
1* 

pagtnas 

impera 

empo 

v/ Institute Nacional de 
Meteorolbgia informa que o tempt) 
em Imperalriz hojc sera 
ensolarado a moderadovcom e 
visibilidade boa. 
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A T Hospitalar 96. Feira, 
Internacional ) de Froduios., fedw^if 
Fquipamtrntos cServices para Hospitals | 
e Rstabelecimentos de Saude 

a, 19 jiinho 1996 A*io U W- 537 Fimdador; Conor Farias 

estimula bandidos 

Policia Militar coloca maioria do efetivo na apreensao de veiculos 

Policiamento preventive desaparece das principals ruas de Imperalriz 
' 'c     
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firDecisao judicial beneficiagrupo do dep. DaviAIves Silva 

regislro de candidatera$ 
propordonais e rnajoritarias. 

A dedsao <io juiz Adroaldo 
Souza somente cabera rtxoirso 
no Tribunal Pleno do 
Maranhao on nos Tribunais 
Supemres tie Brasilia. Com a 
dedsao judicial, a coligayao 
PM-PPBlerao maior telnpo no 
horario gratiuto de radio e 
tele visao <1 estin ado aos 
candidatos as dei^des tie O! > de 
outuforo. Pagina 3A 

O deputado fetldral Dad 
Alves Silva volta a eoutrolar o 

^liretorio municipal do Partido 
fl^'rt sgressi sla Bntsileiro, PPB. 0 

juiz Adroaldo Souza deferin 
liminar que reconhece a 
con v e n ca o m unici pal 
promovida pelo grupo 
davisisla. O vercador joao 
Silva, imiH'lrante do mandato 
de seguranca, argument tm que 
a sigla estava i«irali.sada e sem 
acao para definir a data para 

tMmi 

m 
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Gov Roscana Samey e ceL Xexeo (detalhe) nao anunciani mefbotia na scguran^a de Imperalriz 

A Policia Militar reduziu 
drasticamente o policiamento 
ostensivo na cidade e a 
sucessao de crimes assusta o 
imperatrizense. 

A maioria do efetivo poncial 
. sta destacado para a opera^ao 
"Pente Fino", que tern como 
objetivo, apreender veiculos 
com atraso nos pagamentos tie 
taxas estaduais e municipals. 
0 patio da Ciretran local esta 
abarrotado de carros e motos 
com atraso no pagamentod as 
referidas taxas. 

A diminuigao no 
policiamento ostensivo tern 
aumentado a audama de 
homicidas e latrocidas. Em 
menos de 10 dias, quatro 
assassinatos aconteceram e 

ate o momento, sequer, um 
suspeito foi apresentado a 
sociedade civil. 

Ontem pela manha, na 
avenida Getulio Vargas, 
principal art^ria da cidade, 
dois assaltantes mataram o 
comerciante Lourival 
Nascimento e os latrocidas 
fugiram de bicicletas. Nenhum 
policial militar estava nas 
proximidades para prevenir o 
assassinate ou perseguir os 
bandidos. Pagina 3A 

O numero Gohab lan9a condominio dia 21 

83 

E o numero do ano em 
que a equipe brasileira, 

kvencc o Campeonato Sul- 
'americano de Prancha a 
Vela (Windsurf) dispulado 
no Chile. 

Ofato 

Na proxima sexta-feira, dia 
21, a Gompanhia de Habita^ao 
do Piaui (Cohab) estara 
lancando um condominio 
fechado com 640 
aparlamentos na Zona Sul de 
Tercsina. Como parte da 
programayao do Dia Ivstadual 
da llabitayao, sera iniciado 
paralelamente as obras do 

Mutirao dos Servitlores. 
Elaborado pela Cohab, o 

Piano Estadual de llabitayao 
contempla os doisprogramas, 
que serao efetivados no tlia 21 
proximo, quando havera 
tambem uma exposiyao do 
Piano apos o lanyamento do 
condominio denomiuado 
"Verde Que te Quero Verde". 

Construido em regime de 
auto-financiamento, com 
pianos de pagamentos que 
variam entre 96 a 144 meses e 
prestaybes a partir de R$ 
95,00, o conjunto de 
apartamento tera um padrao 
de qualidade superior aos que 
ja foram construidos pela 
Companhia. Pagina 2A 

Multidao recepciona 

Ildon Marques 

O Instituto 
Gutenberg e 
um centro de 
e s t u d o s I 

teenicos sobre a midia, >; 
independente e ^ 
apartidario. Esta i 
publicayao tern circulayao 5 
dirigida. 

A pessoa 

Sergio Wladi- 
mir Bernardes, 
arquiteto e 
urbanista. 
Criou, em 1972, o projeto 
do Mastro da Bandeira 
Nacional na praya Tres 
Poderes, em Brasilia; 
tambem na capital federal 
projetou o Clube Naval, o 
Centro de Convenybes e o 
Planetario, que fazem parte 
do Espayo Cultural. No 
inicio dos anos 70, 
desenhou o Mausolbu do 
pres. Castello Branco, em 
Fortaleza. Foi premiado, 
cm 1954, na Trienal de 
Veneza, Italia. 
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Zagalo divulga nomes dos convocados 

O tecnico da Seleyao 
Brasileira, Zagalo, fez ontem a 
divulgayao da lista com os 
nomes dos 18 jogadores que 
atuarao no amistoso contra a 
Polbnia. Sera o ultimo jogo 
antes da.convocayao jiara as 
Olimpiadas de Atlanta, nos 
Estados Unidos. 13 dos 
jogadores atuam aqui no 
Brasil. O jogo sera realizado 

em Vitbria, KspiriU*-Santo, na 
proxima quarla-feira, dia 26. 

Goleiros 
Dida, do Cruzenh 
Danrlei, do Gremio 
Laterals 
Ze Maria, do Flamengo 
Andre Luis, do S&o Paulo 
Zagueiros 
Narciso, do Santos 
Ronaldo, do , Atletico 

Mineiro 
Meio-Campo 
Flavio Conceiyao 
Amaral 
Rivaldo 
(Todos do Palmciras) 
Ze Elias, do Corinthians. 
Belo, do Bolafogo 
Marques, do Flamengo 
Ataque 
Luizao, do Palmeiras 

O ex-interventor estadual de 
Imperatriz, emprcsario Ildon 
Marques de Sousa, 
descmbarcou ontem as 18:30 
boras no Aeroporto Guilherme 
Cortez Moreira, vindo de Sao 
Luis. 

Assim que chegou, foi 
imediatamente para a scde do 
Diretbrio Municipal do Partido 
do Movimento Democratic© 
Brasileiro, ocasiao em que 
afirmou ser candidate a 

candidate a prefeito de 
Imperatriz no pleito de outubro 
vindouro. 

"Hdao" foi recepcionado por 
uma multidao, quo desde o 
inicio da tarde o aguardava no 
saguao do aeroporto local. 
Depois, saiu em carrcata pelas 
principals ruas do centro 
comercial. Mai'ques disse que 
b candidate a candidate pela 
coligayao PMDB-PRP-PSL- 
PCdoB. 

Lobao fala sobfe uacordao" 

O senador Edison Lobao 
enviou nota ao Jornal Capital 
dando sua vcrsao sobre o 
"acordao" criado com o 
propbsito de lanyar o sen nome 
como candidate a prefeito de 

Imperatriz nas eleiybes deste 
ano. O deputado federal Davi 
Alves Silva seria o %u vice. 

Sobre o assunto. Dibao diz 
que "nao five jamais nenhuma 
conversa com o deputado Davi 

Alves Silva a respeito de uma 
possfvel pretensao dele a 
candidatar-se a vice- 
governador. Nem o deputado 
me propbs isso, nem eu Ihe 
oferecitalposiyao". Pagina 3A 

US$ Comercial Compra 
R$ 0,9940 

US$ Comercial Venda 

R$ 0,9950 
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US$Turismo Compra 
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Jussara Cerqoeira comenta 
a sociedade imperatrizense, 

e Soraya Loiza, a 
ayailandense 

Confira close de 
aniversariante da 

semana 

Programacao da TV 

por FREDERICO LUIZ 

Pdgina 8A 

Frederic© Luiz desnuda os 
principals fates politicos de 
ImixTatrize RegiaoTocantina. 
Nas Ondas Curtas, o cokinista 
resume sua satira aos pdfticos. 

Com uma linguagem agil, 
Frederic© Luiz abusa da 
charge eletrbnica com o Ze da 
Praya, iiersonagem criado jiara 
a coluna. Pagina 1C 
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Sr. Editor: 
Pesquisa do Instiluto 

Gallup constatou que 81% da 
popula^ao das sete 
principals capitals do pais 
apoiam a greve geral. 
convocada pela Centra] 
Unica dos Trabalhadores 
(CUT), For^a Sindical e 
CGT. 

A popularao brasileira 
opinou ainda revelando que 
os maiores problemas do 
pais sao desemi)rego (58% 
dos entrevistados), salaries 
baixos (39%), pobreza (25%) 
e custo de vida (10%), 6 que, 
mostra que a CUT e seus 
sindicatos filiados estao 
afinados com a vontade da 
popula^ao que nao aguenta 
mais a politica neoliberal do 
governo FHC, que beneficia 
os banqueiros, os ruralistas 
e os politicos fisiologistas, 
mas nao apoia os 
trabalhadores, que lutam 
por melhores salaries, 
reforma agraria e salario 
digno.A greve geral do dia 
21 de junho mostrara para 
Fernando Henrique, 
Roseana Sarney (quer 
privatizar a CEMAR e 
Conceiyao Andrade, que da 
12% de aumento para os 
funcionarios e 27% de 
aumento para as passagens 
— beneficiando os donos 
das empresas, que o povo 
brasileiro exige respeito e 
vai as ruas lutar por 
melhores dias e contra estes 
governos. 

Ta na sua mao, na minha 
mao, na mao da gente parar 
este pais per uma vida mais 
decente, onde haja reforma 
agraria e nao chacina de 
inocentes, trabalho e salario 
justo e certeza de que o 
aposentado vai viver 
dignamente. Ta na mao 
cansada, a mao do povo, a 
mao da gente, cobrar 
aquelas promessas que fez 
nosso presidente! 

Atenciosamente, 
Comissao 

Organ iza dora 

SlNTONIZE 

A TV 

Capital 

Canal 5, 

(Rede 

Record) 

A SUA TV 

INTERATIVA. 

SUA 

MELHOR 

AUDIENCIA 

Fazenda promo ve 

ciclo de palestras 

por Washington Luis 
Da Editoria de Regional 

As mais recentes 
alterayoes na legisla^ao 
tributaria piauiense sao otema 
do H Ciclo de Palestras sobre 
Legislagao Tributaria. As 
alteraQdes sao explicadas aos 
contribuintes pelos lecnicos 
do DepartamentO df 
Arrecadayao e Tributacao 
(Datri), da Secrelaria da 
Fazenda do Estado. A prdxima 
etapa do II Ciclo sera nesta 
quinta-feira, em Campo Maior. 
a 80 Km de Teresina, 
informou o diretor do Datri. 
Raimundo Neto de Carvalho. 

Ele disse que participarao 
da palestra empresarios, 
contadores e servidores da 
Diretoria Regional da Sefaz 
em Campo Maior. As palestras 

serao ministradas durante 
todo o dia e inicio da noite. na 
sede da Diretoria Regional da 
Sefaz naquela cidade. "Vamos 
divulgar as inovacdes mais 
recentes da legisla^ao e 
esclarecer diividas.. Temos 
informacdes de que apos 
essas reunides, os 
contribuintes se sentem mais 
motivados e interessados no 
assunto", disse Carvalho. 

Dentre os assuntos em 
pauta, na reuniao de Campo 
Maior. estao maquinas 
registradoras, ICMS nas 
compras governamentais e 
aviso de debito. Com relagao 
as maquinas registradoras, os 
contribuintes tomarao 
conhecimento sobre como 
obter isen^ao de 100 por cento 
na compra desses 
equipamentos. 

ICMS 
As mudan^as no ICMS nas 

compras governamentais 
permitem que os 
fornecedores recolham o 
imposto apenas quando 
recebem o pagamento da 
fatura. "Antes, o contribuinte 
recolhia o ICMS antes de 
receber o pagamento das 
mercadorias que forneceu ao 
Estado. Agora faz o 
fornecimento, emite a Nota 
Fiscal, mas nao lanya logo o 
imposto que sera recolhido 
quando receber o 
pagamento", esclareceu 
Edvaldo de Jesus Sousa, 
assessor do Datri. 

Quanto ao aviso de debito, 
e uma forma agil de cobrar o 
ICMS a recolher, declarado na 
Guia Informativa Mensal do 
ICSM (GIM). 

Alunos do Piaui se destacam 

em avaliacao nacional 

ww! S??k!5!5!S ::v 

por Paulo Fontinele 
Da Editoria de Regional 

0 percentual de acertos 
dos alunos do Piaui nos 
testes aplicados pelo Sistema 
Nacional de Avaliacao do 
Ensino Basico (Saeb) em 
Matematica e compreensao 
de leitura foi o maior em 
rela^ao aos demais Estados 
da regiao. Em matematica o 
percentual foi de 40,4 por 
cento e em Portugues, 51,5 
por cento. Nos demais 
Estados os acertos ficaram 
em torno de 35 por cento em 
matematica 47,3 por cento 
em compreensao da leitura. 
A avaliacao, realizada no ano 
passado, foi feita no ensino 
basico de todo o Pais. A 
media nacional foi de 38,3 

por cento e 50,6 por cento, 
respectivamente. 

Segundo a avaliacao do 
Saeb, os alunos da 4,' serie do 
1° grau da regiao Nordeste 
apresentam mais dificuldades 
em Matematica e 
compreensao de leitura do 
que seus colegas das regioes 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste. 
Os alunos do Maranhao 
foram os que tiveram maiores 
dificuldades nos dois testes. 
Em Matematica. o percentual 
foi de 34,9 por cento e em 
compreensao de leitura, 43,8 
por cento. 

A pesquisa foi realizada 
com recursos do Projeto 
Nordeste no mes de 
novembro do ano passado em 
escolas publicas e privadas de 
todos os Estados da 

Paisagem de natal 

Federacao. Alem da 4° serie, 
foram avaliados os alunos da 
8° serie do 1° grau e da 2° e 
3° serie do segundo grau, 
perfazendo um total de 124 
mil alunos examinados. A 
habilidade para aplicacao ou 
solucao de problemas com as 
operacbes fundamentals, 
medidas e geometria foi 
verificada em apenas 27 por 
cento dos casos da regiao. 
Pouco menos da metade dos 
e Stud antes da 4° serie 
examinados no Nordeste 
(49,5 por cento) conseguiu 
estabelecer sinfigicados e 
desenvolver interpretacbes 
nas leituras feitas durante a 
avaliacao. 

O secretario da Educacao, 
Ubiraci Carvalho, comentou 
o resultou da avaliacao com 
cautela por achar quern 
apesar do Piaui apresentar 
major indice nos testes em 
relacao ao Nordeste, e 
preciso ainda muito trabalho 
para melhorar o ensino 
basico. "O esforco sera 
grande daqui ate o ano 2()00", 
afirma ele. "Mas is so nao 
depende so de nos, porque b 
preciso que a sociedade 
piauiense compreenda e se 
junte ao governo a fira de que, 
unidos possamos mulliplicar 
esse percentual". 
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azul dos montips 

lon^a. 

As montanhas arcaicas, vant-re 
da um Sol parfaito 

da uma infinita 
Lua 
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alidindo montanhao 
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Esta aotrada... 

Navoao 
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Jamaio havara volta. 

Cantiga 

porOrides Fontela 
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Plantao 24 horas de emergencia 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

19/06/96 

Mos pital Nice jCobao 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados 

SUS - hoje, dia 

19/06/96 

Hospital Santa Marta 
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PM reduz "ostensivo" e crimes aumentam 

Enquanto policiais apreendem veiculos, bandidos tomam conta da cidade 

Govemadora Roseana Samey e Cel. Xexeo ainda nao^ efeUvo 

CDNVITE 

"Nos dias 21 e 22 de junho do 

corrente dno, na Area de Lazer da 

Vila Militar dos subtenentes e 

sargentos realizar-se-a grande 

festa junina. 0 evento contara 

com concurso de quadrilha; 

comercio de comidas e bebidas; 

leiloes e prendas; fogueiras; 

brincadeiras e jogos. 

Horario: 20:00H (Inicio) 

Voce e nosso convUao! 

^ A Diretoria 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 

EDITAL DE CONVOCA^AO 

() Diretdrio Municipal do Partido da Social Dcmocracia 
Hrasilcira-PSDB, di^stc Municipio, atcndrndo ao disposto no 
Art. .12, inciso I. ahnca H dc sen cstaluto, v da I,ci n" 9.100/ 
95, CONVOCA todos os sous convcncionais para a 
CONVENCAO MUNICIPAL a rcalizar-sc no dia 29 dc lunho 
jIc 1.990, com im'cio as 9 boras c enccrramcnto as 17 boras, 

Aa rua 13 de Maio, s/n (Colcgio (iraya Aranba), ncsta cidade 
com a setfuintc 

ORDEM DO DIA 

1- Discussao e vota^ao, por voto direto c secrcto, de 
Coliga^ao partidaria com vistas as elei^des de 03 de Outubro 
de 1.990 em Imperatriz, e os novos Munidpios de Sao Pedro 
d'Agua Branca, CidelSndia, Sao Francisco do'Brejao, 
Governador Edson D)bao (Ribeiraozinbo); 

2- Discussao evolavao, por voto direto e secreto dos nomes 
dos candidatos a Prefeito e Vice-prefeito e da cbapa dos 
candidalos a Vereadbr; 

Sorteio dos numeros dos candidatos a vereador, 

4- Discussao e votacao, |K)rvolo diret()e secreto dos nomes 
dos membros do comite financeiro; 

5- Discussao e votagao, por voto direto e secreto do 
Protocolo de Intenvao; 

(i- Discussao e vola^ao, jnirvoto direto e secreto dos nomes 
dos membros para Delegados perante a Justiya Eleitoral. 

Imperatriz (MA), 19dejunbode L99(i 

Uliirajara Perei 

Presidente 

Filho 

a 

i 

A Policia Militar coloca a 
esmagadora maioria de sen 
efelivo em Imperatriz, para 
promover a bpera^ao "Pente . 
Fino". 

O objetivo da Opera^ao b 
apfeender carros e deter 
motor istas que estao 
atrasad(TS com o recolhiment( 
de tax as estaduais e 
municipais, a exeiqpl0 do 
IPVA. 

Enquantob efetivo da PM, 
sob orienta^ao expressa da. 
governadora Roseana Samey, 
esta apreendendo veiculos 
com atraso no pagamento de 
laxas, o crime organizado 
implanta o terror no 
municipio. 

Em menus de 10 dias, 
quatro brutais assassinates 
foram cometidos sem que a 
Policia Militar pudesse evitar, 

assassinates cometidos nos 
ultimos 10 dias, sequer, urn 
suspeito foi detido para 
averigua<;ao. 

Ontem. em plena manna, 
no- Final da avenida Getulio 
Vargas, o comerciante 
Lourival Nascimento foi mais 
uma vitima de latrocinio 
praticado por dois assaltantes 
que fugiram de bicicleta. 

A falta de policiamento 
ostensivo nas ruas tern 
incentivado a audacia dos 
bandidos. Na semana 
passada, uma quadrilba 
as sal to u uma mercearia, 
levou uma caixa de cigarros 
e os membros do bando 
fugiram de onibus coletivo. 

0 secretario de Segutan^a 
do Estado, Cel. aposentado do 
Exercilo, Jair Xexeo declarou 
que a melboria das conduces 
de seguran^a, com a 
reconstrugao do primeiro DP, 

Cover no Roseana Samey diminui policiamento ostensivo 

Policia Militar puuesse eviuu,  -' , , piPJCao 
pois gramie parledo chamado 
policiamento ostensivo esta • . bavera 
des.oca.lo para apreendcr 

Ve A"e0o momcnto, Cos quatro Militar em Imperatriz. 

PPB volta para o controle de Davi 
A-    

por Frederico Luiz 
Da Direpao de Jornalismo 

() juiz Adroaldo Souza do 
Tribunal de Justica concedeu 
liminar, que reconduz o 
grupo do deputado Davi 
Alves Silva ao comando do 
PPB, Partido Progressista 
Brasileiro. 

O despacbo do magislrado 
anula decisao do juiz 
Gervasio Protassiom da 339 

Zona Eleitoral sediada cm 
Imperatriz, que concedeu 
ganbo de causa ao advogado 
Jose Lamarck, anulando a 
convenyao realizada pelo 
grupo Davisista. 

No Mandato dc Seguranya, 
que recebeu o n0 19()/9(), o 
juiz Adroaldo Santos decide 
que "De outra parte, com a 
sentenya de nierito, atingida 
esta a convenyao e a eleiyao 
realizada, e a persistir os sens 
efeitos, efetivamente nao 

poderao os impertrantes dar 
prossguimento aos atos 
eleitorais dela decorrentes, 
estabelecidos que estao os 
prazos, por exemplo, para a 
escolba de sens candidatos". 

Com a decisao, o grupo do 
Deputado Davi Alve£ podera 
efetiyar coligayao com o PEL 
do ex-governador Jose de 
Ribamar Fiquene, que dispula 
o Palacio Branco, sede do 
governo municipal. O 
advogado Jose Lamarck, que 
disputa o controle do PPB, 
pretende coligar a sigla com 
o PSDB do deputado federal 
Sebastiao Madeira. 

Mantida a decisao do 
judicial, sem pronuncia 
contraria dos Tribunals 
superiores de Brasilia, o ex- 
governador Jose de Ribamar 
Fiquene sera o candidato com 
maior tempo na propaganda 
eleitoral gratuita no radio e na 
televisao. 

1 

? 

i 
li 

it 
. 

■ 
ir     

Dep. Davi Alves control a diretdrio do PPB de Imperatriz 

Lobao:"Nao esta nos meus pianos 

11 
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o proposito de retornar ao governo" 

por Frederico Luiz 

Senador Edison Lobao 
aftrma que pacto Davi/ 
Fiquene o agrada 

Referente a materia 
publicada ontem no Jornal 
Capital, o senador Edison Lobao 
enviou o seguinte direito de 
resjiosla; 

"Acabo de ler em Brasilia a 
nola "Acordao: Davi e vice de 
Lobao em 98", e devo 
esclarecer, a bem da verdade, 
que todos os entendimentos 
poUticos que buscaram e 
buscam o apoio a Fuiuene estao 
sendo feitos pelo prdprio 
Fiquene com p Dejiutado Davi 
Alves Silva. E claro que lais 
entendimentos nao me 
desagradam. Ao contrario, 

inteqiretoos como urn refeoryo 
significalivo a candidatura de 
Fiquene, que desejamos seja o 
proximo Prefeito de Imperatriz. 

Por outro lado, nao live 
jamais nunhuma conversa com 
o Deputado Davi Alves Silva a 
respeito de uma possivel 
pretensao dele a candidatar-se 
a Vice-Governador. Nem o 
Deputado me propos isso, nem 
eu Ibe ofereci tal posiyao. 

E mais; nao disse a ninguem, 
sequer aos que me sao mais 
intimos, que sou candidato 
"incondicional" a sucessao da 
governadora Roseana Sarney, 
ate porque nao tenbo a 
pretensao de voltar ao governo 

do men Estado. 
Devo reconhecer que, no 

Maranha< > on em Brasilia, tenbo 
sido insistentemente procurado 
por Prefeitos, ex-Prefeitos, 
Depulados, Vereadores e 
pessoas do povo, que me 
convocam a voltar ao governo 
do estado com palayras 
generosas que lembram o exito 
da minha administrayao. 

Pico naturalmente muito feliz 
com essas demonstraydes de 
carinho, apreyo e ate apoio 
explicito, mas, sinceramenle, 
ainda nao esta nos meus pianos 
o proposito de retornar ao 
governo do nosso grande 
Estado. 

 — — —   .   ^ msf-* 

VALE TRANSPOR1E AuSi 

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

P'-ssente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas esta a dtsposipao dos senhores empresarios que vAtE - i - 
deseiam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. ^ - 1 
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Partido alerta candidates sobre registro 

por Marinaldo Gongalves 
Da Sucursal de A9ailandia 

Antes mesmo de serem 
realizados as conven^oes que 
indicarao os candidates as 
proximas cleiyoes, os 
diversos partidos pbh'ticps ja 
estao alertando seus futures 
candidates para serie de 
documentes que deverao 
apresentar ao Carterie 
Eleitoral, quande o registro 
de suas pespectivas 
candidaturas. 0 cuidade des 
partidos fundanientam-se no 
fate de que. encerrada a 
convenyae e indicade os 
candidates, as coliga^oes tem 
somente at6 o dia 05 de julho 
paraefetuar o devido registro 
dos nomes de sens 
ebneorrentes. 

Para evitar atropelos de 
ultima hora ou mesmo a falta 
de documentayao adequada, 
que implicaria na faalta de 
registro do candidate, os 
partidos ja estao alertando 
seus futures candidates para 
que procurem se munir de 
toda a documenta^ao 
necessaria, a fim de que 
sejam evitradas as confusoes 
de ultima hora, com 
sobrecarga para as 

reparti^oes encarregadas de 
fornecer alguns dos 
candidates exigidos para 
registro junto ao Cartdrio 
Eleitoral, tais come ceftiddes 
e declara^ao de bens do 
candidate. 

A documenta^ao 
Os candidates deverao 

entregar para o sen partido 
ou coligayao a seguinle 
documentacao, a fim de que 
esteja em condiyoes de ser 
devidamente registrado junto 
ao Cartdrio Eleitoral: • * ■ 

— Aulorizavao para o 
partido registrar sua 
candidate ra; 

— Prova de filiaeao 
partidaria; 

— Cdpia do ti'lulo eleitoral 
ou certidao fornecida pelo 
Cartdrio Eleitoral de que d 
eleitor no Muidpio desde 15 
de novembro de 1995 ou que 
recorreu sua inscri^ao ou 
transferencia do domicflio ate 
aquela data; 

— Certidoes criminais 
fornecidas pelo candidate, 
com os respectivos valores 
atualizados; 

Na maioria dos casos, os 
partidos estao instruindo os 
candidates que recorram as 
reparti^des publicas desde 
agora, a fim de que nao 

fiquem prejudicados em seus 
registros. Mesmo assim, e 
facil prever um grande 
congestionamento nos 
carldrios da cidade. 

Comercio enfrenta pior crise do real 

1 ! i 

mrm 

%■ 
por Marinaldo Gongalves 

O Piano Real, que jaatinge 
o seu segundo aniversario (le 
implanta^ao, vein 
submetendo o pequeno e 
medio empresarios a 
situa^des de verdadeira 
calamidade, com o niimero 
de inadimplencia e falencias 
batendo recordes nunca 

antes alcancados. O 
comercio varejista, que e o 
que oferece maior niimero de 
emprefgos, especialmente 
nas cidades de pouca 
expressao industrial, e o 
maior afelado pelas francas 
vendas e, como 
consequencia, o niimero de 
desempregos aumenta de 
forma vertiginoso e deixando 

imimeras fann'lias sem 
sustento, 

A temporada de vendas 
fracas, que ja se estende o 
empresariado local e a 
siluayao ja se faz sentir ate 
mesmo nos supermercados, 
um segmento do comercio 
varejista que normalmente 
resiste a este tipo de 
problema devido ao seu 
direcionamento para avenda 
de produtos alimenticios. De 
acordo com alguns 
empresarios do setor, o mes 
de maio passado registrou 
uma das maiores quedas de 
venda dos liltimos tempos, 
acendendo uma luz de alerta 
junto a categoria, tendo em 
vista que o volume de 
negdeios e muito grande e a 
margem de lucro se torna 
bastante reduzida, tendo em 
vista a grande concorrencia 
de preyos no set or. 

Pre-falencia 
Nos demais segmentos do 

setor, ressalvando-se, 
lambem, o caso das lojas de 
venda de material de 
construyao — que sempre 
apresentam regular 
movimento nesta epoca do 
ano —, a siluayao e cn'tica, 
com as lojas de vesluario e 
miudezas passando por 
graves problemas de ordem 
financeira. "De uns meses 

liara ca — afirma um 
empresario do setor de 
confecyoes —. eslamos 
trabalho numa siluayao de 
regime pre-falimentar, ja que 
nao estamos conseguindo 
faturar nem mesmo para 
pagar os nossos 
fornecedores. N'o men caso, 
ja dispensei mais da metade 
dos meus empregados e, 
mesmo assim, continub 
trabalhando no vermelho'. 

No setor de ealyados, 
outro comerciante — que nao 
quer se indentificar por 
motivos bbvios — afirmam 
que "a situ ay ao e 
desesperadora. Nunca 
tivemos um pen'odo tao ruim 
de vendas quanto este. 0 
dinheiro sumiu de vez e o 
cliente nao aparece, nem 
mesmo para ver as possiveis 
novidades do mercado. Estou 
sentindo grandes 
dificuldades em saldar meus 
compromissos. pois os juros 
bancarios estao muito altos e 
nao podemos deixar os 
titulos se atrasarem em 
muitosdias. Se isto ocorrem, 
e quase certo que vamos ter 
verdadeira bola de neve. A 
siluayao nao esta facil e, o 
pior de tudo, e que ninguem 
sabe quando vai melhorar. se 
e que vai melhorar algum 
dia". 

Documentos Perdidos 

O Sr. Jooo Rives de Santana, perdeu uma carteira contendo todos os seus 

documentos, e pede a quem encontrou ou encontrar, favor devolcer a Rua Simplicio 

Moreira, 658, Centro, ou entrar em contato pelos fones: 722-1718 (residencia), 

723-2034 (TV Capital), ou ainda na Grafica Brasil, fone: 721-8909. 

Ferro em 

Brasa 
^11 

.-.v. 

por MARINALDO GONQALVES 

Espanto 
O eleilorado ainda nao se 

refez do espanto ao tomar 
reconhecimento de que o 
candidate a vice-prefeito na 
chapa da coligayao "A Frente 
do Progresso"sera o medico 
Gilson Santanba. Como se 
prenunciava, o no me 
esperado era o do tambem 
medico Antonio Pereira. 
Diante do surpreendente 
resultado — mas nao tao fora 
de propbsilo —. o eleitorado 
ainda esta digerindo o prato 
feito que Ihe foi servido. 
Enquanto isso, as dissenybes 
diante da medida tomada 
pelo partido vao se tornando 
mais tenues e, dentro de 
pouquissimo tempo tudo 
voltara ao normal. 

Gincana 
Os estudantes 

secundaristas de Ayailandia 
participam, a partir do 
proximo sabado, dia 22, da I 
Gicana Inlercolegial de 
Ayailandia, uma promoyao 
conjunta da Ilniao Brasileira 
dos Estudantes 
Secundaristas (UBES) com a 
Ilniao dos Estudantes 
Secundarisras de Ayailandia 
(DESA). Para este sabado 
esta prevista a abertura do 
evento, com a realizayao de 
uma fcsla, nas dependencias 
do Ayai Clube, quando serao 
escolhidos a Garota e o 
Mister Gincana. As provas da 
Gincana serao deflagradas a 
partir do dia 23, com 
participayao de pralicamente 
todos os gremios estudantis 
da cidade. 

Na dele 
Sem sombras de duvidas, 

o jornalista Domingos Cezar 
pode ser qualificado como o 
otimismo em pessoa. Na 
verdade, desde que voltou a 
reassumir a postura de 
candidatoa prefeito, ele vem 
proclamando, em alto e bom 
som, que sera o vencedor das 
proXimas eleiybes 
municipais. Onde quer que 
esteja e qualquer que seja a 
ocasiao, ele afirma vai 
ganhar. Embora tudo nao 
passe di' 
declaraybestemerarias, ixisto 
que a eleiyao se apresenta 
como de dificil prognbstico, e 
provavel que ele acabe ixir 
convencer, a si prbprio, que 
tem chances de veneer. E que 
seja tudo como Deus quiser... 

Quase parando 
Os proplemas da sucessao 

politica municipal estao como 
que servindo (!(> biombo nao 
deixando que ninguem se 
aixwcebacom mais clarezada 
tragedia que se esta 
instalando na cidade. 
Ninguem si1 esta dando conta 
de que a economia local esta 
parada, nao ha dinheiro 
circulando na cidade. E ate os 
supermercardos estao 
sentindo uma acenluada 
queda nas vendas, desde o 
mes passado. O comercio 

varejista em geral, tambem 
nada vende, as lojas nao 
registram movimento 
compensador e todos os 
empresarios estao deixando 
de honrar seus 
compromissos. E o pior e que 
ninguem esta dando a 
minima atenyao para tao 
grave problema, que parece 
nao ter soluyao e curto prazo. 

Miseria 
A Organizayao das 

Naybes Unidas (ONU) 
divulgou mais um relatbrio 
economico que inclui o 
Brasil. E mais uma vez la 
estamos com o nosso 
contratoe flegrantes 
injustiyas sociaisno que diz 
respeito a distribuiyao de 
renda dentro deste iiais- 
continente. Enquanto o Rio 
Grande do Sul apresenta 
estagio de primeiro mundo e 
o Sudeste melhora sua renda 
per capital, o Nordeste 
continua apresentando um 
estagio de miseria 
permanente. At'w «> Ceani. 
um dos mais | 
industrializados, apresenta 
indice de 51 % de pobrez^fc 
absoluta. Imagine-se ^ 
Maranhao. que nem 
induslrializado e, tendo que 
imporlar praticamente tudo 
que como, veste, calya e usa. 
Pobre de nbs. 

Suspense 
Ate parece um filme de 

Alfred llitchkoc! Esta rodo 
mundo na espectativa, mas 
Gleide Santos diz que ainda 
nao e hora de se definir. 
Assediada iK)r todos os lados, 
ela tem se mantido num 
silencio de causar inveja a 
espatano. Nem nnsmo seus 
amigos mais prbximos tem 
conseguido extrair dela 
alguma i)alavra 
comprometedora ou urn^k 
pequeni indicio que possj^r 
indicar a direyao que vai 
seguir. Valorizando seu 
apoio, ela vai garaantindo 
espayo politico para seu 
grupo e criando a maior 
expectativa no eleitorado, o 
que nao deixa de ser uma 
excelenle estralegia de 
marketing. 

Importancia 
Com ajKissivel inclusao de 

Itinga nas eleiybes de 
Ayailandia, o que torna o 
grupo do prefeito Ildemar 
Gonyalves mais forte, seus 
adversarios estao dedicando 
especial atenyaopara outros 
redutos eleitorais menores, 
como Novo Bacabal, Cbrrego 
Novo e, tambem, o Piquia. A 
partir de agoni cadavqto tem 
grande importancia e nao 
pode ser desprezado, ate 
mesmo por aqueles que ja se 
julgam eleitos. A siluayao e de 
equilibrio e talvez somente 
seja modificada com os 
discursos de campanha, via 
radio e televisao. Quem for, 
realmente, "bom de paix)" e 
capaz de levar a rapadura. 

T ucanu's Producoes 

A mais compk 

  !    

^ta produtora de audio e video do meio norte brasileiro 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 ■ Imperatriz - MA - Telefax (098) 723 - 2034 
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As ilusoes tem numero 

por Dr. Wilson Filho 
Advogado Criminalista 

Pres. Comissao dos 
Direitos Humanos da OAB/ 

MA - Imperatriz 

0 conceito do mclhor v 
um re suit ado natural da 
prdpria evoluyao. Sabenios 
que a vida tende, 
naturalmente, aperfeiyoar- 
se. Ora, ArisU'rteles ensinava 
que a atividade e um 
movimento do ser em 
direyao a prdjjria 
"entelequia", e essa 
tendencia se reflete na 
menle dos seres 
imaginativos. Como 
acontece em nossa terra, 
onde os ditos seres 
inteligentes subeslimam os 
sens i)ares, por se acharem 
com a capacidade 
permanent de ludibria-los, 
simplesmente por saberem 
de suas necessidades 

basicas. Vejamos os que nos 
rodeiam, nao tem nem A e 
nem B. mas tem os numerais. 
As ilusoes tem lanto valor 
para dirigir a condula, como 
as verdades mais exatas; 
podem valer mais do que elas, 
quando inlensamente 
pensadas ou sentidas. 

Entao vejam sen bores 
eleitores, o maquiavelismo 
dessesvendedores de ilusoes. 
Falam tanto em liberdade, 
seriedade, honestidade, 
integridatle e jirobidade 
piiblica. Ora, nos sabemos 
que: o desejo de ser livre 
nasce do contrasle entre dois 
mdveis irredutiveis; a 
tendencia a perserverar no 
ser, implicita na variayao. So 
que a tendencia dos pseudos 
dirigentes e tao somenle para 
a manipulayao de sua funyao 
vital, que e a mente. Por isso, 
nao tem praticamente o valor 
de uma realidade; e um 
principio de estabilidade, 

outra e de progress*). Os 
ideais podem nao ser 
verdades, sao crenyas. Sua 
forya se eslriba em sens 
elementos efetivos; influem 
sobre nossa condula, na 
medida em que ntdes cremos. 

Ora... ora.. estamos 
percebendo que todo o 
process*) politico que vem 
sendo implantado em nossa 
terra, trata-se visivelmente de 
um jogo de palavras, 
secularmente repetido pelos 
beneficiarios, que sao os 
representantes e nao- 
representantes dos poderes, 
tanto no Executivo, como 
Legislative. 

Sem o "idealism*)" e 
"materialism*)" na ordem 
moral, o anelo de perfeiyao no 
conhecimento da verdade, 
pode animar, com igual 
impeto, o filosofo monista e o 
dualista, o teologo e o ateu, o 
esloico e o pragmatic*). 

O ideal particular de cada 

um concorre ao ritmo total da 
perfeiyao possivel. ao inves de 
obter o esforyo total dos 
demais. E e mais mesquinha 
ainda, a tendencia de certos 
pensadores politicos, 
rodeados de assessores 
"classicos", regados a mistos 
de sonhos e vaidades; 
laureando-se de historico 
revolucionario, quando na 
verdade o linico prop'osito e 
confundir o idealism*) com o 
oprimismo, como se eslivesse 
no corredor chines, a recitar 
aos prisioneiros a velha 
canyao dos numero 1 a 0. 
Seriedade, 1 a 0, Seriedade. 

Nao o confundiremos, 
enfim, com certo idealismo 
etico, que tende a 
monopolizar o cullo da 
perfeiyao, em favor de algum 
dos fanatismos religiosos 
predominantes em cada 
epoca, pois alem de nao 
existir em unico e inevitavel 
bem ideal, dificilmente ele 

caberia nos catecismos para 
mentes obtusas. O esforyo 
individual no sentido da 
virtude, pode ser tao 
magnificamente concebido e 
realizado pel*) peripatetic*), 
como pel*) cirenaico, pelo 
cristao como pelo anarquista, 
pelo filantropo como pelo 
epicureu, pois todas as teorias 
filosdficas sao igualmente 
compativeis com a aspirayao 
individual no sentido do 
ap<irfeiyoamento human*). 
Todos eles podem ser 
idealislas quando sabem 
iluminar-se em doutrina, 
podem albergar-se os dignos 
e parasitas, os virtuosos e o 
sem-vergonhas. O anelo e a 
possibilidade da perfeiyao nao 
sao patrimonio de nhum 
credo; recordam a agua 
daquela fonte, citada por 
Platao, que nao se podia confer 
em nenhum vaso. 

A experiencia, e so ela, 
decide na legitimidade dos 

ideais em cada tempo e 
lugar. No curso da vida 
social pressionam-se 
naturalmente; sobrevivem 
os mais adaptados, os que 
melhor preveem o sentido 
da evoluyao, islo e, os 
coincidentes como o 
aperfeiyoamento efetivo. 

Enquanto a experiencia 
nao da o seu veredito, todo 
ideal e respeitavel, embora 
pareya absurdo. E e util, por 
sua forya de contraste. Se e 
falso, morre por si, nao 
causa dano. 

Todo ideal, por ser uma 
crenya, pode confer uma 
particula de erro, ou ser 
errado nos mimeros, ou ser 
errado totalmente; e uma 
visao remota e portanto, 
exposta a ser inexata. 0 
linico raal e carecer de ideais 
e escravizar-se as 
contingencias da vida pratica 
imediata, renunciando a 
possibilidade moral. 
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10:30 Samurai Warriors 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olimpico 
12:30 Ediyao daTarde 
13:00 TV Alter nativa 
14:45 Os Medicos 
15:45 Home Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessao Animada 
17:45 Sailor Moon 
18:15 Samurai Warriors 
18:45 Shurato 
19:15 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
19:55 Home Shoppinhg 

Show 
20:15 Manchete Esportiva 

2- Ediyao 
20:30 Horario Eleitoral 

Gratuito (PMN) 
20:35 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Marcia Peltier 

Pesquisa 
23:40 Boletim Olimpico 
23:45 Moment*) Economic*) 
00:00 Home Shopping 
00; 15 Jornal da Manchete 

2- Ediyao 
00:45 Clip Gospel 
01:45 Espayo Renascer 

TVCNT 

Canal 23 

CNT/Gazeta 

NAO forneceu programaqAo 

TV, 

t 
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Sociedade em 

Expressao 

H ■■ m 

porSORAYA LUIZA 

Holte das Estrelas 

Sera a Big AligtK sedicdc. k,o Giga^tao prajcima sejcta-feira, dia 

21, co^n participetSo ..speeiel do gateralmo Kamlra SHos (modclo 

da elitk Model), que desfilara todo cKa^me e se«sualldade ao lado 

de olto beldades de amperatne e ragiSo. A «oite prawete sKow 

de cKa^me® impetuosidade. A galera leen que leve mui+o folego, e 

cvs gcv+mkos eKv+cvo... 

Arraia do Conocista 

A^on+ece nes+cv se^+cv-fei^a rxo.Colegio Cenecis+cv, o dK-vcvicvl mcv.s 

cvnimcvdo dcv tempo^cvdcvy cow mui+cv ge^vie bomicv, 6, covwidcvs 

fiplccvs e bebidcvs. Os dingen+es es+ao t^balKcvKvdo a mil poK* koK-a 

pam que o even+o sejcv o mcviov acoKvtecimen+o jwnl^o dcv 

tempo^cvda. 7^ fes+cv come^a « pcv^fiv* das 20:00 Kcmas. 

0'^ 

m 

A 

: 

I:' 

Antonio Araujo cow sun nmndn Rosnngch. curtindo a node nn Pizznnn Zepellw 

Em tempos de ca^a 

O PTB e o FFL, llde^ados pelo prafelto Jldema^ Clorvqalves; e a 

Forao do Pragrasso, liderada pelo atual dep.+ado estadua 

Deusdele Sampaio, eo.slderados as maloras forqas pol.+.eas 

municipals, es+ao vivendo a maio>- 'Ponqa de Braqo , na isp 

pelo apoio da radlalista Cleide Santos, que vive momentos de 

suplicio com o assedio que vem racebendo dos dols grapos. Po. 

ou+ra lado, OS elei+oras ficam a obsenvan e aguandando urn 

posicionamen+o da radialis+a e toraendo pelo seu bom senso. 

Estrela global 

sensualissima Pslene Cnistina, modelo, bailanma e a+ns- da T 

dlobo, dona de urn invejdvel curalculo, e que jd se aprasen+ou aqu, 

kao Cidade do FePPo, e^vlou-me afe+uosas lembpa^as. AJos, quo 

es+amos saudoso da sua p.ese^a, fa.emos votos pa.a que a 

mesma .elo.ne o mais .apidamew+e posslvel a uossa cda e, a 

de le.mos a g.aeiosldade da sua p.eseu^a. 

Lan^amento 

O Seb.ac-y\Ay\ p.omoveu ua ultima se?da fei.a, impo.tante 

semindnio sobra o praje+o Sebrae Pdeal, que obje+iva a fonmaqao 

de lide.es eom p.epa.o rveeessa.10 pa.a e7ce.ee.em a i.e«p 

en+idades e rapnesen+aqdo empnesanial. A "o+a tniste do even o fo, 

c ausencia de intenessados, tendo em vista a neduz.da 

pan+icipaqao do empnesanlado local. Mem mesmo urn 

raprasen+ante do Poden Publico Municipal se fee pnesen+e. 

Cwifat y* 5^^ 

Elson Santos, fir me na condifao de candidate a vice na chapa de Leonardo Queiroz 

Convon^ao 

O p.oTcimo sabado p.omete muita movimenta<pao em to.uo da 

sueessao municipal. O PTB e o PFLy lide.ados pelo p.efeito 

OJldema. OTm^alveS/ esta.ao komologaudo os rvomes do eaudidato 

a p.ej-elto, FeoKva.do Ouel.02 e viee-p.e^eitoy <F1sof\ Sautos, eomo 

tambem os 18 nomes pa.a eoueo..c.cm as 15 vagas uo Legislalivo 

AAuuicipaly que alias, sao agua.dados com muita eTcpectativa. Fom 

ce.tepa, muitas aguas i.ao .ola. ate o p.oTcimo sabado. 

E falaldo em Legislative, o jovem Laercio Vasconcelos vem a eada dia 

demonstrando com objetividade em alguns canais de TV. cpe a cara 

do Brasil tern ^ue mudar. expurgando os polfticos profissionais e 

corruptos, o^ue para e\e, anda ate fora da moda. 0 mesmo e 

candidato a candidato pelo PFL. 

Agitex e o c^ue ira rolar neste sabado a partir dae 10:00 boras, em 

frente a Pizzaria Zepellin, com a lar^ada da carreata da Gincana 
Estudantil. 

0 Senac, em parceria com a Associa^ao Comercial e Industrial de 

Agailandia — Acia, promovem a partir do dia 24, cursos como: 

serigrafia, descolora^ao e tinturas, matematica comercial, entre 

varios outros. Informa^oes na Acia. 

Bonzciv Import 

A mais transada loja da cidade, com; artigos 

importados e pregos irresistiveis em: lougas, cristais, 

perfumes e presentes para aniversarios e casamentos 

Rua Duque de Caxias, 850, A^ailandia-Maranhao 

if 

5i0Oi o do . 

i 2 de juiako I2ia dos 

7\) a mo pad os 

Associacao Comercial e Industrial 

de Acailandia - Fone: 738-1581 
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Imperatriz, (MA), 19 do Junho de 1996. En car to especial d<> Jornal Capital. Consulte o editor para public a^So (meamo que parcial) de material deatc caderno 

Imperatriz 

N 

m. m 

por FREDERICO LUIZ 

Curso 
da OAB 

A Ordcm dos Advo^ados 
> Brasil, OAB. subsccao de 

mpcralriz, csta 
promovendo ate o dia 22 do 
junho, o Curso do Diroilo 
I'doiloral. O ovonlo aoonlooo 
no proprio audilorio da OAB 
looalizado na rua Simph'cio 
Moroira. () juiz fodoral 
Roborto Carvalho Voloso o 
urn dos oonvidados para as 
palostras. Ilojo, o curso 
disculo o I'rocosso do 
Vota(,ao o amanha o tonia 
sora I'rocosso do Apurayao. 
No dia 22 aconloco uni 
I'ainol do Dobatos com a 
prosonca do jurista Jose 
Antonio do Almoida quo na 
oporlunidado I an car a o livro 
"Comonlarios as Kloivbos do 
9b". 

Prostituigao 
vira livro 

() oscril<»r Frank Barros 
lanca no proximo dia ()(> do 
julho. o primoiro volumo do 
compoiulio. Imporatriz- 
Opiniao I'liblica. 0 loma 
initial I rat ado sora a 
prostituigao no municipio. () 
lanvamonlo aconloco no 
Colb^io Froi (iil as 20 h. 

50° Bis e as 
festas juninas 

Nos dias 21 o 22 doslo 
mos. o r>()0 Bis vai pojjar 
fpRo. Calma. Calma. Calma! 
K quo aconloco na area do 
lazor da Vila Militar. os 
fostojos juninos com 
concurso do quadrilha, 
loilbos o prendas, I'o^uoiras. 
brincadoiras, jogos o muita 
comida ti'pica. Alom o claro 
da traditional corvoja quo 
sompro acompanha uina boa 
fosta do Sao Joao. () ovonto 
comoya as 2();()() hs o a 
ontradao franca. Impordivol 
a comomorayao do Batalhao 

(!<> Infanlaria do Solva. 

Cancer 
Ginecologico 

A Socrotaria do Saudo do 
municipio roaliza campanha 
para provonyao do Cancer 
(iinccoldgico. Dossa voz, a 
poriforia foi contomplada. Os 
tocnicos da socrotaria visilam 
a Nova Imperatriz c a Vila 
l.obaodo sogunda a soxta das 
Ob hs as 12 hs o das 14 hs as 
18 hs. A Santa Rita sora 
atondida na soxta-foira, o na 
qiiarta-foira b a voz da Vila 
Nova, o honirio b o mosmo dos 
domais bairros. y\ 
programayao dovo comoyar no 
dia 24 do corronto. Investir om 
modicina provonlivab umbom 
nogbcio. 

Mia me 
Te adoro 

F brincadoira. o 1'lano Real 
o mosmo a gota d'agua. For 
isso quo FIR adora visitar o 
oxlorior. () colunisla tovo 
acosso a labola do proyos do 
Ruben 1'laza Cafeteria, 
looalizado na Segunda Avonida 
no contro do Miami, a capital 
da Florida, o paraiso tun'stico 
do (dobo. 0 sol calionto do 
Miamo Beach no ontanlo, 
doixa os proyos mais frios quo 
os brasiloiros. Pois nosto 
rostauranlo do primoiro 
mundo. Camarbos a milanosa 
com batata frita o salada 
cuslam aponas CSS (>.95. () 
mosmo proyo b cobrado polo 
frango assado acompanhado 
(!<> arroz, foijao o batata frita. 
Nao aponas no almoyo os 
proyos sao baixos, no cafb da 
manha tanibbm. Dois ovos do 
galinha, frilos ou moxidos, 
coin batata frita, pao com 
manloifa, cafb com loito o suco 
do laranja, sai poraiionas IIS$ 
2,90. Podo? Podo mosmo. 
Fncpianto isso, aqui na 
torrinha. FIIC quor nos passar 
galo por lobro. Fconomia do 

primoiro mundo com proyos 
do tempo da inflayao. 

Lobaoe 
Gasparzinho 

Fsso nogbcio do fantasma 
nao privilbgio do Imperatriz. 
Polo monos na opiniao do 
dopulado ostadual Juliao 
Amim, lidor do I'DT na 
Assemblbia Logislativa. Do 
acordo com juliao. a prostayao 
de contas do govornador 
P'dison Fobao quo chogou na 
Assemblbia aprt-sonla pelo 
monos lOestradas fantasmas. 
Fnlro as ostradas quo conslam 
como concluidas e quo nao 
sairam do papol osta a nossa 
Fstrada do Arroz. ja 
imaginaram uma ostrada 
fantasma? Agora imaginam 
mais 9 dolas. Coisa do 
Maranhao on do boi "avua" o 
ilha so locomovo a nado. 

Valorizagao 
das terras 

A regiao locanlina torn 
terras so valorizando. 
Primoiro pola Roforma Agraria 
(' possivois compras do globas 
com dinhoiro vivo, como 
promotou oministroda Pasta, 
Raul Jugmman. A Colmar, 
Companhia do Coluloso, 
lambbm compra terras o olova 
o proyo do hoctaro na rogiao. 
Tom ate gonle do sul do (lais 
ponsando om comprar terras 
com o objotivo do dopois 
rovender para oulros grupos 
maiores. 

Davi versus 
Lamarck 

llajaliminar. F liminar quo 
vom. F liminar quo vai. A cada 
round, ou soja, a cada assalto, 
um dos contendoros ganha 
nos pontos. Mas o nocauto 
ainda nao .atingiu os 
contendoros. Onloin. ogrupo 
do dopulado fodoral Davi 
Alvos Silva consoguiu mais 
uma viloria. () juiz Adroaldo 
Souza doforiu liminar quo 
assogura a logitimidado da 
convonyao do PPB roalizada 
polo grupo do dopulado Davi 
Alvos Silva. 0 advogado Jose 
Lamarck dove recorror da 
docisao ao Tribunal Superior 
I'-loiloral, TSF, om Brasilia. A 
dispula paroquial ganhou a 
diocese e agora adquiro 
carator oclesiastico. 0 bom de 
briga. deputado Adorson I .ago 
dove ontrar na parada para 
auxiliar lamarch. F os|)orar pra 
vor o final da novola. 

Ondas Curtas 

fj Candidate a Convonyao do PMDB. Wellington Costa promote que porde a dispula. 

["| No ontanlo olo assogura quo torn oito votos no diretbrio do PMDB. 

□ Do acordo com Wellington, o rosultado sora 12 x <S para Ildon Marques. 

□ A diforonya na votayao soria de apenas qualro votos. F osporar pra vo'r. 

□ Dizem as boas linguas que Wellington so b candidato para atrapalhar "lldao'. 

| \ No proximo domingo vai so tirar a prova dos novo. Ou molhor, a prova dos doze. 

PI A govornadora Rosoana Sarney bom que podoria inverter suas prioridades na regiao. 

[" | Primoiro marcaria a data da instalayao do govorno permanento. DojKiis disculia o itinerante. 

[ | l-ti-no-ran-to. F lao dificil assim pronunciar essa palavra om Imperatriz? 

□ Batista do Poixo promote surproondor om Joao I.isboa. 

[ | Raimundo Caboludo afirma quo jamais pordou campanha om sou municipio. 

A oposiyao vai do Salvio Dino, llolanda o Batista do Poixo. Fayam suas apostas. 

F.m Cidolandia, Nelo Toixoira con segue mais uma adosao. Ele anuncia amanha. 

[ \ I Ima ostrada fantasma b do arropiar. 10 ostradas fantasmas b do tirar o sono. 

□ Madeira osta trtinquilo no PSDB. Som proocupaybes com a convonyao quo o indica. 

Ate o momonto. o PSC do Ventura o o candidato com monos tempo na TV. 

□ A alianya PFL-PPB (com o grupo do dop Davi) tera mais tempo na telinha. 

F podo ongrossar com as adesbos do PL o do PTB. 

HI 0 P TB o o partido mais namorador da cidado. So nao flortou ainda para duas coligaybos 

□ A Fronto Ftica do Jomar-Aroaldo o parao Candidato do PSC, o Coronol Ventura. 

f I O joilo b passoar na floresta. Enquanto sou Lobo nao vein. 

Davi retomou 

o controle do PPB 

E mais um capitulo 

da novela que nao acaba 
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Linha 

Direta Cv • 

por JOSE FILHO 

Coligagao 
De acordo com uraa fonte 

ligada ao PMN — Par lido 
Mobiliza^ao Nacional —que 
realiza a sua conven^ao no 
proximo dia 23, devera se 
coligar com o PPL em apoio 
a candidatura do ex- 
governador Jose de Ribamar 
Fiquene. 0 presjdente do 
PMN e Gess^/Kimao, ligado 
ao depulado federal Davi 
Alves Silva. 

Sintomatico 
De um momento para 

oulro o PMDR esta no meis 
absolute silencio. E muilo 
sintomatico, obrelud'o a 
razao do comporlamento do 
empresario Welington 
Castro que vinhaanunciandq 
a sua disposi^ao de disputar 
com Ildon Marques a 
convenyao partidaria. 

Acordo 
Ao que tudo indica esta 

havendo um acordo entre as 
lideranyas locais do PMDH 
com os "manda-chuva" (!(> 
Sao Luis. Nesse caso, mais 
uma vez a Capital do Hstado 
decide o que e nielhor para 
Imperatriz em termos de 
candidaturas. 

Crise 
Mesmo com a chegada do 

verao continua em crise o 
mercado imobiliario de 
Imperatriz, e sobretudo o 
setor da construgao civil. O 
mercado nao esta 
respondendo conforme era 
esperado pelos profissionais. 
do setor 

Causas 
Entre as causas 

apontadas pela conslru^ao 
civil para a queda do 
mercado esta a 
institucionalizavao da 
indii stria de invasao de lotes 
urbanos. A inseguran^a 
impede que os investidores 
apliquem no mercado 
imobiliario. 

Solugao 
A linica saida para a crise 

na constyruyao civil nesse 
momento seria uma atitude 
seria e en^rgica das 
autoridades para irajH'dir que 
areas urbanas da cidade 
continuem sendo invadidas. 
Do contrario a situayao 
podera se agravar e com 
resullados imprevosiveis. 

Campanha 
Na visao de analistas 

politicos o atendimenlo 
desses "bilhetinhos" significa 
a parlicipavao da 
governadora na campanha 
pob'tica de Imperatriz, muilo 
embora ela continue 
afirmando que nao lem 
candidato e que nao vai 
apoiar ninguem. 

Colegio 
Em decorrencia da 

emancipa^ao das novas 
unidades no municipio de 
Ini|K'ralriz, analistas calculam 
que o colegio eleitoral da 
cidade para as proxinias 
elei^oes devera ficar em torno 
de 130 mil eleilores. 

Perspectivas 
Com esses dados, 

considerando-se os niinuTOs 
de abstenyoes e votos em 
branco, o candidato que 
obtiver pelo menos 35 mil 
votos podera considerar-se 
como eleito, principalmenle 
porque em cidades que tern 
menos de 200 mil eleilores 
nao ha segundo turno das 
eleiydes. 

Violencia 
Imperatriz continua sendo 

uma cidade de espectos 
cslremamente violentos. 
Ontem pela manha um 
homem foi assassinado no 
entroncamenlo. por dois 
pistoleiros que andavam de 
bicicleta. O sistema de 
seguranya e falho e a 
impunidade incentiva o crime, 
E uma lastima. 

Pc m&diicig:£io 

"Acontecera, naquele dia, diz o 5enhor dos 

Exercitos, que eliminarei da terra os nomes dos 

fdolos, e deles nao havisra mais memoria; 

etambem removerei da terra os prof etas e o 

espinto imundo." (ZC 13-2) 

GASTROCLiNICA 

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 

Gampeonato de Kart niovimCnta regiao 

>•* 

i 

Aa foto, Rodrigo 

realizadas pelo clube. 
A primeira etapa 

(realizada com esle 
esquema) foi um sucesso, 
pois o grid de largada fora 
sorteado assim como 
tambem os motores. Como 
era de se esperar. as 
disputas por posiydes a 
correrem todo o tempo, 
entre os varios kartislas o 
que deixou nao so os pilolos 
euforicos como tambem o 
piiblico que sempre presligia 
o aulomobilismo 
imperatrizense. Esta etapa 
fora vencida pelo experiente 
piloto Wantuil Mendes, kart 
39 (Arroz Nicinha), seguido 
de Otaniel Jose, kart 20 
(Pizzara Calyados), Mauro 
Mello, kart 98 (Reyemar/ 
Pavel), Eneas Nunes, kart 80 
(Angulo Vestibulares), C aria 
Del Castilho, kart 13 (O 
Boticario) e Neuderman 
Aniorim, kart 18 (Divekar). 
Eles largaram nas ultimas 
posiydes na segunda prova, 
pois o grid da prova seguinte 
sera sempre o resultado da 
anteruir invertido. 

Catnpolina, um dos destaques kart regional 

por Valdir Vila Verde 
Da Editoria de Cidade 

Os pilotos 
imperatrizens/'s estao 
anciosos jiara a realizayao da 
2" etapa do Campeonato 
Regional de Karl, que 
comeyou no mes de maio em 
virlude das fortes chuvas 
que cairarn sobre a regiao. 

Com a chegada do novo 
presidente. Carlos Alberto 
Paiola (Danone), algumas 
alteraydes importantissimas 
foram introduzidas nesle 
campeonato, a principal 
delas e lida como 
fundamental foram os 
sorteios dos motores 
inversao do grid de largada. 
Com estas alteraydes, o 
equihbrio entre os pilotos 
ficou sem sombra de diivida 
ainda maior. o que motivou 
varios kartistas a vollarem a 
parlitipar da< provqs 

I.J w «■: 

:>.v 

-r-yr  

mm 

Pilotos se pre pa ram para novas provas no Kartodromo de Imperatriz 

() pole-position sera 
Norberlo Borneo kart 54 
(Pneus forte) ao sen lado 
larga Giovanni Guerra, kart 
95 (Divekar/Caslrol) na 
segunda fila largain Luciano 

Guerra, kart 97 (York/Jatoba 
Auto Peyas) e Paiola. kart 50 
(Danone). 

Esta etapa acontecera no 
Domingo, pela manha, e 
como sempre sera uma festa. 

pois a categoria Cadete (que 
abriga os pilotos-mirins da 
regiao) fara um espelaulo 
verdadeiro para o piiblico 
presenfe. A entrada para os 
boxes e franca. 

Gaezinhos de estimai^ao, 

caes de guarda e vira-latas 

Pesquisador alemao comprova a objetividade dos jornalistas americanos 

por Sergio B. de 
Gusmao 
Jornalista 

0 jornalista americano 
tem mesmo o ideal da 
objetividade? () 
pesquisador alemao 
Wolfgang Donsbach, 
diretor do Departamento 
de Co muni cay ao da 
Universidade de 
Tecnologia de Dresden, 
ouviu profissionais de cinco 
paises e respondeu sim. 
Donsbach e Thomas 
Patterson, da Universidade 
de Siracusa, submeteram 
questdes de procedimento 
a profissionais de jornais 
(50%), TV (35%) e radio 
(15%) na Alemanha, Italia, 
Inglaterra, Suecia ' e 

E st ados Unidos e 
conclmram: "Em 
comparayao com sens 
colegas europeus, os 
jornalistas americanos 
conseguem os maiores 
pontos quanto a 
importancia da 
objetividade. Nove entre 
dez dizem que e muilo 
importante que um jornalista 
tenter ser tao objelivo 
quando possivel; na media, 
10 pontos [jercenluais a mais 
que sens colegas dos outros 
paises". Objetividade no 
jornalisrao, segundo eles. 
"significa expressar com 
equidade a posiyao de cada 
lado em uma dispula". 

A pesquisa foi publicada 
na revisla Medida Studies 
Journal, do Preedom 

Forum Media Studies 
tCnter, do qual o Inslituto 
Gutenberg obteve 
autorizayao de reproduyao. 
Donsbach produziu dez 
alentados graficos, dos 
quais, por ediyao e 
economia de espayo, 
podemos reproduzir os 
quatro abaixo. () ti'tulo 
"Caezinhos..." e de 
Donsbach, e brinca com a 
expressao watchdog, caes de 
guarda. referencial do 
jornalismo americano. 

"Ivm comparayao com 
sens colegas europeus. os 
americanos acred it am 
menos que e importante 
'defender valores e ideeias 
particulares'... 71% dos 
entrevistados alemaes e 74% 
dos italianos disseram que e 

muilo on bem importante 
para eles defender valores e 
ideias particulares", 
escreveu Donsbach. Apesar 
disso e por causa disso, e 
muilo maior o controle das 
nolicias nas redayoes 
americanas 3/a e o jtais onde 
as reportagens mais sao 
alleradas pelos edilores. 
como garantia de que a 
objetividade sera 
preservada, e a opiniao 
separada do comentario. 
Nos Estados Unidos, como 
no Hrasil, as funydes pouco 
se misluram. Na Alemanha, 
74% dos jornalistas que 
responderam a pesquisa 
escrevem a noticia e o 
editorial; na Italia, 44%; nos 
IGstados Unidos, 17%. e na 
Suecia, 11%. 

LASORATORIO CLESIO FOMSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemgs pgr cdnvenid. Fone: 72 1-54 1 1 
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Desapropria9ao de Terra 

Comissao aprova mudancas 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Piano de safra 
() Minislmo da Indiistria, 

do Comercio e do Turismo 
(MICT/ divulgou ontem, 
com um mcs de atraso, o 
])lano de safra 1996/97 do 
selor sucro-alcooleiro, que 
preve uma produyao de 13,8 
bilhoes de litres de alcool v 
13,6 milhdes de loneladas de 
aciicar. () governo esta 
trabalhando com um 
crescimenlo de 12% na 
produ^ao de cana-de-aviicar, 
que passa de 231 milhdes de 
loneladas nest a safra. 
Segundo o diretor do 
Departamento de Apiicar e 
do Alcool do MICT, Pedro 
Cabral, a produpao de cana 
devc" crescer cerca 14% na 
regiao Ccnlrcv-Sul e 10% na 
regiao Nordeste. 

A regiao Centro-Sul 
devera produzir 10,4 
milhdes de toneladas (!(> 
ayucar (somente Sao Paulo, 
7,414 milhdes de toneladas) 
e as regides Norle e 
Nordeste, 3.2 milhdes de 
toneladas. 

Emergencia 
() Ministerio da Saiide 

ainda nao sabe por quanto 
tempo vai manter os idoso 
na Clinica Santa Genoveva 
(Zona Sul do Rio), 
internados em hospitals da 
rede piiblica. Em entrevista, 
0 ministro da Saiide, Adib 
Jatene, afirmou que a 
transferencia dos padentes 
— iniciada depois de 
revelada a exislencia de 
maus-tratos — representou 
uma medida de emergencia 
para que a clinica pudesse 
ser fechada pelo governo. 

Estudo 
Agora, o Ministerio esta 

1 ^indamlo uma solugao 
detinitiva para o problema. 
"A transferencia foi feita em 
carater de emergencia, para 
que tivessemos tempo de 
estudar melhores 
alternativas', afirmou o 
ministro. Jatene adiantou' 
duas das allernativas em 
estudo no Ministerio. A 
primeira delas consist iria no 
retorno dos idosos a suas 
fann'lias. Assistenles sociais 
ja estao em contalo com 
algumas famflias no sentido 
de permitir esse retorno. 

DNAEE 
A multa por atraso no 

pagamenlo da conta de luz 
esta menor: na ultima sexta- 
feira, portaria do 
Departamento Nacional de 
Aguas e Energia eletrica 
(DNAEE) publicada no 

Diario Oficial da Dniao 
reduziu o encargo de 10% 
sobre o valor da conta para 
0,33% por dia de atraso, no 
maximo, limitado a 10% apds 
30 dias. Cada distribuidora 
esladual tern liberdade para 
cobrar percentual inferior a 
esse, se assim desejar. 

Redugao 
Nos liltimos meses, estao 

ocorrendo varios casos no 
Pat's de redugao de multa 
cobrada no atraso de 
Iiagamento. Um dos 
principais argumentos para 
essas reduvoes e de que a 
economia estavel, com a 
inflavao mensal acomodada 
em torno de 1%, um 
acrescimo de 10% na conta 
e exagerado. Na nola do 
Ministerio das Minas e 
Energias, a principal 
alegavao e de que a decisao 
visa inibir a inadimplencia. 

Aposentadoria 
A maior aposentadoria 

inicial a ser concedida pela 
Previdencia Social em junho 
sera deR$ 868,94. Esse sera 
o valor do beneficio* para 
quern contribuiu para o 
fnstituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) pelo teto do 
recolhimento nos liltimos 3 
anos e possui 33 anos de 
trabalho, se homem, on 23 
anos, se mulher. 

Embora o atual teto de 
aposentadoria seja de R$ 
937,36, ninguem recebera 
esse valor. E que a renda 
mensal inicial do segurado 
e apurada sobre a media dos 
36 liltimos salarios de 
contrib uiyao (base do 
recolhimento mensal). 

Cheque especial 
A taxa de juro media do 

emprestimo em cheque 
especial teve reduyao de 
0,13 ponto percentual em 
junho. comparando a maio. 
O cliente que optasse por 
este tipo de emprestimo no 
mes passado pagaria taxa de 
juro media de 10,03%. Agora, 
a taxa de juro media nesse 
emprestimo esta em 9,90%. 
C) Banco Real cobra taxa de 
11% de sens clienles no 
cheque especial e permite a 
utilizaQao do emprestimo 
durante o pen'odo de 10 dias 
sem o pagamento de juros. 

Veja a taxa de juro media 
em alguns bancos: 

Caixa Economica 
Federal. 8.2%; Hradesco, 
8,3%; Banco Mercantil de 
Sao Paulo Finasa, 10% e 
Bamerindus, 11,30% (taxa 
maxima). 

.^6 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agencia-Estado 

A "■ Comissao de 
Consliluigao e Justiya (CCJ) 
da Camara aprovou o 
subslitutivo do depqtado Jose 
l.uiz Clerol (PMDB-PB) ao 
projeto de lei que altera o rito 
sumario nas desapropriayoes 
de terra. A prop(jsla cle Clerot 
foi acatada por 34 votos contra 
4 da bancada do PPB. Apesar 
da derrota na CCJ, os 
ruralista fizeram uma 
manobra que. podera 
comprometer a iiprovayao 

Europeus 

querem 

regras claras 

FHC: setor sera reaherto 

por Rodrigo Mesquita 

0 secretario-geral de 
Pelecomunicaydesda Comissao 
EuroiK-ia, Faigenio Triana. disse 
que o Brasil ainda precisa 
aiiresentar um "programa daro 
de regidamentayao" do setor 
para atrair os investidores 
eurojKnis. Segundo ele, essa 
definiyao e necessaria para que 
as empresas tenham garantias 
de que nao havera mudanyas 
nas regras do jogo. 

Triana lidera a delegayao da 
Comissao Europeia* que 
participa da Americas Telecom 
96, no RiiKenlro. FJe cita como 
maior prova do interesse dos 
investidores europeus no 
mercado latino-americano a 
presenya de empresas na 
Bolivia e Peru. O secretario- 
geral revelou que aS demandas 
mais atrai 'lit es j )ara os eur< )j )eus 
no mercado brasileiro sao os 
ramos de TV a cabtye telefohia 
celular. 

Triana elogiou odiscurso do 
presidente Fernando Henrique 
Cardoso na abertura do evento. 
Na ocasiao, Fernando Henrique 
confirmou a intenyao do 
governo de dar prosseguimenlo 
a abertura no setor de 
telecomunicayoes. 

* 

final do projeto ainda este ano. 
Cast) sejam manlidos, nas 

proximas volaybes. os prazos 
previstos no parecer de 
Clerot, a proposta vai reduzir 
em 11 dias o processo atual 
para desapropriayao de 
terras, na'avaliayao do P T. 0 
relator acredita que o rito 
sumario podera ser concluido 
em ate 3 meses. Hojy, o 
processo leva em torno de 6 
meses. 

0 projeto de Clerot foi 
aprovado com apenas duas 
modificayoes, mas foram 
apresentados seis destaques 
que devem ser volados hoje. 
Enquanto a CCJ discutia 
ajustes no parecer de Clerot, 
o deputado Nelson 
Marquezelli (PTB-SP) 
articulou na lOmissao de 
Agricultura para que o 
parecer fosse submetido 
tambem a apreciayao daquela 
comissao. 0 deputado Felix 
Mendonya (I'FI.-BA), que 
preside a comissao, fez a 
reivindicayao ao presidente 
da Camara. Luis Eduardo 
Magalhaes (PFL-BA). 

O objetivo era garantir a 

possibilidade de modificayoes 
no projeto em favor dos . 
ruralistas e retardano envio 
da materia ao plenario da 
Camara. Os ruralistas do 
PPB. PEL. PTH e PMDB 
foram maioria na Comissao 
de Agricultura e tentarao 
incluir dispoSitivos no projeto 
que restringem o campo de 
atuayao do incrae dificultam 
a desapropriayab. 

Com a passagem pela 
Comissao de Agricultura, o 
projeto tera de votar a CCJ, 
que da a palavra final antes do 
encaminhamcnto ao plenario 
da Camara. O deputado 
Domingos Dutra (PT-MA), 
um dos principais defensores 
do rito sumario, nao 
conseguiu esconder sua 
indignayao. "Eles vao fatiar 
todo o projeto", lamentou. 
Dutra argumentou que a 
propiosta do governo chegou 
ao Congresso em -novembro 
v S(') ganhou rapidez depois da 
morte de 39 sem-terras no 
Para. Afirmou. ainda, que a 
convocayao exlraordinaria do 
Congresso em julho jiodera 
nao acelerar o projeto. como 

ocorreu em janeiro. 
Dutra procurou Luis 

Eduardo tiara tenlar irapedir 
as mudanyas na tramitacao. () 
presidente da Camara 
garantiii que so acata o pedido 
dos ruralistas se for fixado um 
tirazo para que o projeto seja 
volado naquela comissao. O 
prazo ficara entre 10 e 13 dias, 
ao contrario dos 30 dias 
sugeridos pelo PPB. 

Pelo projeto, a Justiya tern 
48 horas para imitir o Incra na 
terra a ser expropriada, desde 
que ele tenha depositado o 
valor do imovel no momento 
da abertura do processo. 
Depois de citado pelo juiz, o 
proprietario tern 13 dias para 
contestar o valor ^ da 
indenizayao e a transferencia 
do dommio da terra para o 
governo acontece em 48 
horas depois de transitada a 
sentenya. Os destaques do IG 
que serao votados hoje 
preveem reduyao de alguns 
prazos e a nao cobranya de 
juros, contra o governo, sobre 
a parte do deposito que pode 
ser retirada pelo proprietario 
antes de terminada a ayao. 

PARA COMPRAR SEU 

COMPUTADOR 

COM O MELHOR PLANO 

DO MERCADO, 

SO E PRECISO ESTA TECLA. 

bl 11PT71 
Enter 

A Li Hani agora e representante da empresa que e a primeira palavra em 
informdtica no mundo inteiro: IBM. 

Toda a linha de computadores e impressoras IBM, voce jd pode comprar com 

os melhores pregos, prazos, garantia e assistencia tecnica. 
Se voce quer entrarpara o mundo da informdtica, entre primeiro na Liliani. 

BEM-VINDO AO FUTURO. 

R$ 3.895,00 
a vista on 
I+12 de tiz, ue mm 

r$446,oo 

mensais 
Total a Prazo: 

R$ 5.798,00 

IBM APTIVA K 45 
Pentium 100 Mhz 

Disco Rigido: 1.2 GB, 
MB RAM, Modem de 28.8 Kbps, Kit 

Multimidia 4X, Teclado 102 Futtfdes, Mouse, 
Mais de 30 Softwares p/ sua educagao, produtividade e 

entretenimento. 

Impressora Execjet 4076-IIc. 

Qualidade Superior por um pre^o 

inacreditavel. 

*Jato de Tinta 
*21 Kb 
*3 p.p.m (P&B) 
*600X300 dpi 
* Pre to & Branco 
*Color 
*12 Ponies 
Residentes 
*Garantia 
01 Ano R$ 665, 00 a vista ou 1+12 de 

m 

u vi, 

r$76,oo mensais 

Total d Prazo: R$ 988,00 

Ofertas vdlidas enquanto durar o estoque. Juros 7.5% a.m 
i toff00" 

Jardim 

O MELHOR SERVICO EM OFF SET DA REGIAO, TRABALHAMOS COM COM RUT A^ AO GRAFICA OUE RESULT A 

OS MELHORES IMRRESSOS. Rua Luis Domingues, ne 1 206 fone 721-1077 
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Gampeonato Infantil comeca domingo 

Bate 

Bola 

por FRANCISCO DO VALE 

Futebol 
Imix-ralriz, cidade qur nic 

scduz, cidade quc me |az fcliz. 
Quc bourse esta fosse a 
realidade. Mas os 
governaiiles, atraves dos sens 
"capachps"" impedem que 
esta cidade de quase 500 mil 
habitanles seja uma cidade 
que p<>ssa fazer as pessoas 
felizeS' Na verdade, e 
brinc'adeifa o que eslao 
faZendo com os desporlistas 
de Imperatriz. Apartidaenlre 
Ajuvenlusx Palmeiras podeni 
nao acontecer por falta (!(> 
autorizayao dos honiens de 
boa vontade. Na reuniao da 
I.iga Imperatrizense de 
Desporlo. os presidentes de 
clubes eslavam "I'" da vida. 
I'm ofi'cio suspendia a 
realiza^ao dos jogos 
noturnos. 1{ brincadeira! S<Ta 
que eo intcrvenlor quem esta 
fazendo essa sacanagem? 
Acredito que nao! I em muita 
gente boa envolvida nesse 
esquema. 

A no politico 
Mas como nos estamos 

em um ano jjoh'tico, acredito 
que tudo seja resolvido no dia 
certo para a realizavao da 
partida que da o ponlape 
oficial do Campeonato 
Amador da temporada. Os 
dirigentes (!<• clubes 
decidiram na reuniao, vt'stir 
a camisa do esporte (!(> 
Imperatriz, v se nao for 
liberado o listadio Municipal 
Frei Ivpifanio D'Abadia, vai 
sobrar para muita gente. 

Xaxado 
Xaxado, jogador que eu 

admiro muito pelo sen 
futebol, achou que um e 
pouco, dois e bom e tres e 
maravilhoso. For eslas razoes 
Xaxaxo resolveu assinar com 
o Corinthians, time que o 
projetou no futebol amador. 

Guarani 
() Hugre esta se 

preparando para a grande 
decisao que aconlece no 
domingo contra o selecionado 
de Estreito. Acreditamos no 
potencial dos jogadores que 
estao integrando o elenco do 
Hugre e torcemos para que 
diante da sua torcida o time 
fa<;a bonito. 

Domingo o Guarani 
podera nao ter quatro dos 
sens lilulares: Faulinho, 
Xaxado, Agrisio e Valdo, que 
jogam em Acailandia. 

Telma 
Agora sim. A moyada da 

Telma deixou a linha de 
transmisao da Radio Marconi 
FM de Acailandia, um 

eslouro. Nola 10 para a 
galerada tecnica. Allnal, tern 
que da a Cezar o que e de 
Cezar. 

Rodolfo Carvalho 
Odirigentedo Hangti esta 

sorrindo para o tempo. 
Competencia e 
conhecimenloccom RikIoITo. 
que brevenuuite assumira p 
comando do ("avalo de A<,o 
no Copao Maranhao do Sul. 
Certamente a mesina base do 
atual time do Hangii. o limao 
que o diga. 

Marwel 
Ontem recebi a visita do 

men amigo Moreira. (ienle 
lina. Moreira me informava 
em off, que a Fscolinha do 
Marwel esta presles a 
projelar mais um craque. 
Fnquanto a bora certa nao 
chega, os futuros craques 
continuam treinando no 5()0 

BIS. Moreira recebeu 
proposta (!<■ enlidades para 
treinar a garotada dos 
funcionarios. A estrula do 
treinador conlinua 
brilhando. 

Joao Lisboa 
A diretoria da I.igu de 

Joao Lisboa se reuniu coin 
os dirigentes de dubeS e 
tracaram os pianos para 90. 
Na reuniao ficou definido 
que o Campeonato comeca 
Mo proximo dia 07 de julho. 
A compelicao tcra dtlas 
chavt's: ChaVe Sede e Chave 
do Interior. com a 
parlicipacao de 5 clubes em 
cada chave. Fala isso. 
algumas ptnovldiehcias eslao 
Sendo lOniadas no sentido de 
melhorar as condicdes do 
gramado. () direlor Ozias 
Fanfilo garanliu que a 
compelicao sera um 
sucesso. 

Campeonato Juvenil 
A abertrura do 

Campeonato Juvenil 
aconlece no proximo 
domingo. Iloje havera 
reuniao. onde os presidentes 
de clubes que ifao parlicipar 
do evento estafao presenles 
iiara disculir ()s liltimos 
delalhes. () tecnico do 
Jandui, Fnio Gomes, 
garanliu que sua equipe esta 
preparada para conquistar a 
compelicaov For outro lado, 
o tecnico Mariano Neto 
(Ouro Verde), ira solicitarda 
comissao organizadora, 
mais uma semana para 
poder colocar em forma os 
sens atletas. Diante dessa 
medida o Ouro Verde nao 
jogaria na primeira rodada 
da compelicao. 
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America podera contratar mas jogadores do Marwel para o Campeonato Infantil 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

() Campeonato Infantil 
coiiieca domingo, com a 
parlicipacao de 10 equipes. 

I ina das grandes novidades 
da compelicao e o time do 
Ouro Verde, comandado pelo 
tecnico Mariano Neto. O 
treinador vein encolitrando 
dificuldades para comalidar o 

time, uma vez que o Ouro 
Verde lambem ira parlicipar 
do Campeonato Amador da 
segundadivisao de.lni|H:ratriz. 
() tecnico Mariano Neto, 
diante desta siluacao. ira 

solicilar da comissao 
organizadora da compelicao, 
mais uma semana para 
treinamentos. Se for aceito. o 
Ouro Verde nao ira parlicipar 
da primeira rodada da 
compelicao. 

America 
() America, vice-cami »eao da 

Copa Denle de Leite, vein 
mantendo alguns contatos com 
novosjogadores. Segundo 
informacdes do tecnico 
Moreira. o treinador Ndga, do 
America, ja esleve nos treinos 
do Marwel observando a 
mocada. Na ultima lemixirada, 
o Marwel emprestou 05 
jogadores para o America, 
(Mitre eles o meio campo Rui. 
America tcra que novamenle 
(MifrcMitar o time do Jandui, 
desta foitalogo naprimeira fase 
da compelicao- Na temporada 
passada as duas equipes Si* 
(MifrtMilaram duas ve/es. na 
primeira fase e na final. Na 
primeira fase empataram cm 5 
a :>. e na final, numa partida 
(Muocionaule. o Jandui V( nceu 
por I a T Jandui e America c o 
classico da chave "H" 

Tecnico define equipe 

O treinador Enio Gomes, 

do Jandui, define elenco que disputara Copa Infantil 

por Francisco do Vale 

lyJis () treinador Fnio Gomes, 
do Jandui. campeao da Copa 
Denle de Leite, define esta 
semana a equipe^que ira 
larticipar do Campeonatt) 
nfantil. () treinador nao ira ter 

muito Irabalho para definir «> 
elenco que parlicipara da 
compelicao, uma vez que os 
jogadores que dispularam a 
compelicao anterior irao ter 
sua idades estouradas para a 
compelicao no proximo ano, e 
por isso ele ira colocar uma 
equipe base para ganhar 
entrosamento e exptM iencia. 
Os alacantes Luciano e Sacola 
deverao permanecer na 
equipe. assim como Jardel. 
Ouro Verde, Willian e Warley. 

O jogador Ouro Verde 
recebeu proposta para 
dispular a compelicao pelo 
Ouro Verde Esporte Clube, do 
sen bairro, mas resolveu 
permanecer na equipe 
campea. Com isso. o treinador 
podera mauler a mesma 
equipe que foi Campea da 
segunda Copa 1 )ente de D ite. 
Se o alaque esta definido, o 
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domes, tecnico campeao trahalha para montar um grande lime 

set or defensive lira o sonp do 
treinador. Ateo momenlo b'.nio 
Gomes nao acerlou a defesa. 
Os jogadores que disputaram 

a compelicao passada erraram 
muito e os gols tornados foram 
em decorrencia das falhas. O 
lateral, Francisco, na decisao 

coin o America, deixou lalhas, 
mas o treinador garanliu que 
o jogador ja foi preparado para 
assumir a positao. 

Corinthians acerta com Xaxado 

por Francisco do Vale 

() meio camjhi Xaxad<>. alem 
de disputar o Campeonato de 
Acailandia e a Copa Regional, 
tambem acerlou com o 
Cormlhians, time que o projetou 
parao futebol de lm|HTatriz. Em 
9! I Xaxado partici|)oii da melhor 
campanha do Cavalo de Ago no 
CamiH'onato MarcUihense. Na 

Copa Regional, por duas vezes 
Xaxado nao participou, em 
Rondon, no empale em 0 a 0 e 
na partida do ultimo domingo. 
que o Guarani tambem 
empatou em 0 a 0. Na cidade 
de Acailandia o jogador Xtixado 
virou idolo do torcedor e por 
isso e dilicil o jogador 
permanecer acompanhando o 
Hugre nos jogos nMilizados em 

outra praca. Nos dois liltimos 
jogos disputados |K'lo Galletti. 
o jogador Xaxado fez a 
diferenca. No ultimo contra o 
Realce, marcou um belo gol v 
fez uma grande jogada para 
servir a s(hi companheiro de 
alaque na conclusao do 
segundo gol. Em conversa 
rapidamenle com o direlor 
(patrono) do clube. Carlos 

Galletti, Xaxado ira continuar 
na equipe. uma vez que e um 
grande jogador e grande 
jogador tern que permanecer 
no Galletti. A diretoria daquele 
clube podera contratar nos 
proximos (lias o tecnico llelio 
Torres, o que nao sera 
problema jiara Xaxado, pois 
lem bom relacionaiiK nlo com 
o mesmo. 

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

comcncb de segundo o sexto-feira. o progrono Odade 

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

A verdade mia e crua, doa a quem doer. 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

Bela festa 

A gatinha Thyane recepcionou ontem, em sua residencia, seus 

colegbinhas para um delicioso lanche a beira da piscina, pela 

passagem do seu aniversario. Apos os parabens, foi servido o 

delicioso bolo, sendo qUe o primeiro peda^o foi para o papai 

Joaquim, o segundo para a mamae Rosangela (O Boticario) e o 

terceiro para a irma Jessica. Logo apos os convidados tambem se 

deliciaram. 
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Estn colunista e o promoter Ttilio (Santa Catarina), em recente passe/'o pela Bahia 
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"Um die " das gat/ssimas A urea e Michda (TV Nativa) 

Tour 

Quem estara embarcando para os Estados Unidos e a empresaria 

Donny Sant'Anna (Diferro), para uma temporada onde aproveitara 

para curtir as maravilhas da viagem. 

A 1*0 

■Soi 

ss 

Donny Sant'Anna, embelezando a coluna 

Aterrissou 

Ontem na cidade, o candidato a prefeito de Imperatriz, lldon 

Marques, depois de curtir um belissimo tour pela Europa. Ao 

desembarcar, o ex-interventor ja partiu pra luta, participando da 

conven^ao do PMDB, que e o seu partido. 

mana 

Estara acontecendo hoje e amanha, na Ebel, o curso de culinaria 

gratuito, da Escolinha Walita, que ja conta com varies inscritos. A 

dona-de-casa contara com maior criatividade na sua cozinha, com 

deliciosos pratos que aprenderao no curso. Participem! 
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O vice-govern dor Jose Reinaldo Tavares, Alexandra, esta colunista e lldon Marques 

Debute 

Ultimando os preparatives para sua festa de quinze anos, a ninfeta 

Paulinha, filha do casal Aroldo e Rosenda (Caixa Economica), que 

comemora em grande estilo no proximo mes no Fly Back. 

Happy Hour 

O point do momento esta por conta do Zero Grau e Gelobom, onde 

tern reunido todos os dias muita gente bonita e de bom gosto, para 

se deliciarem com um drink e um descontraido bate-papo. 

OIVEKAR - Distribuidora de Veiculos Karajas Ltete/F/l/A/l/ 

Sabe quanto 
custa pintar seu 
carrona DIVEKAR? 

/ 

o o 

Com a melhor cabbie de pMlra utiiizada, 
com atintafeitaespeGtafcnentepa^SBU vei'ctdo 
(qualquer modelo ou marca), e OSprofissionais 
ma is trainados? Quase de GflAQA! 

. V U 

"Qualidade em servigos e atendimento" 721-1800 

Cole^ao Diva 

Se voce quer entrar na moda, 

use um oculos italiano Diva. 

Exclusividade Maia. 
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Para anunciar 

esoligar 

flcodcmio 

Hslfon 

Pratique Karate 
Prese?rvar a integridade fisica, 

mental c sensorial de sens praticanles. 
Treinado karate voce adquire; 

habOidade, disciplina, equlibrio, forva 
eautoconQanya. ' ' " 

Hor^rios: . •. 
Karate'— segnnda, 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. 

Aerolqcalizada — terya, quinla e 
sabatlti — das 17:30 as 18:30 e das 
18:30 as 19:30, 

Matriculas abertas. 
Rua Piaui, 612, Nova Imperatriz. 

flcQdemiQ 

ProCorpo 

(Jinaslica Jocalizada, musculaipao e 
aerobica. 
Fazendo com que 
voce lenha uma 
melhor Harmonia 
com o sen corpo. 
Nao pense duas 
vezes. 

Rua Piaui, 

880 

Centre 

Vende-se 
Uma casa construida (esquina) e outra 
comeyada, com ponto comercial. A 
Rua Furna, nv 08-A, Parque Santa 
Liicia. 
Valor: 3.000.00 (ACE1TA PROPOSTA) 
1 ralar com Antonio Rodrigues 

Inter Car Veiculos 
Vende: 

Uno 92/93 - R$ 6.500,00 — cor 
vermelho; D-20 93, cores: preta, 
vermelha ou **perolada** —R$ 
21.000,00; D-20 92 completa — preyo 
a combinar; Uno EI-X completo, cor 
vinho, R$ 9.500.00 
Av. Getiilio Vargas, 1973, em frenle ao 
Bamerindus. Fone: 721-0562, falar 
com Ze Vais. 

Vende-se 
Uma loja de roupas fmas localizada a 
rua Godofredo Viana n' 818C - em 
frente a sorveteria Zorzo, 

1 ratar no local ou pelo fone 723-1628 

Maira Estaeionamento 
Vende: 

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

Imperauto Vende: 
Saveiro 93 1.8 - R$ 7.800 — cor 
dourado; 
F-1000 89 diesel - R$ 13.000; 
Uno9:{\94 Mille- R$ 6.500 — cor prata; 
D-20 92 - R$ 19.000 — cor vermelha; 
Trator AD7. ano 78 - R$ 15.000.00 
Pick-Up Fiat, ano 91' - R$ 5.500.00 - 
cor bege 
Av. Dorgival P. de Sousa, 763 - fone: 
721-4626 

Vende-se 
Urn Carro Premio 87- R$ 3.000 — cor 
chumbo. 

■Tratar em horario comercial no local 
ou pelo fone 723-1628. 

Vende-se ou troca-se 
Umachacara localizada na entrada da 
Vila Davi. 
Preyo a combinar. 
Tratar no Bar Castelinho, Beira Rio, 
n" 16, com o sr. Joao Damascena Silva 
Braga (Joaozinho) 

Joia Motel 

Apartamentos com 
frigobar. telefone, 
televisao, arcondicionado. 
video e um complete 
serviyo de quarto. 

BR-010, Km 01. n4 85. p-one: 721-1438. 
Visile-nos. 

Vende-se 
Uma pronla entrega do ramo de 
confecyoes localizada a rua Cel. 
Manoel Bandeira c/ Dorgival P. de 
Sousa. 
Conlatos pelo fone: 723-1628 em 
■horario comercial ou no local. Preyo 
de ocasiao. 

Vende-se 
Uma moto DT 200 seminova, com 
apenas 16.000 km rodados.ano94 (do 
dia 14 de novembro). Inleressados, 
entrar em conlato com o Sr. Clovis 
pelos fones: 977-2365/721-3945.. 

Rovel Veiculos 
Vende: 

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

Adeniar Mariano Consult. 
Imohiliaria 

Vende: 
*' Jma casa residencial localizada a Av. 
Bernardo Sayao, Bairro Tres Poderes 
— com 04 quartos, 01 suite, garagem, 
piscina, copa/cozinha. Preyo de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a 
Rua Sergipe, Bairro Juyara — com 02 
quartos. 01 suite, garagem, area de 
serviyo, copa/cozinha. Preyo de 
ocasiao. 
*Um apartamenlo residencial 
localizado a Rua Sao Pedro, Bairro 
Nova Imperatriz, Edificio Meridien — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Preyo de ocasiao. 
*Um apartamenlo residencial 
localizado a Rua Gioas, Setor 
Maranhao Novo, Edificio Laville — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Preyo de ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a 
Rua Frei Manoel Procopio, Bairro 
Centro — com 02 quartos, banheiro 
social, copa/cozinha. Preyo 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 
(conslruyao nova). Preyo de ocasiao. 
Conlatos: Fone 721-5424 

Alex Arouohe lindveis 
Sua Garantia linohliaria 

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-OK), 
proximo a nova rodoviaria, coberto de 
estrutura metalica em olimo 
acabamenlo, bastante amplo,(aceila-se 
carro, gado e parcelamento) 
*Aluga uma casa com garagem, sala, 
copa, cozinha. 02 quartos. 01 suite e 
dependencia de empregada, na Rua 
Sergipe, Bairro Juyara. 

Ofertas de emprego/Sine- M.\ 
10 Soldadores de armayao 
08 Operadores de vibrador de 
concrete 
05 operadores de trator agricola 
04 armadores de guindastes 
20 armadores 
70 carpi nteiros 
Obs.: as vagas disponiveis acima sao 
para Conslrulora Meniles Junior, em 
Minas Sul, Goias. 
01 Carpi n lei ro 
01 Barman 
02 cozinheiros 
02 operadores de patrol de 
acabamento 
02 tecnico em seguranya do trabalho 
02 soldadores raio x 
01 churrasqueiro 
01 Vaqueiro 
02 Borracheiros 
02 [.anterneiros 
02 Serralheiros 
05 Empregadas domesticas 
02 encarregados de Departamento 
Pessoal 
Os inleressados deverao dirigir-se ao 
nucleo do orgao, a rua 15 de 
Novembro. s/n, antigo Ciretran. 

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

Imohiliaria Karajas Uda 
RuaCoriolano Milhomem, 1727, fone: 
721-4212 

Vende Casas: 
* Na rua Hermes da fonseca, Centro. 
R$ 20.000.00 
* Rua Santa TereZa, Centro 
R$ 25.000,00 
* Rua 11, Parque do Buriti 
R$ 13.000,00 
* Rua Cecilia Meireles, Bairro 
Aleandra 
R$ 8.000,00 
* Rua Godofredo Viana, Jardim 
Eldorado 
R$ 35.000.00 
* Rua Joao Lisboa, Centro, com 03 
pavimentos 
R$ 130.000,00 
* Uma casa no Alto da Boa Vista 
R$ 36.000,00 

Pontos Coinereiais 
* 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 Juyara 
R$ 25.000.00 
* Na Av. Getulio Vargas, Centro 
R$ 200.000.00 

Xendo Fazendas 
* No Eslreito, com 80 alqueires. 
* No Eslreito, com 30 alqueires. 
* No Eslreito, com 168 alqueires. 
* No Eslreito, com 220 alqueires 
* No Brejao, com 230 alqueires, 50% 
feita 
Valor poralquei re, R$ 1.300,00 

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

Oferta de einprego 
A Exticendio Comercio e 
Represenlayoes LTDA t'Sla 
contratando vendedores com ou sem 
experiencia. Os inleressados devem 
procurar dona Sulamita. 
Av. Di»rgival P. de Sousa n4 1427. em 
frente ao ImperaJriz Sho|)ing 

Oferta de Einprego 
A Editora Abril Esta admilindo 
pessoas de ambos os sexos, para o 
departamento de vendas. 
Os inleressados deverao comparecer 
a: 
Av. Getiilio Vargas, 1584, Sala 4. Falar 
cum Ladeira. Fone: 722-1304  

AC Corretora Vende: 
Moto Titan OK-R$ 3.200; 
Moto Drean OK - R8 2.500 
Moto Today 89 - R$ 1.600; 
Pick-Up Fiat 94 R$ 6.200 — cor 
vermelha; 
Pick-Up 1000, ano 94 - R$ 6.500,00 
Pick-Up 1500 92/93 - R$ 5.500.00 
Santana CLI. com ar condicionado. 
CD, sg total, ano 95 - R$ 18.000.00 
Moto Titan OK - R$ 3.200,00 
Moto Titan OK-3.300,00 
C-I00 Drin OK - R$ 2.500,00 
CG Today 93/94 - R$ 2.300,00 
CG. ano 89-R$ 1.600,00 • 
CG. ano 86 - R$ 1.500,00 
Pampa 89 - 3.200 cor vermelha; 
Santana 95-R$ 18.000 
Av. Dorgival P. de Sousa. 991- fone:723- 
2481 

Vende-se 
01 estante de ayo nova; 01 cadeira de 
ferro nova com Ires acenlos; 01 
liquidificadorWallita:01 mesa de ferro 
nova para escritorio; 01 cadeira nova 
para escritorio eslilo executive; 01 
espremedorde frutas Mallori; 01 biro 
de ayo usado para escritorio. 
Tratar com Gerson. Fones 721-5858 ou 
977-1723. Preyo a combinar. 

Vende-se 
Uma D-20 completa, cor preta, ano 93. 
R$ 23.000.00. Inleressados falar com 

Weler Resende, fone 977-1122 

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

Vende-se 

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

Scilao Porofso 
Metodo moderno de corte e 
massagem, cum produlos 
da mais alta confianya e por (ireyos 
camaradas. 
Rua Luis Domingues, 2018- Fone: 721- 
5087 - Centro 

Vende-se ou troca-se 
Uma casa com 03 quartos, 02 
banheirus, garagem com capacidade 
para 05carros e piscina; sitauadaa Rua 
Salvio Dino, 650A, Vila Redenyao II 

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

Documenlos Perdidos 
Antonio Audro de Sousa Silva, perdeu 
uma carteira, conlendo lodos os sens 
documenlos, e pede a quem encontrou 
ou encontrar, devolver no Armazem 
Paraiba, que sera muito bem 
gratificado. 

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

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

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

Vende-se 
Uma casa residencial no Conjunlo 
AlamedaQuintadeOuro, com 1 suite, 
1 quarto, sala ampla, cozinha. garagem 
para 2 carros e quintal. Os 
inleressados. falar com Marcos, fone 
723-2223 

Vende-se 
Um Uno 1.6R-MPI modelo 94, com 
14.000,00 Km rod ados. Os 
inleressados, falar com Marcos, pelo 
fone 977-2223 em horario comercial. 

Flor 

de 

Seda 
A traduyao exata de tudo que as 
mulheres de bom gosto esperam de 
um lingerie noite. Flor de Seda. Eusar 
e seduzir. 

Av. Getiilio Vargas, 
Fone: 721 -5105 Imperatriz-MA 

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

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

Via^ao Nordeste 
Diariamente 

Pousos: 14:05 Decolagens; 14:40 

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

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

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

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

Tucanu's Video 

As novidades 

set ima 

no 

da 

art e 

conforto 

seu lar 

Rua 

Grande 

do 

Rio 

do 

Norte, 

Centro 

Fone : 

7510 

605 - 

721- 

Imperatriz — MA 

P^OGRAMA^AO OA RADIO CAPITAL AM DE SEG, A SAP 

05:00 RANCHO DO COMPADRE PAULO 
07:00 Reporter 190 
07:30 JORNAL DA INTEGRACAO 
08:30 Cidade Agora (Conor Farias) 
I 1:45 Cidade Cidada (Ulisses Braga) 
1 2: OO JORNAL MEIO DlA DE NOTTCIAS 
1 2:30 Painel de Sucessos (Messias Junior) 
14:00 AS PREFERIDAS DO OUVINTE IWALTER SlLVA) 
1 5:30 TRI BUNA DA ClDADE (AURINO BRITO) 
17:00 A FAZENDA DO Corro (Clodomir Guimaraesi 
1 9:00 A Voz do Brasil 
20 OO Capital nos Esportes (Equipe da Galera) 
21 :OO Programa Renilson Sousa 'Renilson Sousai 
22:30 Igreja Universal 
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Sinopse - Saklo da prisao, o 
patriarca de uma fami'lia 
retorna a sua casa acirrando 
desaverttas com sen filho, 
prindpalmente na dispute de 
galos de briga. Alem disso, 
percebe que o rapaz nao se 
interessa pelo pesado trabalho 
da fazenda. e sente-se atraido 
por sua lia, dona de uma 
sensualidade provocante. Ha 
tembcm sua filha, que nao st^ 
envolve com nada, 
interessando-se apenas em 
conversar com anjos e santos 
imaginarios. 

Dire^ao - Robert M. Young 
diretor americano 

considerado um dos mais 
importantes do cinema 
independente. Comc^ou sua 
carreira fazendo curias 
educacionais e documentarios 
comoThe Eskimo: Fight for 
Life, premiado com o Emmy, 
Sit - In C Angola: Journey 
to a War, ganhadores do 
premio George Polk 
Memorial. Por Alambrista, 
filme sobre mexicanos que 
entfam ilegalmente nos 
Estados Unidos, ganhou o 
Camera d'Or no Festival de 
Cannes e o premio de melhor 
filme no Festival de San 
Sebatian. Entre sens trabalho? 
ancontran-sc lambein Rich 
Kids, com trini Alvarado e 
John Lilhgow, One Trick 
Pony, com Farrah Fawcwt e 
James Russo, Dominick e 
Eugene, com Pom Hulce e 

Ray I.iotta. Mais recenlemenle foi o produtor de America de Medo, dirigido por Edward 
James Olmos. 

1TA ALONSa 

Uma historla de amor e poder, 
sonhose deadusoes de 

uma fared la latlna 
vivendo no sadeste 
dos Estados UnHtos, 

Elenco: Edward James 
Olmos. Sonia Braga, Maria 
Conchita Alonso (A Gasa dos 
Espiritos), Danny Nucci 
(Paginas de Amor), Sarah 
Lassez (Passaporte Para o 
Amor), ValenleRodriguez. 

Locadoras com selo de 
qualidade do Clube de Video 
do Nordeste na regiao 

Shaping Video - Imperatriz 
Videomania - Imperatriz 
Condor Video - Imperatriz 
Video Show- Imperatriz 
America Video- Imperatriz 
Angar Video - Imperatriz 
Sampa Video - Acailandia 
Skala Video - Ayailandia 
Phoenix Video - Acailandia 
Paly Video - Acailandia 

Osb.: Locadoras que 
trabalham com acervo 100% 
selado. 0 selo tern validade de 
06 (seis) meses, podendo ser 
suspense caso seja 
compravado pirataria no 
acervo da loja. 

Valdo Vale e presidente do 
Clube dt1 Video do Nordeste/ 
Tribos Association Teen e 
membro do Conselho 
Nat ional de Video 
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Edward James Olmos - ator americano que comegou sua carreira fazendo pontas em seriados 
de TV como Kojak e Hawai 5-0. Fez produybes off - Broadway, recebendo indicayao para o 
premio I ony logo em sen jiapel de estreia. Chamou a alenyao do piiblico com o papel tie lenente 
chicano na serie para TV Miami Vice, ganhando o Emmy e um Globo de Ouro. Esleve tambem 
em filmes como Lobos, ao latlo de Albert Finney, Blade Runner, O Cayador de Androides, 
tie Ridley Scott; A Balada de Gregorio Cortez, Triunfo do Espirito, Saving Grace e A 
Preyo de um Campeao (todos dirigitlos por Robert M. Young). Fez sua estma na direyao em 
America de Medo, no qual tambem atuou ao latlo tie William Forsythe. 

Sbnia Braga - atriz brasileira que comeyou sua carreira fazendo programas e novelas na TV 
Nacional. trabalhando tambem em teatro. Picon internacionalmente conhecida por sua 
performance no filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, tie Brunt) Barrett), sendo tambem 
aclamada por sen trabalho em O Beijo da Mulher Aranha, at) latlo William Hurl e Raul Jiilia, 
com direyao tie Hector Babenco. Esteve tambem em A Dama do Lotayao, tie Neville I)'Almeida, 
Eu Te Amo, de Arnaldo Jabor, Gabriela, at) latlt) tie Marcello Mastrt)ianni. mais uma vez 
dirigitla por Brunt) Barrett). Rebeliao em Milagro, tie Robert Redford, Luar Sobre Parador, 
com Richartl Dreyfuss e Rookie — Um Profissional em Perigo, tie Clint Eastwood eTieta 
do Agreste, dirgida por Caca Diegues. 

A Volfa 

Titulo Original: Roosters 
Direyao: Robert M. Young 
Durayao: 94 minutos 
Roteirt): Milcha Sanchez - Scott 
Fotografia: Reynaltlt) Vila D)bos 
Protluyao: Susan Block - Reiner, Norman I. Cohen e Kevin Reitly 
Produyao Executiva: Lintlsay law, Hans Brockman e Justin Ackerman 
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I TRIBOS TEEN- 

1 O MAIOR EVENTO NA AREA DE 

I CINEMA E v(DEO NA REGIAO 

NO PERfODO DE 1 5 A 23 DE JUNHO - At^AILANDIA 

Apoio Cultural; Banco do Nordeste, Philco, Agua de Chejro e acia - AssociAyAo 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ACJAILANDIA. 

Realizacjao - Clube de Vido do nordeste; Tribos Association - Divisao em cinema e vIdeo 
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i A imunidade do advogado 

ImperAtriz, 19 de junHo de 1996 

por Candido Bittencourt 
Presidente da OAB-CE 

E tradigad do nosso 
ordenamento juridico, a 
concessao de imunidade 
diplomaticas e parlamentares. 
Por elas, os agenles 
diplomaticos ou os 
parlamentares gozam de 
privilegios relativamente aos 
atos ilicitos que praticam. O 
nosso ordcnamento juridico 
contempla dois tipos de 
imunidades, a saber: a 
substantiva ou penal; e a 
adjetiva ou processual. Os 
agenles diplomaticos gozam 

de imunidade substantiva, isto 
e, sao eles imunes ajurisdigao 
penal. Assim, se urn 
embaixador eslrangeiro 
comete um crime de homiciflio 
ou qualquer outro delito em 
territdrio nacional, depois de 
devidamente credenciado 
junto ao (ioverno Brasileiro, 
nenhuma providencia podera 
ser adolada pela Justiya 
brasileira. E que a imunidade 
diplomatica, conforme ja 
assinalado, e de natureza 
penal, ou seja, gozando o 
agente dessa imunidade, 
significa dizer que as leis 
jjenais do Pais onde esta 

credenciado o diplomala nao 
podem ser aplicadas ao 
mesmo. Em nenhuma 
condiyao, pode o diplomata ser 
punido pelas leis do Pais.ohde 
serve. A imunidade 
paElamentar, ajxis-o advento da 
Constitui<;ao de 1988, pdde ser 
de duas especies: penal ou 
substantiva: e processual ou 
adjetiva. O artigo 53, capul, da 
Constituivao contempla a 
imunidade penal. Diz a norma: 
"Os deputados e senadores 
sao inviolaveis por suas 
opinioes, palavras e votos". 
Temos ai, uma imunidade 
substantiva. Por ela, os 
parlamentares federals sao 
imunes a jurisdiyao penal, 
qualquer que seja a palavra 
dita, ou a opiniao externada. 
Essa imunidade visa proleger 
o parlamentar no exercicio do 
mandato.' No paragrafo 
primeiro do mesmo artigo a 
Constituivao Federal 
contempla, relativamente aos 
parlamentares, a imunidade 
processual. Por ela, no casode 
crime eomum. tais como lesao 
corporal, homicidio, 
estelionalo, etc., os 
parlamentares somente 
poderao ser processados apos 
concessao de licenva pela 
Cada respectiva (Camara ou 
Senado). 

Desse modo, e como 
fixayao final, diga-se que o 
artigo 53 da Carta Maior. ao 
afirmar que os deputados e 
senadores sao inviolaveis por 
suas opinioes, palavras e 
votos, concede-lhes, no 
exercicio do mandato. 
imunidade substantiva. Na 
verdade a expressao 
"inviolaver e compativtd com 
a imunidade penal ou 

substantiva. Assim, a vista da 
expressao "inviolavel" 
teremos, gempre, uma 
imunidade penal. 

Registre-se que todos 
somos a favor das imunidades 
diplomatica e parlamentar, 
dianle do reconhecimento de 
que gem elas nao seria 
possivel ao Representante de 
Governo estrangeiro, ou ao 
parlamentar, respectivamente, 
desempenhar as suas funvbes 
satisfatoriamente. 

E o advogado, goza ele de 
alguma imunidade? A resposta 
nos e dada pelo ariigo 133, da 
Constituivao Federal, que tern 
a seguinte redavao; "() 
advogado e indispensavel a 
administravao da Justiva. 
sendo inviolavel por seus atos 
e manifestavbes no exercicio 
da profissao, nos limites da 
lei". 

Como se ve, por disposivao 
constitucional, nos, os 
advogados somos imunes a 
jurisdivao penal, por atos e 
manifestavbes no exercicio da 
profissao. A imunidade, como 
bem lembra o grande mestre 
Manzini, nao deve ir alem dos 
falos e atos praticados no 
exercicio da profissao. 

Regulamentando a Norma 
Constitucional, a Lei 8.906/94 
— Eslatulo da Advocacia, e da 
OAB — estabeleceu no artigo 
7, paragrafo 2, que: "0 
advogado tern imunidade 
profissional, nao constituindo 
injuria, difamavao ou desacato 
puniveis qualquer 
manifestavao de sua p^irte, no 
exercicio de sua atividade, em 
juizo ou fora dele, semprejuizo 
das sanvbes disciplinares 
perante a OAB. pelos excesses 
que cometer". 

Sendo o Estatuto <|la 
Advocacia uma lei federal,} a 
materia esta devidamente 
regulamentada, coin a 
indicavao clara dos limites e 
alcance da imunidade do 
advogado. 

Resta-nos uma indagavao: 
Importa a garantia de 
imunidade em privilegio 
gracioso para os advogados? 
Claro que nao. 

Em primeiro lugar, cumpre 
esclarecer que a imunidade do 
advogado nao e um privilegio 
da categoria, mas sim uma 
garantia social, visto que ao 
assegurar a imunidade do 
advogado, quis o Congresso 
nacional dotar o profissional 
do direito de prerrogativaS 
indispensaveis a defesa dos 
direitos e garantias individuals 
e coletivos, tao bem delineados 
no Texto Constitucional, e 
quase sempre olimpicamente 
violados por autoridades 
conslituidas. Assim, como 6 
importanlc assegura ao 
magistrado condivbes basicas 
parao exercicio dajudicatura, 
como a inamovibilidade, y)or 
extmiplo, sem que isso possa 
ser visto como privilegios, e 
indispensavel que ao advogado 
sejam asseguradas 
prerrogativas, como 
instrumento de trabalho. 

Veja-se que o primeiro 
equfvoco e imaginar que a 
imunidade do advogado seja 
um privilegio. Trala-se, como 
ja afirmado, de uma 
prerrogativa profissional, na 
pralicaconvertida em garantia 
para a sociedade que tern no 
advogado sen principal e mais 
eficaz instrumento na luta 
cotidiana contra o arbitrio e a 
prepotencia de autoridades 

despreparadas e arrogantes. 
Como se ve, a imunidade do 

advogado inleressa mais a 
sociedade civil do que ao 
prbprio advogado, que 
independente de qualquer 
prerrogativa, sempre 
enfrentou o arbitrio em defesa 
dos direitos individuals ou 
coletivos, nao ouvindo de 
suspeitas autoridades a ja 
desgastada frase; "Se me 
chamar de arbitrario ou 
parcial, eu o autuo por 
desacato". 

O certo e que qualquer 
interpretagao visando 
restringir a imunidade do 
advogado, enquanlo 
prerrogativa profissional, e um 
alentado contra importante 
garantia social. Somente quern 
ja foi vitima de arbitrio ou 
injustiva, e no momenlo de 
aflivao contou com um 
destemido advogado, conhece 
as razbes histbricas da 
imunidade do advogado, e 
sabe que essa garantia social 
e indispensavel num Pais onde 
a vontade da lei mmi st^mprc 
esta acima dos interesses dos 
homens. 

Finalmente, cumpre 
ressaltar que a materia. dado 
a sua clareza legal, nao 
comporta duvidas, e qualquer 
violayao a dita prerrogativa 
profissional constitui crime?de 
abuso de autoridade, punido 
nos termos da lei, devendo a 
OAB, hoje transformada em 
simbolo nacional da 
democracia, zelar pelo sen 
cumprimento, conscientizando 
os advogados jjara a 
responsabilidade que e ser um 
instrumento social de defesa 
dos direitos humanos e das 
instituiybes democralicas. 
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Times lutam por vagas na final 

Campeonato de Agailandia entra em sua fase de decisao 

Lance 

Livre 

w 

porRENILSON SOUSA 

Reta final 
O Camjx'onato Municipal ja 

esla chegantk) em sua reta final. 
Os times nesta fase de 
classifica^ao estao correndo 
desesijeradamente cm busca 
de uma vaga nas semifinais da 
competiyao. Galletti, Guarani, 
Realce, San Thiego e Magnolia 
estao na briga; e o Flamengo 
com 6 ixjulos tambem pensa na 
classificayao. Apartir de agora, 
cadajogoe importanteeixxlera 
ser decisivo rumo ao litulo. 

Masters 
Alguns times que irao 

participar do Camix'onato de 
Masters de Ayailandia ja estao 
realizando amistoso e 
conlrataydes para esta 
Krmi)orada. 0 Canifjeonalo (!(> 
Masters comeyara no dia 29 de 
junho, com a jjarticipayaode 14 
times, dividklos em duas chaves 
de 8. 0 Campeonato sera 
patrocinado pela Sedel e tern o 
apoio da Liga Esportiva de 
Ayailandia. Este Cam|)eonato 
mencionado e esjxTado com 
muila exj xxrlativa | K)r i )ar te dos 
organizadorcs, dirigentes e 
lorcedon'S. 

Continua 
O vice-presiderrte do Galletti, 

Gilvan, que e tambem 
preparador fisico, vai dirigir o 
time interinamente ate as 
quartas-de-finais. DepoiS, um 
novo treinador sera contratado 

A paradirigiro time nas semifinais. 
^' 0 presidente Joselio, disse que 

o preparador fisico Gilvan e de 
umacomijetencia muito grande 
e que com certeza dara conta 
do recado nesta fase de 
classificayao. 

Pesquisa 
A Equipeda Galerada Radio 

Marconi FM esta realizando 
uma pesquisa em Ayailandia 
para saber qual sera a maior 
torcida da cidade no final do 
Campeonato. () time que esta 
com menor torcida e o time do 
Bom Jardim, que nao vem 
realizando uma boa campanha 
e nas quatro rodadas 

apresentou um piiblico de 
ajx-nas 145 torcedores. Quern 
lidera as pesquisas e o lime do 
Galletti, que ate o momento 
a| jresentaa maior torcida. 

Denilson 
0 goleiro Denilson ira 

desfalcar o tune do Realce no 
proximo jogo, que sera 
(1< uningo, dia 22, ksOfHK) h( )ras, 
no Municipjil. Denilson sofreu 
umacontusao em uma jogada 
disputada com o jogador 
Rombinha, do Galletti. O 
substitute de Denilson e o 
goleiro Celso, que inclusive ja 
atiuxj como titular ix) time verde 
da cidade. 0 tecnico Valber 
disse que esta tranqiiilo com 
relayao ao arco, ale porque o 
Celso e um bom goleiro e ira 
substituir muito bem o goleiro 
Denilson. 

Vftoria 
Uma vitoria no proximo 

d< miingo (liante do B< mi Jardim 
serade suma imixrrtanciaiiara 
as cores do San Thiego, que 
busca aclassificayao i lanio titulo 
deste ano. Apenas o Bom 
Jardim, time considerado 
liequeno, queo San Thiego ira 
enfrentar no reslante do 
Camjieonalo, sendo que depois 
tern duas ixxlreiras pela frente, 
que e o Galletti e o Realce. Se o 
San Thiego veneer o Bom 
Jardim passa para 10 [xmiIos, 
uma boa colocayao e ira torcer 
para os seus adversarios com 
chance de classificayao 
troix-yarem. 

Experiencia 
Os ayailandenses e 

imixTatrizenses ja devem ter 
ouvido faliu* sobre o exj x-riente 
Rui Salomao, que e o novo 
diretor da FME Rui ja passou 
jxir varios caigos imj xirlante da 
Federayao e at^ foi alto 
dirigente do Sampaio Correa. 
Sabe de todas as manhas do 
futebol. Agora, se tentarem 
fazer com ele alguma coisa 
parecida com o que fizeram 
com Jamenes Calado, vao se 
machucar. 

Um abra90 do 

Antonio Jose 

Ademir 

Patricia 

Noemia 

Valderes 

tima90 para: 

- Presidente do Magnolia 

- Presidente do Jacare 

- Centre de Ayailandia 

- Rui Barbosa/lmperatriz 

- Radio Marconi FM 

MECANICA VITORIA 

GOMES & MELO LTDA. 

Equipamentos p/ lantemadjem e pinturasem geral. 

Mecanica p/ automoveis, balanceamentoealinhamento. 

Pedro Capixaba 

Av. Bernardo Sayao, 1458 - Agailandia-MA 
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Estadio Udemar Gongalves (Ildemazao) sedia Gnais do Campeonato Municipal de Agailandia 

porRenilson Sousa 
Da Editoria de Esporte 

0 Camixxmato de Ayailandia 
de Futebol esta chegando em sua 
reta final e a partir de agora os 

seusjogospassama serdecisivos. 
A rodada do ultimo final de 
semana deixc )U mais embolatla a 
competiyao, que deixou dois 
times com 8 jxintos, em primeiro 
lugar, e quatro times com 7 

pontos, na segunda colocayao. 
Confira o resultado da 4,! 

nxlada: 
Galletti 2x2 Realce 
Flamengo 1x1 San Thiego 
Guarani 2x0 Jacare 

Magnolia 3x0 Bom Jardim 
A proxima rodada sera de 

suma importancia e todos os 
times que tern chance da 
classificayao para o quadrangular 
decisivo pensam em vitoria. 
resultado que iiassa a ser o unico 
interessante. 

Confira os jogos: 
Flamengo x Jacare 
Realce x Magnolia 
Galletti x Guarani 
San Ihiego x Bom J ardim 
Se o Campeonato local 

terminasse hoje, os times 
classificatlos para a proxima fase 
seriamosseguinte: 

Galletti—07 \ xxitos—08 gt )ls 
positives e 05 negatives, com 
saldo de 03; . 

Realce—07 pontos—ISgols 
positives e 04 negatives, com 
saldo dell; 

Magnolia—07 pontos —10 
gols positives e 07 negatives, com 
saldo de 03; 

Guarani — 07 pontos — 0b 
gols ixjsitivos e 05 gols negatives, 
com saldo de 01; e 

San Thiego — 07 pontos — 
05 gols positives e 05 gols 
negatives, com saldo zero. 

O artilheiro do Campeonato 
e Pedro, do Realce, com 09 gols. 

Magnolia ainda tem 

chance de classificacao 

por Renllson Sousa 

0 time do Magnolia tem 
chance de classificayao para a 
proxima fase da competiyao. 
Para isle, so depende de si, ou 
seja, vencendo os seus 
prdximos jogos e contando 
com a perda de pontos dos 
seus concorrentes. () Magnolia 
nao esta apresenlando o 
mesmo futebol da primeira 
fase, mas ja esta se reabilitando, 

com uma vitoria imixjrtante em 
cimado Bom jardim. O time tem 
07 pontos, se igualando a San 
Thiego e Guarani e com boas 
chances de classificayao. 

A campanha do Magnolia 
nas primeiras rodadas da 
segunda fase e a seguinte: 

1x2 Galletti 
3x5Jacare 
3x0 San Thiego 
3x0 Bom Jardim 
Prdximos jogos; 

Magnolia x Realce 
Magnolia x Flamengo 
Magnoliax Guarani 
A diretoria espera que com 

esses tres classicos o time 
melhore a cada jogo e consiga 
veneer os seus adversarios. 0 
presidente Antonio Jose esta 
confiante no time apds a 
contratayao do ex-tecnico do 
Galletti. Adao dos Passos. 

O treinador cita acima 
inclusive ja fez a sua estreia no 

jogo passado e estreou muito 
bem, numa vitoria sobre o 
Bom Jardim, pelo placar de 
3x0. Adao dos Passos deu 
outra motivayao ao elenco do 
time do Posto Magnolia e todos 
acreditam num bo 
deserapenho da equipe e 
conseqiientemente a 
classificayao para o 
quadrangular decisivo do 
Campeonato de Ayailandia de 
1996. 

Nacional 

Flamengo fara jogo 

amistoso para estreia de Bebeto 

por Renilson Sousa 

O lime do Flamengo e 
nos ullimos anos 0 que mais 
investiu no futebol 
brasileiro. No ano passado, 
ja na presidencia de Kleber 
Leite, o Flamengo fezvarias 
contratayoes, eptre elas, 
quase que todo. O elenco do 
Fluminense, que campeao 
carioca: Lira, Djair, Marcio 
Costa, c por ultimo, o 
tecnico Joel Santana. 
Contratou Ronaklao, Jorge 
Luis, Valber, Glaucio, 
Edmundo, Marquys e o 
grande jogador Romano. No 

ano do seu cenlenario, o 
Flamengo, mesmo com eslas 
contratayoes citadas, foi 
quern realizou a pior 
campanha em toda a sua 
historia. Para o ano de 1996, 
o presidente Kleber Leite 
continuou realizando 
contratayoes: Maria, 
lateral direito, da Portuguesa, 
e a grande transa do ano que 
foi o jogador Bebeto, do 
Lacoruna da Espanha. 

Bebeto ja passou pelos 
times do Flamengo e Vasco da 
Gama, e depois foi para o 
futebol europeu. O jogador 
tem 33 anos e foi um dos 

responsaveis pela conquista 
do tetra-campeonato 
brasileiro nos F>stados 
Unidos, formando dupla de 
ataque com o tambem grande 
jogador Romario. Hoje, os 
dois jogadores citados estao 
lutando por uma vaga para ir 
as Olimpiadas de Atlanta, nos 
Estados Unidos. Zagalo esta 
mais para Bebeto do que 
para Romario, que segundo 
ele nao conta muito com a 
simpatia do treinador, desde 
as eliminatoria da Copa do 
Mundo nos Estados Unidos, 
que por pouco nao ficou de 
fora. Zagalo prefere Bebeto 

Sacolao Goiano 

Comunica a sua clientela que recebeu 

verdures, frutas e legumes do Sul do 

Pai's eesta vendendo pelo menor 

preco. Confira ao lado: 

Rua Duque de Caxias - Centra - Ayailandia 

Verdura tipo sacolao: R$ 0,75 o quilo 
Melao: R$ 0,90 o quilo 
Abacate; R$ 1,00 o quilo 
Coco seco: R$ 0,50 a unidade 
Tanjerina: R$ 1,00 a duzia 
Mamao; R$ 0,80 o quilo 
Laranja lima: R$ 1,00 a duzia 
Abacaxi: R$ 0,50 a unidade 

A vista o menor preyo ou cheque para 
20 dias e recebe todos os tikets 
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Comerciante e morto com 2 tiros 

Os matadores que usam uma bicicleta voltam a atacar 
, i ■v.r.-r.-.v^ir.vwv  

OTpS o 

por FRANCISCO DO VALE 

Cheira cola 
A Policia Civil de Imperatriz 

conseguiii prender na noite da 
ultima . segunda-feira, o 
elemento Francisco de Souza, 
19 anos de idade, maranhense, 
solteiro, sem residencia fixa. 
Francisco foi preso em 
flagrante com umalatade cola. 
Levado para o 2° Distrito 
confessou que desde os 14 
anos que cheira cola. 0 caso 
foi levado ao conhecimento da 
delegada de plantao Radige 
Barbosa. 

Segundo o queixoso o fato 
ocorreu no ultimo domingo 
quando trafegava pelo centro 
dacidade. 

Perda de cheque 
Celia Maria de Olivcira, 

paraibana, casada, 23 anos de 
idade, residente na Monte 
Castelo, 74, Jardim Sao Luis, 
comunicou queperdeu a folha 
de cheque nv 165300, conta 
00990-9, da agenda 
Bamerindus local. 

Acidente 
Na madrugada de sabado 

o cinegrafisla Joao Pinheiro 
sofreu urn gravissimo acidente 
na grande Sao Luis. Segundo 
informa^oes obtidas, Joao 
Pinheiro sofreu traumatismo 
craniano encefalico. O 
cinegrafista, que por muito 
tempo foi titular do Bandeira 
11, ao lado de Altair Moreira e 
Alfredinho, foi jogado numa 
distancia mtiito grande, pelo 
impacto do acidente. Joao 
Pinheiro sera submetido a uma 
cirurgia ainda hoje. 

Crime 
Mais um crime audacioso 

em Imperatriz. Dois elementos 
armados de revolver tiraram a 
vida de um comerciante que 
tinha vindo a Imperatriz para 
retirar dinheiro e em seguida 
retornar a sua cidade, Sitio 
Novo-TO. Os elementos 
disi)araram dois tiros certeiros 
e logo em seguida evadiram- 
se do local. O crime ocorreu 
por volta das 10:40 horas. 

Furto de bicicleta 
Isabel Dias, maranhense, 

solteira, 20 anos de idade, do 
lar, residente na rua Sao Paulo 
s/n0, Jardim Sao Luis, 
comunicou que ontem, por 
volta das 10:30 horas, elemento 
desconhecido furtou da 
ca<;alda de sua residencia a sua 
bicicleta Monark Barra 
Circular, cor vermelha, nQ LF 
575476. Segundo a 
comunicante a principal 
suspeita do furto e o elemento 
conhecido por "Na". O caso foi 
levado ao conhecimento do 
senhor delegado. 

Plantao 
No plantao de ontem nao 

houve nenhum registro de 
crime ou assalto, apenas 
prisoes corriqueiras que foram 
solucionadas pela delegada 
Radige Barbosa. Radige e 
titular da DPC A, mas conforme 
acordocomo subsecretario Dr. 
Luciano Abreu, cumpre 
nxlizio. 

Perda de documentos 
Maria D'alva Vieira dos 

Santos, maranhense, casada, 
31 anos de idade, residente na 
Coriolano Milhomem, Bacuri, 
procurou a Depol para 
coraunicar que perdeu todos 
os seus documentos i)essoais. 

Apresentagao 
de preso 

Abidias Melo de Souza, 
residente no entroncamento, 
foi preso pela Policia Militar e 
encamihado ao plantao, devido 
estar trafegando na alta 
madruga, em atitude susj)eita 
com uma lata de cola. 
Francisco Erandir Batista 
Santos, residente na Dorgival 
Pinheiro de Souza, tambemfoi 
preso pela PM e encaminhado 
para o Segundo Distrito ik4o 
fato do mesmo estar totalmente 
embriagado e promovendo 
baderna no Setor Rodoviario. 

Perda de documentos 
Francisco Almeida 

Ndbrega, maranhense, 
solteiro, 24 anos de idade, 
vendedor, residente na rua 
Guarani, 649, Bacuri, 
comunicou na Depol que 
perdeu todos os seus 
documentos pessoais. 

por Joberth Aleixo 
Da Editoria de Policia 

Os assallantes e matadores 
da bicicleta voltaram-a atacar. 
Dois homens ainda nao 
identificados assaltaram e 
detonaram dois tiros 
certeiros em Lourival 
Nascim.enlo Pereira, 
brasileiro, comerciante, 
maranhense, casado, 40 anos 
de idade, residente na rua 
Cesaltino Nelo, s/n0, em Sitio 
Novo-MA. O fato ocorreu por 
volta das 10:40 horas de 
ontem na Getulio Vargas, 
proximo ao entroncamento. A 
vitima foi levada as pressas 
para o Hospital Santa Isabel, 
onde ja chegou sem vida. 

Detalhe 
Segundo informa^des do 

amigo da vitima, que nao quis 
se identificar com medo de 
represalia, o empresario veio 
a Imperatriz retirar cerca de 
R$ 3 mil reais. Lourival 
Nascimento era filho do 
senhor Raimundo Rodrigues 
e dona Delzina Nascimento 
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Dr. .Arlindo Assungao diz que elementos assassinaram 

Pereira. Os elementos dois tiros em cima do peito 

comerciante para roubar 

abordaram a vitima e o esquerdo. Ao praticar o 
mesmo reagiu, foi quando os crime os elementos 
elementos dispararam os evadiram-se do local 

tomando rumo ignorado. Ate 
o fechamenlo desta materia 
a policia nao tinha pistas dos 
assassinos. 

Mais uma rebeliao em pedrinhas 

Secretario de Seguranga nao 

cumpre acordo e presos se rebelam novamente 
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Da Editoria de Regional 

 P 

JairXexeo: mais uma rebeliao na Penitenciaria de Pedrinhas 

O secretario de Seguranya 
Piiblica do Estado, coronel Jair 
Xexeo, tern mais um problema 
para resolver. Ha menus de 90 
dias, outra rebeliao aconteceu 
na penitenciaria maxima de 
Pedrinhas. Os vinte e quatro 
presos do Pavilhao de 
Seguranya Maxima da 
Penitenciaria de Pedrinhas, 
considerados de alta 
periculosidade, comeyaram 
uma rebeliao no inicio da 
tarde da ultima segunda-feira. 
Dois elementos foram 
transferidos as pressas para o 
Hospital Municipal Djalma 
Marques, o Socorrao. com 
queimaduras de 1". 2° e 3" 
grauS. Ha suspeitas de 
tentativ'a de homicidio. 

De acordo com o relato 
dos presos, alguns tern mais 
de cinco anos no interior 
daquele pavilhao. Tratamento 
que, a otica deles, nao e para 
pessoas, mesmo que seja eles. 
Os detentos reidivicaram as 
suas transferencias daquele 
pavilhao para a casa de 
detenyao, o que foi 
providenciado ainda na tarde 
da ultima segunda-feira. A 
dire^ao da penitenciaria ja esta 
apurando as responsabilidades 
na rebeliao. 

E segundo ja chegou ao^ 
conhecimento do^P 
coordenador do presidio, o 
movimento foi encabe(;ado 
pelos presos Ubiratan Santos 
(Bira), Marc one Zacaro e 
Marco Aurelio do Espirito 
Santo. 

Maniaco 
Um elemento 

desconhecido esta agindo no 
Parque do Burili. Segundo 
uma das vi'timas, que quase foi 
estuprada ptdo elemento. ele 
e moreno, cabelos lisos, de 
estatura mediana. A Policia 
Civil ja esta no encalce deste 
elemento. 

Mais vftimas do conflito de terras 

PF acredita que mais um corpo esteja enterrado na fazenda Cikel 

por Joberth Aleixo 

A Policia Federal 
suspeita que mais um 
empregado da fazenda Cikel 
pode ter sido morto pelos 
sem-terra que ocupam a 
propriedade desde a ultima 
semana. O vigia Francisco 
Antonio, que leria sido 
tirado a for^a de sua casa e 
colocado em um dos quatro 
caminhoes utilizados por 

cerca de 200 sem-terra, 
desapareceu. Surpreendido 
quando quebrava coco no 
quintal de sua casa, ele nao 
reagiu. Agentes da Policia 
Federal vasculharam a area, 
mas nao encontraram. A 
ultima pessoa com quern 
Francisco conversou foi 
com a menina Francisca 
Souza da Silva, de 13 anos 

idade. Segundo ela, o de 
vigilante disse que iria a 

sede da fazenda e, voltaria 
logo. Ela. disse ainda que 
Francisco estava quase 
chorando e pediu que 
avisasse a cunhada para vir 
ficar com as crianyas e a 
esposa. O vigia moravacom 
a mulher e cinco filhos 
numa das casks da fazenda 
a 10 quilometros da sede. 
Ele era responsavel pela 
vigilancia de uma area da 
propriedade. 

Hospital Santa Mapia 

y\ soucle e.m peimeieo lugcve 
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