Imperatriz, atraves do diretor, 
Dr. Joao Batista Abreu 
Nascimento. 

Recursos audjvisuais, 
album seriado e palestras 
integram a dinamica do curso, 
que tern como clientela os 
Agentes Comunitarios de 
Saiide. 

Secretaria Municipal de 
Saiide, Coordenayao Regional 
do PACS e FNS — Fundayao 
Nacional de Saiide 
resojyeram promover esse 
curso, objetivando auxiliar no 
controle dessas doenyas, 
atraves da aprimorayao dos 
conhecimentos dos Agentes 
Comunitarios de Saiide. 

aproximadamente 3.000 
alunos farao parte deste 
grande evento. (Sucesso) 

Parece mentira 
mais e verdade 

Quern diria. No atual 
Campeonato de Profissionais 
do Estado do Maranhao, as 

equipes do interior e que 
estao liderando e os tres da 
capital estao na laterna. E 
mole ou quer mais. A 
verdade 6 que os dois 
considerados maiores foryas 
do nosso futebol estao 
segurando a laterna nas 
ultimas colocayoes. Sampaio 

Correa e Moto Clube, 
enquanto o time de Paulo 
Marinho, a Caxiense, da 
cidade de Caxias, a princesa 
do sertao maranhense e que 
esta liderando o campeonato 
isolado, com 12 pontos 
ganhos, seguidos de Bacabal, 
Coroata e Americano. 
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Interventor/lmprensa 
Informayoes do assessor de imprensa da Prefeitura, dao conta que o interventor Dorian 

Meneses, estara se reunindo por todo dia de hoje, com a cronica esportiva de Imperatriz. 
Assunto: Estadio Municipal Frei Epifanio D 'Abadia. Isso e bom demais, grande mestre, porque 
tem muita coisa errada e irregular no nosso inacabavel estadio. 

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

comondo de segundo o sexto-feiro, o progrcmo Cidade 

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

A verdade nua e cma, doa a quem doer. 
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Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

A fina flor da sociedade imperatrizense marcou presen^a no evento "lima Noite na Bali 
11". 0 concurso Musa Maranhao 96, que foi realizado no salao nobre do Jugara Clube, no 
ultimo sabado, contou com o charme e a beleza de dez candidates, representando sen Estado, 
cuja escolha recaiu a simpatia e graciosidade de Mary Martins, do municipio de Porto Franco. 

A candidate embarca hoje para Salvador, onde representara nosso Estado no concurso 
nacional Musa Brasil, na proxima sextarfeira, no Clube Portugues da Bahia. 

A noite contou tamb^m com a beleza de Shanna Cristina "Miss Brasil das Americas" e 
tamb^m Musa Maranhao, que passou a faixa para sua sucessora. 

0 ponto alto da festa ficou por conta das candidates, o ator global Lugui Palhares, 
apresentador oficial do concurso e a atriz e bailarina Islene Cristina, que apresentou um super 
show de dancas afro, do ventre e flamenca. 

mm 

s 

i-- 

m 

i 

SI 
vn 

Shanna Cristina passa faixa e coroa para Mary Martins Mary Martins, a vencedora, desfila para os convidados Shanna Cristina e lugui Palhares se apresentam aopu 
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Santa Marina, "a rainba do Jar", patrocinadora oficial do evento, oferece rosas as maes Um close de Iranete e Francisco Almeida, Dr. Sansao, Socorro, *    1 

E ANIVERSARIO TRAMONTINA. 

VENHA COMEMORAR! 

Hos 85 ffitos da Tramontina, 

o presente e para voce 

O MELHOR DA FESTA 

SAO DOS PREgOS 

m 
:::: :v,: 
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Presentes 

1 Santa Marina. 

Zodo mundo 

tern, todo 

mundo usa 

e sempre 

falta um. 

Noivos & Noivos 

;A mirvka 

d o lai^ 

Alugamos e 

vendemos para 

noivas, noivos, 

damas, 15 anos, 

padrinhos e 

cavalheiros. 

Temos tambem 

floricultura com 

ornamentacao, 

bouquet e 

arranjos diversos. 

Sgu distrituidor Fone: 

firmazem Nddia 722-2952 

Ruo Simplicio Moreiro, 1665 

Foact (098) 783-3 U3 - Imperrfrls-MP 
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Jornal Capital 

0 Seu iider 
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Academia Askan/Pratique Karate 
Preservar a integridade fisica, mental e sensorial de sens 

praticaiites. 
Treinado karate voce adquire: habilidade, disciplina, 

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

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

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

Matriculas abertas. 
Rua Piaui, 612, Nova Imperatriz. 

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 tones: 977-2365/721-3945. 

Rovel Veiculos 
Vende: 

D-20 91 completa -R$ 22.000 — cor vermelha 
D-20 §0 completa - R$ 20.000 — coe preta 
Saveiro 93 a gasolina - R$ 7.000 — cor amarela 
Pampa 93N94 1.6 a gasolina-ap - 7.800 — cor azul metalica 
Gol CL 1.6 a alcool - R$ 8.000 — cor cinza metalica 
Caminhao Chevrolet D-60 com MUNK 84 - R$ 10.500 — 

cor branca 
Fusca 83 1.6 a gasolina - R$ 2.300 — cor cinza 
2 tratores Massey Ferguson 265 - R$ 5.500 cada 

Av. Dorival P. de Sousa, 361. tone: 721-6867 

Penta 
Quartas e sabados 

Pousos: 13:00 Decolagens: 19:00 

Horarios de Voos 
Rio Sul - diariamente 

Pousos: 14:00 Decolagens: 14:35 

Via^ao Nordeste 
Diariamente 

Pousos: 14:05 Decolagens: 14:40 

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

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

Vende-se 
Uma casa construida (esquina) e outra come^ada, com 

ponto comercial. A Rua Furna, n0 08-A, Parque Santa Lucia 
Valor: 3.000,00 (ACEITA PROPOSTA) 
Tratar com Antonio Rodrigues 

s Inter Car Veiculos 
Vende: 

Uno 92/93- R$ 6.500,00 — cor vermelho; D-20 93, cores: 
preta, vermelha ou **perolada** —R$ 21.000,00; D-20 92 
completa—pre^o a combinar; Uno ELX completo, cor vinho. 
R$ 9.500,00 

Av. Getubo Vargas, 1973, em frente ao Bamerindus. Fone: 
721-0562, falar com Z6 Vais. 

Vende-se 
Uma loja de roupas finas localizada a rua Godofredo Viana 

n0 818C - em frente a sorveteria Zorzo. 
Tratar no local ou pelo fone 723-1628 

Maira Estacionamento 
Vende; 

Omega 93 - R$ 18.000 — cor vinho; Santana 94 - R$ 
14.000 cor azul; BMW 92 - R$ 60.000 — cor preto 

Contatos pelo fone: 721-7780 

Imperauto Vende: 
Gol 94 1.8 - R$ 9.000 — cor prata; 
Gol 93 1.8 - R$ 7.000 — cor branca; 
Saveiro 93 1.8 - R$ 7.800 — cor dourado; 
F-1000 89 diesel-R$ 13.000; 
Uno 94 1.5 - R$ 8.000 — cor cinza; 
Uno 93\94 MiUe - R$ 6.500 — cor prata; 
D-20 92 - R$ 19.000 — cor vermelha; 
Caminhao Ford, ano 86 -R$ 10.000,00 
Trator AD7, ano 78 - R$ 15.000,00 
'ick-Up Fiat, ano 91 - R$ 5.500,00 - cor bege 

Av. Dorgival P. de Sousa, 763- fone: 721-4626 

Para anunciar 

e so ligar 

723-2034 

Ademar Mariano Consult. Imobiliaria. 
Vende: 

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

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

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

*Um apartamento residencial localizado a Rua Gioas, 
Setor Maranhao Novo, Edificio Laville — com 02 quartos, 
01 suite, banheiro social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Pre^o de ocasiao. 

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

*Uma casa residencial localizada no Setor Amazonas — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro social, copa/cozinha, com 
uma area de 1.000 m2 de terreno (construgao nova). Pre^o 
de ocasiao. Contatos: Fone 721-5424 

Alex Arouche Imoveis 
Sua Garantia Imobliaria 

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 
varies carros, duas salas, copa, cozinha, dep. de empregados, 
duas suites e dois quartos, (aceita-se carro, gado e 
parcelamento) 

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

*Aluga uma casa com garagem, sala, copa, cozinha, 02 
quartos, 01 suite e dependencia de empregada, na Rua 
Sergipe, Bairro Ju^ara. 

Imobiliaria Karajas Ltda 
Rua Coriolano Milhomem, 1727, fone: 721-4212 

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

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

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

Vende-se 
Um Fiat Ogi 83 a alcool - R$ 1.700 — cor verde. 
Tratar na rua Rio Grande do Norte n0 905 - Mercadinho, 

ou pelo fone 721-7361 

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

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

Joia Motel 
Apartamentos com frigobar, telefone, televisao, ar 

condicionado, video e um completo service de quarto. 
BR-010, Km 01, n0 85. Fone: 721-1438 

AC Corretora Vende: 
Moto Titan OK - R$ 3.200; Moto Drean OK - R$ 2.500 
Moto Today 89 - R$ 1.600;Pick-Up Fiat 94 R$ 6.200 — 

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

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

Vende-se 
Uma pronta entrega do ramo de confec^oes localizada 

a rua Cel. Manoel Bandeira c/ Dorgival P. de Sousa. 
Contatos pelo fone: 723-1628 em horario comercial ou 

no local. Pre^o de ocasiao. 

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

acentos; 01 liquidificador Wallita; 01 mesa de ferro nova para 
escritdrio; 01 cadeira nova para escritorio estilo executivo; 
01 espremedor de frutas Mallori; 01 biro de ago usado para 
escritorio. 

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

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

Contatos pelo fone 721-5852, tratar com Jacksom. 

Vende-se 
Uma moto Tita, ano 95/modelo 95; cor azul. IPVA/96 pago 

f Valor: R$ 3.000,00. Interessados falar com Alongo, na 
Drogaria Economica 

Vende-se 
Filhotes de Pastor Alemao. Contatos pelo fone: 721-8536 

Vende-se 
Camarao da agua salgada tamanho medio. Prego do Kg: 

^,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 localizagao, apropriada para 

clinica e laboratorio. Prego de ocasiao. 
Uma casa residencial, a Rua D. Pedro II, Bairro Uniao, 

com 05 quartos, 02 suites, dependencia de empregada, area 
de servigo e campo de futebol. Aceita-se gado no negocio. 
Tratar com o Sr. Assis Dias, pelos fones: 721-6945/977-2569 

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

Vende-se ou troca-se 
Uma casa com 03 quartos, 02 banheiros, garagem com 

capacidade para 05 carros e piscina; sitauada a Rua Salvio 
Dino, 650A, Vila Redengao II 

Oferta de Emprego 
A Editora Abril Esta admitindo pessoas de ambos os 

sexos, para o departamento de vendas. 
Os interessados deverao comparecer a: 
Av. Getiilio Vargas, 1584, Sala 4. Falar com Ladeira. Fone: 

722-1304 

Oferta de emprego 
A Exticendio Com^rcio e Representagoes LTDA esta 

contratando vendedores com ou sem experiencia. Os 
interessados devem procurar dona Sulamita. 

Av. Dorgival P. de Sousa n0 1427, em frente ao Imperatriz 
Shoping 

Ofertas de emprego/Sine- MA 
01 - Tecnico em seguranga do trabalho 
06 - Vendedoras para viajar 
01 - Cozinheira de for no e fogao 
02 - Soldadores 
01 - Caldeireiro 
100 - Carpinteiros 
20 - Mecanicos industriais 
30 - Armadores 
10 - Soldadores de raio X 
07 - Operadores de patrol de acabamento 
02 - Mecanico radiador 
02 - Greidista de acabamento 
01 - Chapista (feminino) 
01 - Mecanico de suspengao 
05 - Empregadas dom^sticas . 
Os interessados deverao dirigir-se ao micleo, a Rua 15 

de Novenbro, s/n, antigo Ciretran 
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Imperatriz realiza' 

Vigifia e MobiIiza9ao 

Evento de solidariedade aos portadores 

da Aids acontece em todo o mundo 

Viailia e Mobilizacao 

por Jaldene Nunes 
Da Agenda Pingo no i 

Imperatriz sera a decima 
cidade brasileira a realizar, 
simultaneamente, a 13a Vigilia 
e Mobilizagao Mundial em 
Solidariedade aos Portadores 
da AIDS. A informagao foi 
dada ontem pelo coordenador 
de Projetos da Apra 
(Associa^ao de Preven^ao e 
Referencia a AIDS), Osman 
Freitas. Ele explicou que se 
trata do maior evento popular 
sobre AIDS do mundo, tendo 
como coordenadora 
internacional Donna Rea 
Palmer. 

A Vigilia e Mobilizacao 
Mundial em Solidariedade aos 
Portadores da AIDS e 
realizada em 43 paises, sendo 
que no Brasil esse evento tern 
acontecido em Aracajii, Belo 
Horizonte, Curitiba, 
Fortaleza, Londrina, 
Petropolis, Porto Alegre, 
Salvador e Santos. 

Neste ano de 96, com o 
apoio das instituicoes locais, 
a Apra recebeu convite para 
colocar Imperatriz dentre as 
demais cidades brasileiras. O 
evento devera ser realizado 
no proximo dia 19 de maio, 
domingo, quando o 
coordenador da Apra na 
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Vigilia e Mobilizaqao 
Mundial em Solidariedade 

aos Portadores da AIDS 

regiao espera contar com a 
participagao de todos. 
"Necessitamos do apoio de 
todos: da imprensa local, dos 

empresarios, das instituicdes 
religiosas, educacionais, 
politicas e militares", afirmou 
Freitas. 

Guamice prorroga inscri^ao 

por Leo Costa 
Da Agencia Pingo no i 

Quern ainda nao efetuou a 
inscricao no 10° Trofeu 
Guarnice para Melhor 
Reportagem Telejornalistica e 
no 8° Trofeu Guarnice para 
Melhor Comercial tera, 
agora, ate o dia 20 de maio 
para faze-lo. E que o termino 
do prazo de inscricoes foi 
prorrogado. Os interessados 
devem comparecer no 
Palacete Gentil Braga, em Sao 
Luis, situado na rua Grande 
n9 782 (Centro), em horario 
de expediente. 

De acordo com 
informacdes levantadas junto 
a Coordenacao do evento, os 

dois concursos serao 
realizados paralelamente ao 
19° Guarnice de Cine-Video, 
que ira acontecer, conforme 
documento que nos foi 
enviado, no periodo de 14 a 18 
de junho deste ano, noTeatro 
Alcione Nazar^ e no Cine 
Praia Grande, ambos no 
Centro de Criatividade Odylo 
Costa Filho (Reviver). 

O evento sera a 
oportunidade para os cindfilos 
maranhenses conhecerem as 
producdes mais significativas 
de filmes e videos de todo o 
Pais. Entre os nomes 
confirmados, Othon Bstos 
(ator), Josd Louzeiro 
(roteirista) e Celso Sabadim 
(critico). Ambos os concursos 

Entrevista 

Apra define programact 
. , j ,J„ AT 

sao dirigidos exclusivamente 
para televisdes, produtoras e 
agencias de publicidade 
maranhenses ou aqui 
radicadas ha pelo menos tres 
anos. 

O julgamento dos dois 
concursos sera efetuado por 
pessoas envolvidas com a 
area de cinema e televisao 
radicadas em outros estados, 
com o intuito de garantir a 
isencao dos mesmos quanto 
as produgdes concorrentes. 
Segundo o professor Euclides 
Moreira Neto, coordenador 
do Guarnice, os trabalhos nao 
selecionados tambem 
poderao ser vistos pelo 
publico, das 20h as 22h, no 
Teatro Alcione Nazare. 

por Jaldene Nunes 

Uma extensa programacao, 
visando o sucesso da 13® 
Vigilia e Mobilizacao Mundial 
em Solidariedade aos 
Portadores da Aids, ja esta 
definidapela Apra (Associacao 
de Prevencao e Referencia a 
AIDS) em Imperatriz. 

0 Programa de Acao, 
apresentado ontem a 
imprensa, traz desde a 
instalacao de diversas 
barracas e stands na Praca de 
Fatima, dia 19, ate a realizacao 
de uma gincana, cujo 
encerramento dar-se-a 
tambem no dia 19. 

Abaixo, voce confere toda 
a programacao da 13® Vigilia 
e Mobilizacao Mundial em 
Solidariedade aos Portadores 
da Aids. A publicacao atende 
solicitacao do coordenador de 
Projetos da Apra na regiao, 
Osman Freitas. 

13® VIGILIA E 
MOBILIZACAO MUNDIAL 
EM SOLIDARIEDADE AOS 
PORTADORES DA AIDS 

Programa de Acao 
ATI VI DAD ES 
1. BARRACAS/STANDS 
Coordenador; Capitao 

Roberio 
Co-Facilitadores: Soldados 

do Corpo de Bombeiros 
1.2. APRA—Associacao de 

Prevencao e Referencia a 
AIDS 

1.3. MSV — MOVMENTO 
SEMPRE V1DA 

1.4. AGI — Associacao de 
Gays de Imperatriz 

1.5. COAS — Centro de 
Orientacao e Apoio Sorologico 

1.6. CJC — Comunidade 
Jovens Cristaos 

1.7. CEFET — Centro 
Educacional Federal 
Tecnologico 

1.8. SMS — Secretaria 
Municipal de Saiide 

1.9. CBI — Corpo de 
Bombeiros de Imperatriz 

DESENVO LVIM ENTO: O 
Corpo de Bombeiros de 
Imperatriz montara nove 
barracas/stands, dia 19, na 
Praca de Fatima, onde as 
instituicoes acima 
mencionadas desenvolverao 
atividades de conscientizacao 
e apoio aos portadores da 
AIDS. As barracas estarao 
abertas ao publico das 8 as 18 
horas. 

Paralelamente as atividades 

Josue Moura: "Policia 

Militar e autoritaria" 

por Jaldene Nunes 
Jornalista 

Em entrevista exclusiva 
concedida ao programa 
Revista Regional — levado 
ao ar pela Radio Capital, em 
recente entrevista, o 
assessor do Movimento 
Sem-Terra no Estado do 
Maranhao, jornalista Josu6 
Moura, revelou haver uma 
tendencia de autoritarismo 
nas policias militares em 
todo o Pais. "E no 
Maranhao nao e diferente", 
disse ele, considerando, a 
epoca, ser possjvel vir a 
ocorrer em nosso Estado 
episodic parecido ao do sul 
do Para. Para o jornalista, 
o papel das PM's (Policias 
Militares) nos estados 
brasileiros precisa ser 

rediscutido. 

Ele citou os exemplos de 
paises europeus, como a 
Franca e a Inglaterra, onde 
as policias nao usariam 
armas de fogo. "Voce veja 
que recentemente a Franca 
foi abalada por greves e 
mais greves, houve quebra- 
quebra, trabalhadores 
foram a rua, confrontaram- 
se com a policia e, no 
entanto, nao se viu falar em 
morte de nenhum deles". 

Em seguida, Moura 
ratificou que la existem 
outro tipo de armamento: 
"E o caso de gas 
polarizante, o proprio 
escudo de protecao e 
defesa. Enfim, de forma 
que a policia esta preparada 

desenvolvidas nos stands, 
outras coordenacoes 
desenvolverao outras 
atividades no periodo, a saber; 

2. GINCANA 
Coordenador; Kl^sio 

Damaceno Perp^tuo 
Co-Facilitadores: Tereza 

Cristina Pereira Perpetuo 
DESENVOLVIMENTO: 

Equipes participarao da 
Gincana da Solidariedade para, 
no periodo de 10/05/96 a 19/ 
05/96, arrecadacao de 
remedies, alimentos para 
serem doados aos portadores 
da AIDS atrav^s do 
Movimento Sempre Vida. 
Tarefas surpresas deverao ser 
exigidas dia 19 na Praca de 
Fatima onde acontecera a 13® 
Vigilia. 

3. PAINEL 
a) MENSAGENS 
Coordenadora: Idalina 

Porto Freitas 
Co-Facilitadora: Djanira 

Porto Freitas 
DESENVOLVIMENTO; 

Alunos da rede piiblica e 
privada de ensino exporao na 
Praca de Fatima, cartazes com 
mensagens de apoio aos 
portadores de AIDS, como 
forma de alertar a populacao 
para a imporriincia da 
solidariedade aos portadores 
da AIDS. 

b) ESTATISTICA AIDS 
BRASIL 

Coordenador; Ronaldo 
Lucindo Lima 

Co-Facilitador; Oscalmi 
Porto Freitas 

c) ESTATISTICA AIDS 
IMPERATRIZ 

Coordenador: Antonio 
Reginaldo Baiano de Sousa 

Co-Facilitador: Alessandra 
Araujo Salazar 

DESENVOLVIMENTO: 
Equipes constituidas por 
jovens apresentarao grafico 
demonstrando os mimeros da 
AIDS no Brasil e em 
Imperatriz, como forma de 
alerta para a nao contaminacao 
pelo virus HIV. 

4. PALCO/SOM 
Coordenador; Eliene 

Franca 
Co-Facilitadora: Clara 

Pereira Lima 
DESENVOLVIMENTO: 

Durante todo o dia, artistas da 
terra farao apresentacdes em 
palco montado na Praca de 
Fatima. Uma forma de 
expressao artistica em apoio 

aos portadores da AIDS t 
Imperatriz. 

5. TAXIATA 
Coordenadora: Maria Elza 

da Conceicao 
Co-Facilitadores: Francisco 

Lopes e Bento Barbosa-de 
Brito ^ 

DESENVOLVIMENTO: 

Os taxistas de Imperatriz, no 
decorrer do dia 19, terao como 
roteiro obrigatorio a Praca de 
Fcitima e receber material 
educative para distribuicao aos 
seus clientes. 

6. APRESENTAQAO DE 
TEATRO 

Coordenador: Luiz Carlos 
Pinto Ribeiro 

Co-Facilitador; Francisco 
Carlos Veras de Sousa 

DESENVOLVIMENTO: 
Grupos de teatro de 
Imperatriz, Acail^ndia e 
Paraupebas deverao fazer 
apresentacdes teatrais em 
homenagem as pessoas 
portadoras do virus HIV, bem 
como alertar as demais sobre 
os riscos de contaminacao da 
AIDS. 

7. PALESTRA PUBLICA 
Coordenadora; Arnalene 

Goncalves da Silva 
Co-Facilitador: Idalina 

Porto Freitas 
DESENVOLVIMENTO: 

Durante todo o dia, mddicos, 
assistentes sociais, psicologas, 
professores farao palestras 
rapidas em apoio as pessoas 
que convivem com a AIDS. 

8. ATODE LUZ 
Coordenadora: Neusa 

Ferreira Da Silva 
Co-Facilitadora: Maria de 

Jesus Pereira 
DESENVOLVIMENTO: 

Das 08h as 09h, velas serao 
oferecidas para serem acesas 
na Praca de Fatima. 

9.ATODEPAZ 
Coordenadora; Maria CC 

Santana 
Co-Facilitadora; Deusi 

Santana 
DESENVOLVIME! 

Ao final da tarde, baldes 
distribuidos para serem s< 
numa atitude de paz. 

10. MISSAJOVEM 
Coordenadora: Ma 

Natividade de Oliveira 
Co-Facilitadora: Maria 

Criia Santana 
DESENVOLVIMENTO: As 

17h, sera celebrada uma Missa 
em homenagem, memoria e 
vigilia aos portadores da AIDS. 

para esse tipo de coisa; a 
negociacao vem acima de 
tudo nessas policias; e, no 
Brasil, nao! Veja que esse 
massacre — o do sul do 
Para — nao e o primeiro 
que acontece. Sao varios 
conflitos, tern 52 conflitos 
so no governo do 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso, entre 
trabalhadores e policiais 
militares. De forma que 
tivemos Corumbiara, ha 
pouco tempo, onde a policia 
entrou no acampamento 
sem-terra e matou 16 
pessoas. E agora essa 
vergonha nacional que 
mancha o Brasil la fora e 
coloca nosso Pais no rol das 
nacoes onde a barbdrie 
ainda reina no meio da 
questao social". 

Jomal Capital 

Iniorme-se do 

que aconte no dia- 

a-dia da cidade no 

Seu Lider Didrio 

Leia e assine 

Fone: 723-2034 
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Gelmar realiza palestra em Imperatriz 

siS::: 

ss:; 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Cidade 

A Celmar, Indiistria de 
Celulose e Papel S.A, prepara 
para esta quinta-feira, 16, uma 
vasta programa^ao, com o 
intuito de mostrar sua 
verdadeira politica de a^ao em 
Imperatriz e municipios 
vizinhos. 

Aprograma^ao sera aberta 
as 16h00 e constara de uma 
s^rie de atividades, como por 
exemplo, palestra atinentes ao 
proposito do Projeto Celmar 
na RegiaoTocantina, que sera 

proferida por seu diretor 
superintendente, Dr. Fabio 
Medeiros, mostrando as 
principals fases de concep^ao 
nesta parte do Estado. 

A agenda tern t^rmino 
previsto para as 18h00, 
segundo informou a 
Assessoria de Comunica^ao 
da Celmar, que ja ultima todos 
os detalhes relacionados ao 
evento de amanha, 
acrescentando ser de 
fundamental importancia 
presenga, em niimero 
expressivo,, do pessoal 
convidado. E que somente 
desta forma sera possivel fazer 
a divulga^ao, a curto espago de 
tempo, das reais propostas de 
atua^ao do Projeto Celmar na 
Regiao Tocantina. 

Por outro lado, o Dr. Fabio 
Medeiros, na qualidade de 
diretor superintendente da 
empresa, acrescgnta que o 
contato feito com a imprensa 
regional mostra que a Celmar 
tern preocupa^ao em nao 
atrapalhar o processo de 
desenvolvimento por que 
passa o tocantins maranhense, 
principalmente Imperatriz, 
que 6 a sua cidade-polo, centro 
de convergencia para diversas 
cidades. "Nosso objetivo ^ 

contar com a participa^ao de 
todos os convidados", 
observou. 

Fabio Medeiros lembra, a 
esse respeito, que "esse 
contato revela o interesse da 
Celmar em promover uma 
efetiva parceria com a 
comunidade desta regiao". 

Qualidade Total 
Na ultima sexta-feira, 8, no 

auditorio da Associa^ao 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz, foi apresentado 
oficialmente o Projeto Celmar 
de Qualidade Total, com as 
presents de jornalistas, 
empresarios, tecnicos e 
membros de institui^oes nao- 
governamentais locais. 

A empresa, na ocasiao, 
demonstrou interesse em 
trabalhar em sintonia com a 
natureza, nao promovendo 
a^oes prejudiciais ao meio 
ambiente tocantino. Os 
participantes ouviram 
atentamente as palavras dos 
palestrantes. 

No final do evento, 
instigando intercambio entre 
os participantes e a Celmar, foi 
oferecido urn coquetel. A 
palestra desta quinta-feira vai 
ser proferida nas instala^des 
da empresa. 

Automovris c Pe^as Capri ltda. 

• REVENDEDOR AUTORIZADO • 

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

ESCORT 96 
CAT. Fm 

18.000 (Basico) Entrada: 5.400,00 

24 pagamentos: 767,46 

Corrigido pelo Dolar 

00 

*4 fin OS,CoJV^1 

r tot)/Wtor/ 

^$>.00 
0hr A 

Cotas dispomveis pelo Consorcio Nacional Ford 

Para toda linha Ford 

QUANDO VOCE COMPARA 

COMPRA FORD. 

Drogarias em ascensao 

Setor entra na fase da informatizacao 

por Tasso Assungao 
Jornalista 

Ha quinze anos no ramo 
atacadista de medicamentos, 
o empresario Geraldo 
Vinicius, da Distribuidora 
Marvil, considera bastante 
evoluido o ramo farmaceutico 
na cidade. Ele lembra que ha 
poucos anos eram poucas as 
farmacias bem estruturadas e 
observa que hoje as 
drogarias bem equipadas e 
ate informatizadas ja sao 
varias. "Isso e, sem duvida, 
uma conquista do setor", 
observa o empresario. 
Geraldo Vinicius nao assume 
nenhuma posigao quanto a 
questao da responsabilidade 
t^cnica, mas julga valida a 
causa dos farmarcistas e os 
parabeniza pelas vitorias 
conquistadas. O empresario 
explica ainda, a esse respeito, 
que o setor atacadista 
tambem sofre pressoes por 

parte do governo, atrav^s de 
intensiva fiscalizayao, tanto 
quanto o com^rcio varejista. 
Al^m disso, acrescenta, os 
encargos sociais sao muitos e 
onerosos. 

"Na epoca da infla^ao, a 
gente nao sentia muito isso no 
bolso, mas agora a realidade e 
outra", conclui. 

De outro angulo, Geraldo 
Vinicius comenta que o ramo 
e muito concorrido e exige 
muita experiencia do 
administrador de distribuidora 
para ser competitivo e ganhar 
a preferencia do cliente. "Por 
isso — continua — estou 
sempre viajando em busca de 
melhor conhecimento dos 
produtos que repasso a minha 
clientela, tendo em vista 
garantir a qualidade dos 
services prestados pela 
Marvil". Em contrapartida, o 
empresario espera que os 
farmarcista "valorizem mais os 
distribuidores locais, ate 

mesmo por uma questao de 
ajudar no crescimento da 
regiao, al^m de outras 
vantagens, como rapidez na 
entrega e menores taxas 
tributarias". 

No ambito interno, 
Geraldo Vinicius informa que 
a empresa esta ampliando as 
instalagoes "para oferecer 
melhores condigoes de 
atendimento aos clientes e 
maior conforto e aos 
funcionarios". 

iKtencan! JVhmcao! iKhmcao! 

INFORMATIVO AUTORAMA 

itm 721-8593 E FA?A 0 MEIHOR NEeOCIO EM PNEU DE CAROA, PNEU 

DE PASSE 10, CAMARAS DE AR, PROTETORES E SERVlfOS: 

CARRO PASSEIO 

AUNHAMENTO R$ 6,00 

BALANCEAMENTO R$ 8,00 

CAMINHAO 

AUNHAMENTO R$ 7,50 
BALANCEAMENTO Rl 17,50 
PROTETOR ARO 16 Ri; 10,00 
PROTETOR ARO 20 Ri 15,00 
PROTETOR ARO 22 Rl i 20,00 

PNEU DE CARGA (FIRESTONE). 30/45/60 DIAS 
NO PRE/ OA VISTA SEMJUROS. 

NA COMPRA DE 04 PNEVS DE CARGA OU PASSEIO, VOCft GANHAi 
AUNHAMENTO E BALANCEAMENTO INTEIRAMENTE GRATIS. 

PROMO^AO COMO ESTA, Sd NA AUTORAMA PNEUS. 
APROVETTE ESTA SUPER-PROMO^Ao 

ENQUANTO DURAR O ESTOQUE. 

(€' 

AUTORAMA 

PAEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 • Fone 721-8593 

Seia mais um 

assinante do 

r 

i 
Ligue 723-2034 

Jornal Capital 

o 
A 

0 

Ligue 722-1345 e 

faga a assinatura do Seu 

Lider Diario. 
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Homens levam 6 mil do BE 

por FRANCISCO DO VALE 

Perda de documentos 
Joacir Souza Ramos, 

brasileiro, casado, 
maranhense, 29 anos de 
idade, motorista, alfabetizado, 
filho de Jose de Souza, 
residente na Rua Castelo 
Branco ,507, bairro do Bacuri, 
comunicou que por volta das 
19:00 boras do ultimo 
domingo perdeu todos os 
seus documentos pessoais: 
Carteira de Identidade, CPF, 
Titulo Eleitoral, Carteira 
Nacional de Habilita^ao, 
Rialma-TO, Certificado de 
Reservista, Cartao de Credito 
e outros. O caso foi levado ao 
conhecimento do senhor 
delegado. 

Ameaga 
Zuleide Gomes da Silva, 

maranhense, 38 anos de 
idade, solteira, domestica, 
residente na rua Beta, n0 

1468, bairro do Bacuri, esteve 
na DRF para comunicar que 
vem sofrendo amea^as de 
morte pelo seu primo Pedro 
Leandro de 70 anos de idade. 
A comunicante disse ainda, 
que Pedro ja Ihe espancou e 
disse que da proxima vez ira 
Ihe matar. Pedro, segundo ela, 
esteve em sua casa na ultima 
segunda-feira usando uma 
faca. 

Furto de bicicleta 
Aparecida Guedes dos 

Santos, casada, 39 anos de 
. idade, do lar, residente na rua 
jSAmazonas, n0 446, Centro, 
tambem esteve na Delegacia 
de Roubos e Furtos para 
registrar ocorrencia de furto 
de sua bicicleta. A 
comunicante disse que no 
ultimo dia 13 de maio, 
elementos desconhecidos 
roubaram de dentro da Igreja 
Nossa Senhora de Fatima, sua 
bicicleta Konnor Paradise, 96, 
cor azul claro, n0 STB 124701, 
18 machas e a qual estava no 
cadeado. Segundo a 
comunicante, existe uma 
quadrilha agindo no setor, e 
que foi reclamar para a irma e 
esta disse que nao poderia dar 

jeito. 0 caso foi levado ao 
conhecimento do senhor 
delegado. 

Veiculo destroi casa 
Um veiculo marca Fiat- 

147, destruiu parte da 
residencia do senhor 
Francisco da Silva Guaram, 
maranhense, casado, 
seguran^a, residente na 
Souza Lima, 335, proximo ao 
Primeiro Distrito. Segundo o 
queixoso, no ultimo domingo, 
por volta das 10:30 horas, o 
veiculo estava trafegando 
pela rua com o menor filho 
do comerciante Raimundo de 
Tal, residente na rua Antonio 
Miranda, 149, e que em dado- 
mom ento o carro se 
desgovernou e bateu em sua 
residencia, causando danos 
materiais. Disse ainda, que na 
hora do acidente quern estava 
ao volante era a esposa do 
comerciante, dona Maria 
Silva, tambem nao habilitada. 
Segundo a vitima, ja fez varias 
tentativas de acerto junto ao 
comerciante, mas o mesmo 
diz que so vai ressacir dos 
danos materiais quando 
retirar o veiculo do patio do 
Detran. 

Documentos perdidos 
O senhor Olimpio Souza 

da Silva, maranhense, casado, 
41 anos de idade, motorista, 
residente na rua 
Pernambuco, nQ 1347, bairro 
Nova Imperatriz, comunicou 
na DRF que perdeu o DUT 
do caminhao D-60 ano 84, 
placas HOM 4595, Imperatriz- 
MA, cor azul. O caso foi levado 
ao conhecimento das 
autoridades. 

Documentos perdidos 
Domingos Vanjo Cardoso 

Cavalcante, maranhense, 
solteiro, 18 anos dc idade, 
residente na avenida 
Presidente Medici, 1934, 
povoado de Cidelandia, esteve 
na Depol, para comunicar que 
perdeu uma carteira tipo 
poxete, com a sua Carteira de 
Trabalho. 

GASTROCUNICA 

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

■Dr. Milko Abrantes 

Rua Sergipe, 601 - Centro - Fone: (098) 721-3746 
Fax (098) 721-7248 - Imperatriz-MA 
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Secretario de Seguranga, JairXexeo: poLicianao tern condigoes de fazer a seguranga necessaria 

roubado emum malote e fugiram 
em uma moto, tomando rumo 
ignorado. O delegado Arlindo 
Assun^ao, da Roubos e Furtos, o 
mesmo ja tomou conhecimento 
do ocorrido e ir<i apurar o caso. 
Ha menos de cinco dias 03 
veiculos ocupado por 12 
elementos, assaltaram um 
comboio da Norsergel, que levava 
dinheiro para o Estado do 
Tocantins. 

Outro assalto 
Mais dois assaltos ocorreram 

no interior do Estado, somando a 
importancia de R$ 106 mil reais, 
levada do Banco do Estado do 
Maranhao, somando a 
importancia de R$ 106 mil, levada 
por duas quadrilhas. Um dos 
assaltos foi praticado por tres 
homens que estavam a p6 e 
conseguiram dominar um 
seguranga e um funcionario do 
BEM, usando um spray 
paralisante. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

Dois homens ainda nao 
identificados assaltaram mais 
uma agencia bancaria em 
Imperatriz. Armados com 
revolveres, os assaltantes 
renderam os segurangas do posto 
do Banco do Brasil, da Pra^a 
Mane Garrinha e levaram quase 
6 mil reais. Paulo Lazaro de 
Carvalho Silva, brasileiro, 
cearense, separado 
jundicialmente, gerente de 
atendimento do BB, 31 anos de 
idade, residente na rua Alagoas, 
586, esteve na Delegacia de 
Roubos e Furtos para denunciar 
o fato. 

Detalhes do assalto 
Segundo o gerente do posto 

do BB, que fica anexo ao predio 
da Receita Federal, na rua Rui 
Barbosa, s/nQ, proximo ao 
Forum, na Praga Man6 

Garrincha, os dois elementos 
chegaram na agencia por volta 
das 11:00 horas de ontem, 
armados de revolveres e 
renderam um dos segurangas e 
Ihe tomaran o seu revolver. O 
vigilante, que foi abordado pelos 
elementos, foi o senhor Valdinei 
Francisco Costa Souza. Enquanto 
um dos seguranga conseguiu 
correr e se esconder por tras do 
posto da Receita Federal, o outro 
vigilante ficou sob a mira do 
revolver, deitado no chao, 
enquanto que o caixa cumpria 
ordens dos assaltantes. O outro 
assaltante recolheu o dinheiro, 
deixando os clientes apavorados. 

Dinheiro roubado 
Os assalatantes levaram da 

gerencia do Banco do Brasil, 
posto anexo a Receita Federal, a 
importancia de R$ 5.883,00 (cinco 
mil, oitocentos e oitenta e tres 
reais). Apos o assalto os dois 
homens colocaram o dinheiro 

0 primeiro assalto aconteceu 
as 09:00horas daultaia segunda- 
feira, quando tres homens 
disfar^ados de policiais (com 
fardas da Policia Militar) 
invadiram a agencia do BEM em 
Fortaleza dos Nogueiras, a 700 
quilometros da capital, e 
dominaram os funcionarios, 
apoderando-se de R$ 46 mil. 

Nafuga, os bandidos levaram 
um automdvel Monza, vermelho, 
que estava estacionado naporta 
do banco, e o gerente Hamilton 
foi levado como refdm. Os 
bandidos deram tiros e umabala 
atingiu a fimcionaria Nicebna, que 
esta hospitalizada. 

Ao sair da cidade, os tres 
assaltantes promoveram um 
tiroteio e algumas balas atingiram 
a escola infantil Moranguinho, 
mas ningudm saiu ferido. A 
quadrilha saiu em diregao a 
Grajau e a 30 quilometros da 
cidade liberou o gerente 
Hamilton. O delegado Henrique 
Permutaestainvestigando o caso 
para identificar e prender os 
autores do assalto. * 

Segundo assalto a agencia 
do BEM 

O segundo assalto a agencia 
do BEM foi praticado com muita 
sofistica^ao e aconteceu as 12:30 
horas da segunda-feira na estrada 

que liga as cidades de Balsas e 
Riachao, onde tres bandidos ap6, 
conseguiram dominar o 
seguranga e o motorista de uma 
'caminhoneta F-1000, que 
conduziaum malote do Banco do 
Estado do Maranhao. 

Os bandidos estavam na 
margem da estrada e 
conseguiram fazer com que o 
motorista parasse, e entao, com 
o uso de um spray, dominaram 
os dois ocupantes do carro e 
levaram o malote contendo R$ 60 
mil reais. Os assaltantes fugirar 
em um carro pequeno que est; 
escondido na mala e nao deixa 
qualquer pista. O delegado 
Egito Pessoa, superinten' 
regional, adonou todo o disp 
poMal sob seu comando, p 
investiga^oes de forma conji 
Em Sao Luis foi registrado 
assalto ao Motel San Re. 
localizado no bairro doTuru, 
madrugada na ultima ter^afeira 
Eram quatro horas, quando tres 
assaltantes invadiram o motel e 
dominaram os luncionarios e seis 
casais que all se encontravam. Os 
assaltantes levaram toda a renda 
do motel. 

PM prende Anao no faroeste 

por Francsico do Vale 

A Policia Militar apresentou 
ontem, por volta das 15:00 horas, 
no Primeiro Distrito, o elemento 
Aldo Brito Franca, vulgo "Anao", 
maranhense, 30 anos de idade, 
solteiro, vaqueiro, residente na 
Fazenda Morada Nova, filho de: 
Oliveira Pereira Franca e dona 
Maria do Carmo Franya Montado 
em um cavalo, Aldo fez o maior 
tiroteio na Vila Davi. 0 baixinho 
valentao so foi contido com a 
chegada da Policia Militar, que foi 
acionadae chegou rapido no local. 
"Anao" estava montado em um 

cavalo e armado com um revolver 
calibre 38, apreendido pela VPO 
7.0 elemento estava totalmente 
embriagado e falou areportagem 
que estava bebendo para 
esquecer um grande amor. O 
vaqueiro "Anao", apaixonado, ja 
estava treinando para a Expoimp. 
Com as esporas. nos pes, o 
baixinho Aldo, no 1° DP, chorava 
igual gente grande. Disse ainda, 
que e funcionario (vaqueiro) da 
Fazenda Pindar^. Mesmo 
algemado, o baixinho deu muito 
trabalho aos homens da PM. 
Segundo os militares, por pouco 
ele nao cometeu um crime 

naquele bairro. 
Mais tiroteio na Vila Davi 
Mae e filha tentaram invadir a 

residencia de um proprietario de 
bar na Vilada Davie quase acaba 
em tragedia O dono de de um 
bar conhecido como "Pilha 
Preta", usando de uma 
espingardapor fora, disparou um 
tiro contra outro proprietario de 
bar localizado nas proximidades 
da avenida Central. A vitima, 
Raimundo de Tal, como 
proprietario do Bar Raimundao, 
tentou separar a briga entre sua 
gargonete e a dupla. A mae e a 
filha de identidade nao levantada 

pela nossa reportagem, levando 
as mesmas para "Pilha Preta , 
este ficou revoltado e dentro de 
sua residencia apertou o gatilho. 
Segundo Raimundo, foi na 
residencia do vizinho apenas 
chainar o mesmo para tentar 
controlar a mae e afilha. Raimudo 
disse a nossa reportagem que a 
esposa e a filha de "Pilha Preta 
apanharam de sua gar<?onete. 
Para Raimundo, a convivencia 
entre ele e o seu vizinho acabou, 
e que um dos dois vajter que sair 
da Vila. Raimundo esta 
hospitalizado no Hospital Sao 
Rafael, sem correr risco devida. 

CIDADE CIDADA 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum do Sociedode Civil. 

TV CAPITAL; dioriomente, dos 13 ds 13:15 hs, e Mesa Redonda, todo sabado, as 10:00 horas. 

CIDADANIA JA 
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Menor continua desaparecida 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Furto de cheque 
Luis Gomes Linho, 

jrasileiro, maranhense, 
casado, advogado, residente 
na rua Dom Pedro I, 
Conjunto Tocantins, 600, 
comunicou na DRF que foi 
vitima de furto de tres folhas 
de cheques do Banco do 
Brasil, n0 826161, 826162 e 
826163, conta corrente nQ 

0.702-6, agencia 0554-1, 
sendo que todas as folhas 
estavam assinadas. 

Furto de bicicleta I 
Raimundo Ferreira de 

Abreu^ casado, 47 anos de 
idade, residente na rua Rui 
3arbosa, 633, bairro 
mtroncamento, comunicou 

na Roubos e Furtos, que na 
ultima ter^a-feira foi vitima 
de furto de sua bicicleta 
Caloi, cor bias, ano 96, n0 

058078 EB, em nome de 
Gilson Carlos Martins, fato 
ocorrido em frente aTelma. 

Furto de bicicleta II 
Maria da Cunha 

Trindade, maranhense, 
solteira, 19 anos de idade, 
casada, residente na rua Sao 
Jose de Alencar, nQ 1027, 
Bonsucesso, comunicou que 
um elemento desconhecido 
furtou da area de sua 
residencia sua bicicleta 
K Ha Bike, cor preta, n0 

). O fato, segundo a 
nicante, ocorreu por 

,oita das 13:00 boras da 
ultima ter^a-feira. O caso foi 
levado ao conbecimento do 
senbor delegado. 

Furto de bicicleta III 
Jos6 Murilo Torres 

Ponte, brasileiro, 
maranhense, casado, 
comerciante, 44 anos de 
idade, residente na rua 
Delta, n0 60, comunicou que 
no ultimo sabado que fora 
vitima de furto de sua 
bicicleta Caloi, cor vinho, 

o 96, nQ L94100 9787. O 
rato, segundo Jos6, 
aconteceu no biirro Nova 
Imperatriz. 

Perda de cheque 
Jos6 Maria Gomes da 

Silva Lima, brasileiro, 
casado, comerciante, 
residente na Benedito Leite, 
1070, comunicou que perdeu 
os cheques de nQ 001273, 
001274, da agencia 460, 
Bradesco, nos valores 
respectivamente de R$ 
2.229,00 e R$ 2.835,00. 
Segundo o comunicante 
foram extraviados tambem, 
Titulo Eleitoral, Carteira de 
Identidade Civil nQ 784969- 
MA, porte de arma e CPE 
Perda de documentos 

Maria do Carmo 
Resplande Jorge, 

maranhense, solteira, 35 
anos de idade, vendedora, 
residente na rua Expedito, 
n0 20, comunicou no 
Primeiro Distrito, que 
elementos desconhecidos 
danificaram o registro de luz 
(contador), de energia. A 
comunicante disse que o fato 
ocorreu por volta das 15:00 
boras da ultima segunda- 
feira. •• 
Furto de documentos 

Marinete Vargas Melo, 
maranhense, solteira, caixa, 
27 anos de idade, residente 
na rua Santo Cristo, 605, 
bairro Nova Imperatriz, 
comunicou na DRF que foi 
vitima de furto de todos os 
seus documentos pessoais, 
sendo Carteira de 
Identidade Civil SSP-MA, 
CPF, Titulo de Eleitor, 
Carteira de Poupan^a, alem 
de R$ 55,00 reais. O fato 
ocorreu dentro do 
Supermercado Variedades. 
PM agride domestic a 

A domestica Raimunda 
Leite Pereira, brasileira, 24 
anos de idade, maranhense, 
residente na rua Souza 
Lima, 75, comunicou na 
Delegacia Especializada da 
Mulher, que fora vitima de 
agressao fisica, praticada 
pelo soldado PM Antonio 
Nilton. Segundo 
comunicante, que 
trabalhava como domestica 
ha varios meses para o 
agressor, o fato se deu 
quando Nilton cbegou em 
sua casa Ihe acusando de ter 
roubado uma faca de mesa. 

Apresentagao 
de preso 

O roubo de uma bicicleta 
foi parar no PM Box da 
Rodoviaria, de onde foi 
transferida para a Delegacia 
de Roubos e Furtos. O 
elemento conhecido como 
Marcelo, com varias 
passagens pela Depol, esta 
sendo acusado por Jose 
Francisco de ter roubado 
sua bicicleta Monark Barra 
Circular 96. Marcelo foi 
recolbido para a DRF e se 
encontra a disposi^ao do 
delegado Arlindo Assun^ao 

Furto 
Avelino Francisco dos 

Reis Neto, maranhense 
solteiro, militar, 18 anos de 
idade, residente na Joao 
Pessoa, 33, bairro do 
Bacuri, comunicou na DRF 
que foi vitima de furto de 
sua bicicleta Motain Bike n 
1B224014, de cor amarela 
ano 93. Segundo 
queixoso, dois elementos 
ibe abordaram com uma 
faca e tomaram a mesma. 

por Francsico do Vale 
Da Editoria de Policia 

Antonio Felix de Souza, 
brasileiro, casado, 38 anos de 
idade, alfabeteizado, 
comerciante, filho de 
Francisco Paulo Moura e 
dona Maria Dalva de Moura, 
residente na rua Joao 
Meneses de Santana, 613, 
bairro Boca da Mata, esteve 
na DEM, Delegacia 
Especializada da Mulher, para 
comunicar o desaparecimento 
de sua filha menor, das 
iniciais J.P.S, de 16 anos de 
idade. 

Versao da familia 
Segundo o queixoso 

"Toinho da Boca da Mata", 
sua filha esta desaparecida 
desde a manba do ultimo dia 
09 de maio, quando deixou a 
sua residencia e saiu rumo ao 
col^gio Caic, localizado 
proximo a avenida Industrial, 
nao retornando ate o 
fechamento desta materia. 
"Toinho" afirmou que sua 
esposa esta sob a guarda do 
funcionario da Sucam, de 
nome Joao Nonatp, vulgo, 
"Joao Filbo", residente a rua 
Alagoas, 913, entre as ruas 
Luis Domingues e Benedito 
Leite. Toinho disse a 
reportagem que sua filha tem 
um caso com "Joao Filho" ha 
varios meses e que tem o 
conbecimento que "Joao 
Filbo" 6 casado e pai de 03 
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A menor desaparecida desde o dia 09 de maio pode ter ido para Sao Paulo 

filhos e que "Joao Neto" 
reside tambem em outra 
residencia na rua Nossa 
Senhora do Perpetuo 
Socorro, onde segundo o 
comunicante, tem parentes. 
Disse ainda, que no dia do 
desaparecimento da menor 
ele teve conbecimento que os 
dois estiveram juntos. 

Versao do acusado 

A nossa reportagem 
conversou com o acusado e o 
mesmo disse que a menor de 
fato esteve com ele no dia em 
que desapareceu e que ela 
teria dito que iria viajar para 
Sao Paulo, pois seu pai estaria 
Ibe pressionando a ir para 
aquela cidade. Dai nao viu 
mais J.P.S, de 16 anos de 
idade. Joao Neto disse ainda, 

que a menor tambem 
desapareceu a um ano atras e 
na epoca Toinho da Boca da 
Mata acusou Joao de ter 
sequestrado a sua filha, e no 
entanto a menor foi 
encontrada e Joao foi 
inocentado. Para o acusado, 
"Joao"; a menor deve estar em 
Sao Paulo na residencia de 
parentes. 

Confronto de gangues 

na Nova Imperatriz 

por Francsico do Vale 

Uma briga de gangues 
aconteceu no ultimo domingo 
no bairro Nova Imperatriz. 
Segundo informapoes de 
moradores, os elementos 
menores conbecidos como 
"G.S.L e M.S.S, da gangue da 
Nova Imperatriz, foram 
surpreendidos pela gangue da 

Rodoviaria. A briga, segundo 
informapoes levandada pela 
nossa reportagem, comepou 
quando o bder da gangue 
"Boiao" foi assassinado no 
Clube Farinhada, por um 
elemento menor conhecido 
com FS, no bairro da Vila 
Lobao. Na morte de Boiao a 
gangue do bairro Nova 
Imperatriz teria soltado uma 

caixa de fogos. Com o 
conbecimento deste fato se 
juntaram uma equipe da 
Rodoviaria com: Pistola, 
Nenenzinbo, Flavio, Itin, 
Toinho, Gerson, Cbilito e 
Galileu, de punho de uma 
espingarda por fora, para 
tomar satisfagao com a gangue 
do bairro Nova Imperatriz. 
Ontem se encontrava na 
permanencia do Primeiro 
Distrito os menores 
integrantes da gangue da Nova 
Imperatriz, G.S.L e M.S.S. 
Segundo eles nao houve 
queima de fogos na morte de 
Boiao. 

Assalto 
Francisco Araiijo Martins, 

maranhense, solteiro, 17 anos 
de idade, serralheiro, 
residente narua Maria, n0 510, 
Santa Ines, esteve na Depol, 
comunicando que na ultima 
segunda-feira, por volta das 
13:00 boras, o comunicante foi 
abordado por dois elementos 
armados de revdlveres, que 
tomaram a sua bicicleta 
Monark Bike, cor preta, 18 
madias, adquirida na Onogas. 

O senbor Raimundo 
Ferreira Abreu, csado, 
maranhense, residente na rua 
Rui Barbosa, nQ 633, 
comunicou que teve sua 

bicicleta Bike, cor bias, n0 

96058078, em nome de Gilson 
Carlos Martins, roubada. 
Segundo a comunicante, o fat') 
ocorreu por volta das 18 bor 
na ultima segunda-feira. O fato 
foi levado ao conbecimento do 
senbor delegado. 

Cheque sem fundo 
Hildevanes Fernandes 

Monteiro, goiano. casado, 
mecanico, residente na rua 
Bom Futuro, nu 997, bairro 
Ju^ara, comunicou na Depol, 
que no dia 20 de mar^o de 96, 
vendeu uma moto DT 200, ano 
93, cor branca, para o 
elemento Raimundo Pontes, 
residente na avenida Caiyara, 
n0 501, estrada de Joao Lisboa. 

O comunicante disse a 
reportagem que fora dado dois 
cheques: um no valor de R$ 
550,00 reais, do Banco do 
Brasil, conta 0117.286 7, 
agencia 3374, nQ 483 125, para 
o dia 30 de abril e outro no 
valor de R$ 2.200,00 reais, 
tambem do BB, nQ 483124, 
agencia 3374, conta 0117286- 
7, Banco do Brasil, de Barras 
dos Carajas-PA, em nome de 
Alexandre B. Barbosa, bom 
para o dia 11 de maio de 96, e 
que o comunicante esteve no 
banco e os mesmos estavam 
sem fundos. 

Bingao 

do Conor Farias 

Sorteio Antecipado 

21 de maio 

Va a um dos postos de venda 

e compre ja sua cartela 

motos - 01 escort 0 km 


