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O Tempo. 

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

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

A 21° Feira Internacional da Mecanica, ! g^cao 
no Pavilhao de Exposi^oes do Parque 
Anhembi-SP. Mostra de maquinas para a ^ 
indiistria de plastico e madeira, etc. liiiiililii 

Sefaz sofre reforma administrativa 

Cofiex aprova modernizacao do sistema de arrecada^ao, tributagao e fiscalizagao 
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A u rii en to a movimenta^ao em torno da sucessao municipal em Agailandia. O cargo 
ocupado pelo prefeito Ildemar Goncalves dos Santos e disputado de forma acirrada 

0 projeto de 
Reestruturagao e 
Modernizacao do Sistema de 
Arrecadacao, Tributagao e 
Fiscalizacao, da Secretaria 
da Fazenda do Estado do 
Piaui, teve carta consulta 
inicial aprovada pela 
Comissao de Financiamento 
Externo (Cofiex), do 
Ministerio do Planejamento. 
0 projeto e financiado pelo 
Banco Interamericano do 
Desenvolvimento (BID) e 
esta or^ado em US$, com 
contrapartida do Estado de 
US$ 900 mil. 

A Sefaz havia iniciado sua 
modernizacao 
administrativa antes do 
projeto do BID. Nessa fase 
inicial, a Sefaz aplicou cerca 
de R$ 190 mil na compra de 
45 microcomputadores 486, 
5 notebooks e 22 
impressoras matriciais. 
Esses equipamentos ja estao 
sendo utilizados. Com eles, 
a Sefaz implantou sistemas 
de controle mais eficientes 
dos contribuintes com 
diferimento, dando 
condicoes de saber o 
imposto que deveria ter sido 
recolhido na fronteira sem 
precisar ir ao contribuinte. E 
implantou, no Posto da 
Tabuleta, um laboratorio que 

faz cobranca, na maioria dos 
casos, sem calculos 
manuals. Os programas 
testados com sucesso serao 
estendidos a todos os 18 
postos. 

A compra desses 
equipamentos permitiu a 
emissao do Documento de 
Arrecadacao (DAR) por 
computador. E o setor de 
atendimento as 
transportadoras tiveram 
acelerado o atendimento. 

0 projeto inicial da Sefaz 
foi aceito pelo BID como 
parte da contrapartida do 
Estado. Os recursos do BID 
permitirao agora a compra 
de mais 30 micros com 
processadores Pentium e 30 
impressoras autenticadoras, 
que irao substituir PDV 
(Pontos de Venda), usadas 
na digitacao de Notas Fiscais 
em postos de fronteira. A 
compra desses 
equipamentos esta em fase 
de licitacao e permitira a 
interligacao on line entre 
todos os postos fiscais e a 
sede administrativa da Sefaz. 

Para a chefe da Divisao de 
Fiscalizacao da Sefaz, 
Raimunda Inez de Araiijo, a 
reforma esta tornando mais 
dinamico e eficiente o 
trabalho de fiscalizacao. 

"Evitaremos o atraso no 
recolhimento do ICMS, 
porque havera maior rapidez 
e eficiencia", comemora ela. 

0 governo do Piaui 
lancou campanhas. 
institucionais no Sistema 
Tucanu's de Comunicacao e 
ela sera divulgada, em 
Imperatriz, na TV, Radio e 
Jornal Capital. Assim, 
espera levar maior mimero 
de turistas ao Delta do 
Parnaiba, localizado no 
extremo norte do vizinho 
estado. Para quern nao sabe 
ainda, ele e o unico das tres 
Americas em mar aberto e 
possui mais de 70 ilhas, alem 
de cachoeiras. 

Por forca do contrato 
assinado com o governo do 
Piaui, o Jornal Capital estara 
publicando todo o material e 
informacdes enviadas por 
sua Assessoria de 
Comunicacao. 0 governador 
Francisco Moraes Souza, o 
"Mao Santa", acredita no 
potencial e credibilidade do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicacao e nao pensou 
duas vezes na hora de fechar 
contrato publicitario com 
uma empresa do setor na 
Regiao Tocantina. "Uma 
parceria que trara resultados 
positives", arrematou. 

Imperatriz 

Urgente 

d- por FREDERICO LUIZ 

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

politicos. 
Com uma linguagem 

agil, Frederico Luiz abusa 
da charge eletronica com 
o Ze da Praca, 

personagem criado para a 
coluna. Pagina 1C 

Domingo decisivo 

na Gopa Cafe Viana 

O numero 
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US$ Comercial Compra 

R$ 0,9940 

US$ Comercial Venda 

R$ 0,9950 

US$ Faralelo Compra 

R$ 1,00 (5a feira) 

USS Faralelo Venda 

n 1,01 (fP feint) 

US$ Uirismo Compra 

R$ 0,9980 

USS'Birismo Venda 

r$ 

Ouro (grama) 

RS 12,450 (quinta-feira) 

Poupan^a 

R$ 0,8287 (maio) 

'0 

Joma 
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Jandui entra em campo confiante na vitoria 

Depois de movimentar, 
durante um bom tempo, o 
setor desportivo de Imperatriz 
a Copa Cafe Viana entra na sua 
fase final. 

0 titulo vai ser disputado 
entre Jandui e America, hoje, 
no Estadio Municipal Frei 
Epifanio D'Abadia e desde 
ontem o clima e de muitas 
expectativas entre os 
jogadores e diretores das duas 
equipes. 

Visando a uma boa 
apresentacao, o Jandui 
realizou treinamentos durante 
toda a semana. 0 arbitro deste 
jogao de bola sera Advaldo 
Fernandes. Pagina 4C 
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Valeria Cristo estreia a 
coluna Flash Fashion e 
Soraya Luiza mostra as 

personalidades 
acailandense 

A Imprensa e Noticia 

Programacao da TV 

0 

o Caderno 

Policia sera aparelhada Aires Neto 

e indiciado 

A Policia Federal 
indiciou o ex-presidente do 
Banco do Estado do Goias 
(BEG), Aires Neto Campos 
Ferreira, por pratica de 
crime contra o sistema 
financeiro nacional, 
enquadrando-o na Lei 
7.492, a chamada Lei do 
Colarinho Branco. 
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Jornal Capital 

Imperatriz Urgente 

Tendencia 

Esporte Local 

JairXexeo, titular da Segup 

Acaildndia 

PTB mostra 

nomes para a 

sucessao 
Pdgina 4A 

O secretario de Justi^a e 
Seguranya Piiblica do Estado, 
coronel Jair de Araiijo Caldas 
Xexeo, disse que o governo 
devera promover a 
reestruturagao do aparelho que 
dirige ainda este ano. 

Segundo Roseana Sarney, a 
policia tem de receber todo o 
material necessario ao seu 
trabalho de combate a violencia, 
hoje um dos principais 
problemas enfrentados pelos 
representantes politicos 
maranhenses. Pagina 8A 
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Goncavo & 

Convexo 
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Marido e 

posto para 

fora de casa 
Pagina 8A 

E o numero do ano e 
que o pugilista Eder Jofre, 
campeao mundial do peso- 
galo e peso-pena, derrota o 
pena italiano Enzo 
Ferinella, em Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul. 

Ofato 

O Tribunal 
Regional 
Eleitoral (TRE) 
informou que 

39 politicos maranhenses 
sao inelegiveis. 0 deputado 
federal Davi Alves Silva, do 
PPB, ex-prefeito de 
Imperatriz, e um deles. 

A pessoa 

Alceu Amo- 
roso Lima, 
ensaista e 
pensador. 
Formou-se pela 
Faculdade de Ciencias 
Juridicas e Sociais do Rio 
de Janeiro, em 1913. 
Conhecido como 'Tristao 
de Athayde", pseudonimo 
utilizado a partir de 1919, 
quando come^ou a 
escrever criticas literarias 
para O Jornal. Converteu- 
se ao catolicismo em 1928, 
destacando-se como um 
dos principais pensadores 
catdlicos do Brasil. Em 
1932, participou da Liga 
Eleitoral Catolica (LEC). 

Glassilider 
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Reivindicagao 
Sr. Editror: 
Tendo em vista a 

crescente dificuldade 
enfrentada por empresarios 
do ramo varejista de 
medicamentos ante a 
arbitrariedade e as pressoes 
do Conselho Regional de 
FarmaCia (CRF), 
solicitamos a V. Exa. que 
dispense especial 
carisidera^ao ao que se 
segue. 
. 1) as drogarias vem 

sofrendo nos ultimos anos 
sucessivos prejuizos 
causados pela aplica^ao 
extorsiva de multas por 
parte do Conselho Regional 
de Farmacia (CRF); 

2) essa situa^ao levou o 
ramo a um impasse cuja 
solu^ao nao pode mais ser 
adiada sob pena do 
fechamento de 
praticamente todas as 
farmacias da cidade e, 
assim, de incalculaveis 
prejuizos a saiide piiblica; 

3) a Lei 5.991, em artigo 
15, paragrafo terceiro, 
prescreve: "Em razao do 
interesse piiblico, 
caracterizada a necessidade 
da existencia ou drogaria, e 
na falta do farmaceutico, o 
orgao sanitario de 
fiscaliza^ao local licenciara 
os estabelecimentos sob a 
responsabilidade tecnica do 
pratico de farmacia, oficial 
de farmacia, na forma da 
lei". 

4) Dessa forma, 
requeremos a V. Exa. o 
licenciamento das empresas 
filiadas a este Sindicato 
(Vpla^ao anexa), 

ivando a definitiva 
lariza^ao do seu 

mncionamento, que so 
depende da disposi^ao das 
autoridades de cumprir a 
legisla^ao pertinente, 
conforme prescreve o 
paragrafo transcrito acima. 

Certos da atengao de V. 
Exa., agradecemos, 
antecipadamente, e 
subscrevemo-nos, 

Cordialmente. 
Elias Gomes de 

Sousa 
Presidente do 

Sincofarsul 

Nota da Redagdu: 
O Sindicato do Comercio 

Varejista de Produtos 
Farmaceuticos do Sul do 
Maranhdo (Sincofarsul) 
enviou o oficio acima ao 
secretdrio de Saude do 
Munictpio, Dr. Carlos 
Gomes de Amorim, 
reivindicando o 
licenciamento de suas 
filiadas. A Lei 5.991 
prescreve isso. 

Estamos entrando em 
contato com o Jornal 
Capital para denunciar que 
a escuridao continua 
predominando em nosso 
bairro. Estamos sofrendo 
em face da a^ao de 
marginais e viciados. E 
possivel que aindavejamos 
a ilumina^ao a curto espa^o 
de tempo? 

Nota da Redagdo: 
Claro. Basta que voce 

entre em contato com o 
escritorio regional da 
Cemar, que fica localizado 
na avenida Luis 

>mingues. Centra, 
peratriz. 

Cidade 

por ULISSES BRAGA 

ESCOLA DA CIDADANIA 

MODULO 20 

Liberdade, consciencia, 

convic96es 

Pelo art. 5°, incisos VI e 
VIII da Constituiyao Federal 
vigente, e assegurada a 
todos a liberdade de 
consciencia e de convic^oes. 

O brasileiro, alias, todo o 
que vive no Brasil e livre 
para ter suas crenyas, seus 
cultos e liturgias religiosas, 
bem comb' suas convicyoes 
filosdficas e politicas. 

Este b, sem diivida, um 
relevante direito do cidadao. 

Nas ditaduras pessoais ou 
oligarquicas, este direito 
nem sempre existe, pois 
varia ao sabor das 
prefverencias e crenyas do 
tirano ou do grupo 
do mi n ante. 

Nas ditaduras ideolbgicas, 
este direito nunca existe. 

Predomina as convic^oes 
filosdficas, politicas e a 
religiao ou o ateismo da 
ideologia dos detentores do 
Poder. 

Agora, o que e 
profundamente lamentavel 
e que, na vigencia da 
Democracia, as pessoas 
possam livremente 
manifestar suas cren^as e 
convic9des, inclusive 
filosdficas e politicas. A 
prdpria democracia incentiva 
essa liberdade e se vangloria 
dela. Entretanto, quando 
veem as ditaduras, essas 
pessoas sao muitas vezes 
perseguidas e cassadas por 
suas convic^des politicas, 
presas e por vezes 
assassinadas. 

Isso tern acontecido no 
mundo e no Brasil. 

(0 autor, Ulisses Braga, e 
presidente do FORUM DA 
SOC1EDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ). 
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FORUM DA SOCJEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA D.A SORTE" CUPOM 20 LIBERDADE DE CONSC16ENCIA E CONVICCOES 

Assinale a resposta certa com um x no tracinho; 
la) No Brasil, as pessoas, inclusive estrangeiros: a) nao sao livres para ter suas crenyas e convic^oes filosoficas 

I e politicas fb) sao livres para ter suas cremjas e convic^oes filosoficas e politicas , 
2a) Nas ditaduras pessoais ou ideologicas: a) as pessoas sao normalmente livres para ter suas crenyas e convic^oes 

filosoficas e politicas ; b) as pessoas nao sao normalmente livres para ter suas cren<jas e convic96es filosoficas e 
politicas . 

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

cima da VARIG, ou no Jornal Capital. E concorra a UMA CASA RESIDENC1AL QUITADA, EM IMPERATRIZ, e a 
outros premios. 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 20 LIBERDADE DE CONSCI6ENCIA E CONVICCOES I 

Assinale a resposta certa com um x no tracinho; 
la) No Brasil, as pessoas, inclusive estrangeiros: a) nao sao livres para ter suas cren9as e convictoes filosoficas | 

e politicas ; b) sao livres para ter suas crencas e convic^oes filosoficas e politica 

I 

I 

2a) Nas ditaduras pessoais ou ideologicas; a) as pessoas sao normalmente livres para ter suas cren^as e convic^oes | 
filosoficas e politicas ; b) as pessoas nao sao normalmente livres para ter suas crenyas e convicydes filosoficas e 
politicas . 

Nome: As 
Endereyo: 
Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL , em 

cima da VARIG, ou no Jornal Capital. E concorra a UMA CASA RESIDENC1AL QUITADA, EM iMPERATRIZ, e a 
outros premios. 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 20 LIBERDADE DE CONSCI6ENC1A E CONVICCOES 

Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) No Brasil. as pessoas," inclusive estrangeiros: a) nao sao livres para ter suas crenyas e convicydes filosoficas 

e politicas ; b) sao livres para ter suas crenyas e convicydes filosdficas e politicas , 
2a) Nas ditaduras pessoais ou ideologicas: a) as pessoas sao normalmente livres para ter suas crenyas e convicydes 

filosoficas e politicas ; b) as pessoas nao sao normalmente livres para ter suas crenyas e convicydes filosoficas e 
politicas . 

Nome: 
Endereyo; 
Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL , em 

' cima da VARIG, ou no Jornal Capital. E concorra a UMA CASA RES1DENCIAL QUITADA, EM iMPERATRIZ, e a 
I outros premios. 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 

SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 20 LIBERDADE DE CONSC16ENCIA E CONVICCOES 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) No Brasil, as pessoas, inclusive estrangeiros: a) nao sao livres para ter suas crenyas e convicydes filosdficas 

e politicas ; b) sao livres para ter suas crenyas e convicydes filosdficas e politicas . 
2a) Nas ditaduras pessoais ou ideologicas: a) as pessoas sao normalmente livres para ter suas crenyas e convicydes 

filosdficas e politicas ; b) as pessoas nao sao normalmente livres para ter suas crenyas e convicydes filosdficas e 
politicas . 

■ Nome: 
Endereyo: 
Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL , em 

cima da VARIG, ou no Jornal Capital. E concorra a UMA CASA RESIDENCIAL QUITADA. EM iMPERATRIZ. e a 
| outros premios. 
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Becd sem safda 

Igreja Adventista do 
7° Dia 

Jairo era um homem 
rico, poderoso, culto, 
inteligente e famoso. 
Tinha aparentemente 
tudo que um homem 
precisa para ser feliz. 
Mas vivia atormentado 
por um problema que se 
tornava insoltivel a 
medida que o tempo 
passava. Sua filhinha 
estava condenada a 
morte pela ciencia 
medica de seus dias. Nao 
havia solu^ao humana 
para seu estado. O 
dinheiro, o poder e a 
cultura de nada Ihe 
serviam. Estavam num 
beco sem saida. Naquele 
tempo, andava pela 
Galileia um homem 
chamado Jesus. 
Multidocs O procuravam. 
Na Sua presen^a cegos 
enchergavam, parahticos 
andavam. leprosos eram 
curados. Todos eles 
chegavam ate Jesus com 
a saude quebrantada e os 
sonhos feitos em 
peda^os. E retornavam 
para casa em paz e com 
uma nova dimensao da 
vida. 

Alguma coisa falava la 
no fundo do corayao de 
Jairo que sua tinica 
esperan^a estava em 
Jesus. Mas ele nao podia 
alimenta-la. Geralmente, 
os que 0 seguiam eram 
ladroes, prostitutas, 
leprosos e miseraveis. 
Co mo ele, poderoso, 
inteligente e culto, podia 
juntar-se ao povo simples 
e correr atras de Jesus? 

Os dias passavam e a 
menina entrou em estado 
de coma. Ao ver sua filha 
morrendo, Jairo nao 
resistiu mais. Procurou 
Jesus, caiu a Seus pes e 
disse: "A minha filha esta 
morrendo! Venha e 
ponha as maos sobre ela 
para que sare e viva!" 

Voce percebeu? Jairo 
nao pede ajuda. Jairo nao 
deixa o problema nas 
maos de Jesus, nao diz 

"Seja feita a Tua 
vontade". Jairo ordena. 
Afinal de contas, Uderes 
foram feitos para dar 
ordens, para comandar, 
para mostrar o caminho. 
Lideres nao se 
submetem, nao seguem, 
nao suplicam. Mas, no 
relacionamento com 
Jesus as coisas sao 
diferentes: voce nao e o 
maior quando comanda, 
voce cresce quando e 
comandado. 

Veja Jairo, de joelhos, 
querendo dirigir Jesus. 
P o d e m os ho m ens 
ajoelhar-se e estar, 
inconsciente, querendo 
dizer a Deus como e que 
as coisas devem ser 
feitas? Jesus nao discutiu 
com Jairo. Foi com ele. 
Mas demorou. F^ quando 
Jesus demora e porque 
tern para nos algo maior. 
A filha de Jairo morreu e 
esse foi o inicio da 
experiencia que 
realmente conta na vidag 
dele. A sua filha morreu, 
e ele renasceu. 

Depois da morte da 
filha, Jairo nao comanda 
mais, e comandado. Nao 
dirige mais, e dirigido. 
Nao e ele quern leva 
Jesus pelo bra^o. Jairo 
coloca a mao no brayo 
poderoso de Jesus e e 
levado por ele. A filha 
estava morta, mas Jesus 
entrou e a filha 
ressuscitou, porque Ele e 
a vida. 

Que grande dia para o 
lider. De manha procurou 
Jesus, buscando uma 
cura. Jesus demorou, 
mas ao anoitecer Ihe deu 
uma ressurreiyao. 

Comandar ou ser 
comandado? No reino de 
Deus, as coisas sao 
diferentes. E quando o 
grao morre que renasce 
transformado em muitos 
graos; e fazendo-se 
pequeno que se cresce; e 
morrendo que se vive. 

DEPARTAMENTO DE 
COMUNICAffAO 

IGREJA ADVENTISTA 
DO 7° DIA 

0) plontfio Hospitalo 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

19/05/96 

Mospital Qeral 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados 

SUS - hoje, dia 

19/05/96 

Mospital Santa Zereza 
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por CONOR FARIAS 

Bom dia 
govemadora 

512 dias, e ate hoje nada 
de obras do seu governo em 
Imperatriz. Sera excelencia, 
que a senhora so vai 
lembrar de nossa cidade nas 
eleiydes de senador? Ai 
governadora, ja sera tarde! 

Bom 
dia II 

Governadora, como vai 
ficar essa historia do 81 
novos municipios, vai ler 
elei^des, ou a senhora vai 
nomear os administradores 
temporarios? 

Pe/e e pal 
de Sandra 

A balconista Sandra 
Regina Machado, 32 anos, 
filha de Edson Axlffkes do 
Nascimento, o Pele, e da 
empregada domestica 
Anisia Machado, recebeu 
na ultima quarta-feira os 
sobrenomes do pai. Ha 
~hico anos, Sandra Regina 
Jivr um processo de 

reconhecimento de 
paternidade contra Pele, 
com quern sua mae teve um 
romance em 1963. Um 
exame de DNAcomprovou 
que ela (i mesmo filha do 
ministro, mas Pele recorreu 
uma dezena de vezes a 
Justi^a. Perdeu todas elas, 
mas conseguiu adiar o 
veredislo final. Na ultima 
ter^a-feira, uma decisao do 
juiz Joel Birelli, de Satos-SP, 
determinou que Sandra 
receba o sobrenome do pai 
em sua certidao de 
nascimento, o que foi feirto 
na quarta-feira a tarde num 
cartorio da cidade de 
" uaruja, no litoral paulista, 
-,nde ela nasceu. 

Com o novo registro 
civil, Sandra tornou-se 
herdeira de Pele. O 
processo, contudo, ainda 
nao terminou. Os 
advogados de Pele 
recorreram contra uma 
decisao do Tribunal de 
Justiga de Sao Paulo e p 
caso ainda pode ser 
remetido ao Superior 
Tribunal de Justiya, em 
Brasilia. Como acontece 
com qualquer herdeiro, 
Sandra so tera direito aos 
bens do pai depois que ele 
morrer. Poderia pedir 
pensao alimenticia 
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retroativa, mas diz que nao 
quer nada de Pele. Agora, 
so pensa em sua carreira 
politica. Ela e candidata a 
vereadora pelo PMDB na 
cidade de Santos, onde 
vive. 

Globalizagao 
em debate 

A Comissao de Assuntos 
Sociais (CAS), presidida 
pelo senador Beni Veras 
(PSDB-CE), promoveu 
audiencia piiblica, para 
tratar do tema "Globalizagao, 
Biodiversidade e Direitos 
Comunitarios", com a 
presenga de Vandana Shiva, 
diretora do Research 
Foundation for Science, 
Tecnology and Natural 
Resource Policy, da India. 

Ainda na ocasiao, houve 
reuniao da Comissao de 
Constituj^ao, Justiga e 
Cidadania para aprcciayao 
de 46 projetos. 

Arlindo pede 
afastamento 

O senador Arlindo Porto 
(PTB-MG), solicitou no 
ultimo dia 7, o seu 
afastamento temporario das 
atividades legislativas, 
atendendo a convite do 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso para 
assumir o cargo de mftiistro 
da Agricultura, em 
solenidade marcada para o 
dia 9. O senador atribuiu o 
peso de sua indicayao a 
"presenpa do PTB e ao apoio 
de Minas Gerais as a^oes 
implementadas pelo 
presidente da Repiiblica. 

Arlindo Porto afirmou 
tambem que o convite 
representou um ato de 
apreyo ao poder legislative, 
especialmente ao Senado. 
Alem disso, a decisao 
presidencial demonstra, 
segundo ele, um 
reconhecimento do PTB 
"nas pessoas dos senadores 
Jose Eduardo Andrade 
Vieira e Valmir Campelo, 
lider do partido no Senado". 

Arlindo disse que assume 
a Agricultura mun momento 
em que "sabemos que e 
precise aumentar a produyao 
de alimentos". Em sua 
ausencia, a suplente Regina 
Assumpgao assume a 
cadeira de representante de 
Minas Gerais. 
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Novos monicipios nao serao criados 

Andre Paulino afirma que o Govemo do Estado 

nao demonstra interesse nas novas unidades administrativas 

k 

Paulino afirma quo Roseana e contra os novos municipios 

por Valdir Vila Verde 
Da Editoria de Politica 

0 ex-vereador e 
secretario de Saiide do 
Municipio, medico Andrd 

Paulino D'Albuquerque, 
afirma que a probabilidade 
e de 99% de que os novos 
municipios maranhenses 
sejam criados. 

Segundo Paulino, existe 

desinteresse por parte da 
governadora Roseana 
Sarney em consolidar o 
processo de emancipa^ao 
politica-administrativa das 
novas unidades. "Ela e 
contra a criagao de 81 
novos municipios e diz que 
vem ' encontrando 
dificuldades em 
administrar os 136 
municipios ja existentes", 
observou. ■ - 

Na opiniao do ex- 
vereador, nao ha tempo 
habil para trabalhar no 
sentido de instalar as novas 
cidades reivindicadas por 
seus moradores. Outro 
fartor que deve ser levado 
em considera^ao e que 
maio esta se encerrando e 
junho foi escolhido pelo 
Supremo Tribunal Eleitoral 
(STE) como o mes das 
convenydes. "Assim, fica 
dificil de se observar o 
nascimento dos novos 
municipios", acrescentou. 

Recentemente, um 
jornal de Sao Luis publicou 
que a governadora 
Roseana Sarney nao aceita 

criar a figura do 
administrador dos novos 
municipios. 

Tambem assevera que a 
Assembleia Legislativa 
Estadual (ALE) acaba de 
criar uma comissao que, 
nesta segunda-feira, dia 20, 
visitara o Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) 
para obter informa^oes 
sobre a legisla^ao que-cria 
os novos municipios. 

Roseana Sarney tera 20 
dias para apresentar o; 

relatorio final sobre o 
assunto. . "O tempo d 
exiguo, pois ela tera de 
mostrar o documento antes 
de junho", refor^ou; 

Por outro lado, Paulino 
afirma que esta descarta a 
possibilidade da realiza^ao 
de conven^oes para 
prefeitos, vices e 
vereadores nos municipios 
criados e nao instalados. 

Finalizando, acredita 
que as eleigoes dos 81 
novos municipios a serem 
criados so acontecerao em 
1997. "Nossa realidade 6 
essa e temos de encara-la". 

IAPEP promove colonia de ferias 

Inscrigoes foram abertas e ja superam expectativas 

por Elida de Sa 
Da Editoria de Politica 

O Institute de Assistencia e 
Previdencia do Piaui (IAPEP) 
abre nesta segunda-feira (20) 
as inscrigoes para a temporada 
de julho na Colonia de Ferias 
de Luiz Correia. As inscrigdes 
ate o dia 31 de maio e este ano 
o IAPEP vai adotar novamente 
o criterio de sorteio para 
contemplar os servidores 
piiblicos com o lazer no 
litoral. 

As inscrigdes serao 
realizadas na sede do IAEP e 
o sorteio acontecera no dia 4 
de junho, as 17 horas, no 
auditdrio do Colegio Estadual 
Zacarias de Goes (Liceu). 
Somente o servidor segurado 
podera efetuar a inscrigao, 
mediante a apresentagao do 

cartao do institute, o 
contracheque mais recente e 
a carteira de identidade. 

A confirmagao da reserva 
para as casas e apartamentos 
da Colonia de Ferias de Luiz 
Correia, bem como o 
pagamento das taxas, 
acontecerao no periodo de 10 
a 13 de junho. Este ano nao 
sera permitida a ocupagao das 
dependencias sorteadas nao 
seguradas. 

Conforme o presidente do 
IAPEP, Marcelo Castro, a 
expectativa 6 a de que mais 
uma vez a Colonia de Luiz 
Correia sera referenda para 
a temporada de ferias no 
litoral. O governo do estado 
promoveu reformas em todas 
as instalagoes da Colonia de 
Ferias para oferecer maior 

■conferto ao servidor. 

1 

Riscos intramusculares 

por Tasso Assungao 
Jornalista 

Mesmo quando se 
observam todos os 
cuidados, uma apliacagao de 
injegao apresenta series 
riscos, principalmente nas 
terapias intramusculares. 
Essa pratica tem provocado 
serias lesdes em diversos 
nervos, alem de abcessos 
ate gamgrena. Ha tambem o 
risco de embolia. Alem 
disso, a ausencia de 
cuidados higienicos pode 
transmitir hepatite e tetano. 

As injegdes no brago, na 
area onde se encontra o 
miisculo deltdide (que 
recobre a articulagao do 

ombro), sao as menos 
recomendadas. Substancias 
irritantes ou em volume 
maior que tres mih'metros 
nao devem ser injetadas 
nessa regiao. Menores de 
dez anos e idosos, que tem 
esse miisculo pouco 
desenvolvido, nao devem 
receber aplicagdes no 
miisculo deltdide. 

Mas e essa a pratica mais 
comum no Brasil, bem como 
as injegdes nas nadegas, 
que podem acabar 
impedindo o paciente de se 
locomover, por 
consequencia de lesdes em 
nervos da area. A regiao 
que apresenta menores 
riscos e a anterolateral da 

coxa, exceto em bebes de 
menos de um mes. No 
entanto, em geral nao se 
fazem aplicagdes nessa area 
no Pais. 

De qualquer forma, 
cuidados com a toxicidade 
da substancia a ser injetada, 
com a repetigao de 
aplicagdes, com a correta 
localizagao da area — nas 
nadegas no quadrante 
superior externo — e 
naturalmente com a higiene 
sao indispensaveis em todos 
os tratamentos, por mais 
alto que seja o nivel tecnico 
da farmacia ou drogaria. 

Infecgdes parenterais 
As infecgdes causadas 

por aplicagao de injegao sao, 

sem diivida, um "desastre" 
que pode ser evitado. E a 
utilizagao de seringas e 
agulhas descartaveis d a 
melhor formula de 
prevengao, desde, e claro, 
que se tomem os cuidados 
necessarios para nao expor 
esses instrumentos a 
contaminagao. A assepsia da 
sala de aplicagdes e 
curativos e, da mesma 
forma, medida elementar, 
que completa com a 
inutilizagao do material apds 
o uso. Seringas e agulhas 
usadas devem ser mantidas 
em recipientes adequados 
que devem ser recolhido 
quando atingir dois tergos 
ede sua capacidade. 

•Xr: 
immm m ■V 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. ^ -   ^ " 
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PTB atropela 

sucessao municipal 

S 

u 

r 

c 

O £ 

R 
r* 

R 
c* 

\ 

4 

O 

D 

iV 

por Marinaldo Gongalves 
Da sucursal de Agailandia 

A recente conven^ao 
municipal do Pratido 
Trabalhista Brasileiro 
(PTB), serviu para 
esquentar as negocia^oes 
politcas em torno da 
siressao municipal, fazendo 

com que a cidade fervilhe de 
boatos, que circulam a toda 
bora, e com incn'vel 
velocidade, deixando os 
observadores em constante 
expectativa. A noticia de que 
o partido dos trabalhistas 
poderia sair com candidato 
preoprio para a Prefeitura 
Municipal, veio somar-se 

agora, uma propalada 
movimenta^ao no sentido de 
que o PTB tenta fazer 
composi^ao com os demais, 
oferecendo como trunfo 
maior o seu grande oome 
eleitoral, que e o do ex- 
prefeito Leonardo Louren^o 
de Queiroz. 

Para confirmar a versao 
sobre os entendimentos, o 
JC procurou os dirigentes 
locais do PTB, os quais nao 
confirmam nem desmentem 
as negociagoes. Mas todos 
sao unanimes em afirmar 
que o partido se encontra 
aberto para os 
entendimentos politicos, 
desde que estes se 
coadunem com as inten^oes 
previamente determinadas. 
E claro que estas inten^oes 
tem como principal escopoa 
conquista do poder 
Executivo. "Temos um 
partido bem estruturado — 
afirmam os petebistas — e 
dispornos de nomes 
respeitaveis para apresentar 
ao eleitor a^ailandense, 
portanto, temos o direito de 
apresentar nossas 
condi^des, na mesa de 
negociaydes". 

Ampla abertura 
Segundo ainda, as fontes 

da ciipula do PTB, o partido 
nao discrimina nenhuma das 
demais siglas politicas 
existentes em Agailandia, e 
se diz aberto para "todo tipo 
de dialogo, seja qual seja o 
partido interessado". Para 

alguns dos dirigentes, a antiga 
alianya tradicionalmente 
mantida com o PEL nao 
significa nenhum obstaculo, 
de vez que o partido pretende 
trilhar seus proprios 
caminhos e escolher a dire^ao 
que melhor convier e que 
melhores condigdes Ihe 
oferecer para a conquista da 
votdria nas urnas. 

Por outro lado, os 
dirigentes petebistas fazem 
questao de esclarecer que nao 
estao carcntes de alian^as 
politicas. "Estamos em 
excelente situa^ao, dentro do 
atual quadro politico de 
Ayailandia, mas isto nao nos 
impede de querer sempre 
mais e o melhor para nosso 
partido", afirmou um dos 
dirigentes partidarios. E 6 
dentro desse propdsito de 
querer sempre o melhor, que 
o PTB condiciona sua alianga 
com outros partidos a 
preferencia por certos nomes 
de escol da militancia politica 
local. "Existem nomes, no 
universo politico de 
A^ailandia, para os quais nos 
abririamos mao ate da cabega 
de chapa, ja que, o que nos 
move, nao e apenas 
conquistar a Prefeitura 
Muncipal, mas oferecer o que 
ha de melhor, tanto politica 
como administrativamente, 
para Agailandia. E boa parte 
deste melhor nos temos 
dentro do nosso partido", 
afirmou alto dirigente 
petebista. 

x^etebistas tem lista de nomes 

por Marinal Gongalves 

Apesar de ser uma relagao 
mantida sob segredo, o JC 
conseguiu, em primeira mao, 
tomar conhecimento de 
alguns nomes com os quais 
o Partido Trabalhista 
Brasileiro, faria composigao 
sem nenhuma restrigao, 
inclusive oferecendo a 
-be^a da chapa majoritaria. 
Quando se trata do bem 

comum, quando se trata de 
trabalhar ' pelo 
desevolvimento do 
Municipio, nos asabemos 
ceder, em nome do bem estar 
de toda a sociedade 
a9ailandense", justificou uma 
alta fonte do partido. 

"Nos sabemos — disse 
outro — que temos 
condigoes de veneer as 

elei^oes apresentando 
Leonardo Queiroz como 
cabe^a de chapa, mas o que 
nos importa nesse momento 
de abertura de negocia^oes, 
6 atingir o ponto politico 
ideal, isto 6, nos tornarmos 
imbativeis nestaeleigao". Da 
lista em poder do PTB 
figuram, em primeiro lugar, 
dois nomes de proje^ao 
dentro da politica e do 
empresariado local, embora 
integrem o mesmo tronco 
familiar. 

Os nomes 
0 primeiro dos nomes diz 

respeito ao industrial 
Raphael Carlos Galletti, 
detentor de invejavel cabedal 
como administrador e figura 
das mais respeitadas por seu 
carater e conduta social. Um 
dos mais altos dirigentes do 

PTB chegou a afirmar que 
"para ele, nos teriamos a 
maior satisfagao em oferecer 
a cabega de chapa, deixando 
Leonardo Queiroz na 
condi^ao de vice-prefeito". 
Nestas ciscunstancias, o 
partido teria que firmar uma 
alianya com o Partido da 
Frente Liberal - PEL, ao qua! 
Carlos Galletti se encontra 
filiado. 

Outro nome que merece a 
distingao de ser cabeya de 
chapa, ficando Leonardo 
como vice, e o tambdm 
industrial Jose Carlos 
Galletti, cuja popularidade 
politica e inconteste. Esta 
outra hipotese determinaria 
uma coligajao com o PMDB 
e todos os outros partidos 
que integram a coliga^ao "A 
For^a do Progresso", o que 

tornaria as negocia^oes mais 
demoradas e mais delicadas, 
tendo em vista a 
complexidade da situa^ao. 
Tambem se encontra na 
agenda dos petebistas, o 
nome da radialista Gleide 
Santos, atual presidente do 
PMN e candidata do partido 
a Prefeitura Municipal. Vale 
ressaltar que Gleide mantem 
entendimento para, ser 
candidata da Frente Etica, 
que tambem contaria com a 
participa^ao de partidos 
como PT, PC do B e 
PSB."Num pleito que 
promete ser bastante 
disputado, como odeste ano, 
quanto maior for o leque de 
apoio que conseguirmos, 
maiores serao as nossas 
chances de vitoria", 
setenciou um alto dirigente. 
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Retificanto 
Em nossa edi^ao da 

ultima quinta-feira, 
dissemos aqui na coluna, 
que Gleide Santos seria a 
primeira mulher a 
disputar a Prefeitura de 
A^ailandia. Erramos 
redondamente — e, por 
isso, pedimos desculpas 
aos nossos fieis leitores. 
Na verdade, por ocasiao 
das elei^oes municipais 
de 1988, duas mulheres 
se candidataram a chefia 
do Executivo da Cidade 
do Ferro: a freira irma 
Luiza, pelo Partido dos 
Trabalhadores, e a 
senhora Heloisa Galletti, 
que foi lancada, segundo 
informayoes obtidas, por 
um partido ja extinto. 

Balao 
de ensaio 

Observadores 
politicos estao admitindo 
que a candidatura do 
metalurgico Antonio 
Almir, lanyada pelo 
Partido Comunista do 
Brasil (PC do B), nada 
mais ^ do que um "balao 
de ensaio", a fim de 
testar a popularidade do 
dirigente do Sindicato 
dos Metaliirgicos de 
Ayailandia, com vistas a 
sua candidatura a 
vereador dentro da 
possivel coligayao da 
Frente Etica. Na verdade, 
ele vem desenvolvendo 
um bom trabalho junto a 
categoria e, atualmente e. 
um dos seus lideres mais 
incontestes. Se lanyado 
como candidato. a 
vereador, tera grandes 
chances de conquistar 
uma candidatura no 
parlamento municipal. 

Disposigao 
Os novos 

acontecimentos politicos 
que resultaram no 
adiamento da 
formalizayao da Frente 
Etica, em funyao do 
lanyamento da 
candidaturta do medico 
Walter Maxwell, pelo 
PSB, nao arrefeceu o 
animo dos filiados do 
PMN. Bern 
arregimentados e 
disciplinados, dizendo 
saberem o que 
pretendem e onde 
querem chegar, eles 
afirmam que, com ou sem 
a Frente Etica, a 
candidatura da radialista 
Gleide Santos seguira em 
frente, ja que tem 
cosciencia politica de 
suas potencialidades. E 
que o partido ja fechou 
questao a candidatura 
majoritaria e nao abre 
mao da cabeya de chapa. 

Dobradinha 
E por falar em Frente 

Etica, comenta-se sem 
rienhum respaldo oficial, 
que pelos dois 
partidosestariam dispostos 
a dar continuidade a 
implantayao da Frente. 
Tratam-se do PMN e do PT, 
que tambem seriam 
seguidos pelo PC do B. Com 
este procedimento, parece 
que os articuladores da 
coligayao ja estao se 

precavendo contra uma 
possivel defecyao do 
PSB. Entretanto, tais 
rumores podem ser 
levados a considerayao 
de fofoca politica, dessas 
que sempre surgem 
quando alguma 
negociayao sofre algum 
abalo, como agora com a 
Frente Etica. 

Tempos 
duros 

A crise economica 
brasileira, que vem 
gerando a escassez de 
dinheiro, o desemprego, 
a fome e a miseria, 
empurrou para o 
trabalho informal mais 
da metade da forya de 
trabalho de Ayailandia, 
cuja economia se 
encontra na melhor das 
hipoteses, estagnada. 
Estes fatos 
desagradaveis tem seu 
imediato reflexo na 
presente campanha 
politica. Acostumados ao 
assistencialismo, o. | 
eleitores certamente vao 
se tornar mais exigentes 
e, logicamente, mais 
refratarios ao voto. Pior 
para os candidates — que 
tambem estao sem 
dinheiro — e sabem que 
so conversa nao resolve. 

Bom 
quadro 

Os bons nomes que o 
Partido Trabalhista 
Brasileiro (PSB), 
mostrou na sua 
convenyao foi 
surpreendente e deu uma 
demonstrayao de que o 
partido esta bem 
arrcgimentado para r 
disputa eleitoral. Um 
bom exemplo do quadro 
partidario, e 
representado pelo ex- 
secretario municipal de 
Desportos e Lazer, 
Aluisio Silva Sousa. Ele 
nao esconde seu desejo 
de sa candidatar a uma 
cadeira na Camara de 
vereadores e vem 
trabalhando duro para 
conseguir seu objetivo. E 
tem grandes chances de 
alcanya-lo. 

Desempenho 
O engenheiro Rubem 

Marrin Parrra Gomes, 
diretor-superintendente 
da Viena — Sideriirgica 
do Maranhao S/A., esta 
satisfeito da vida com os 
resultados que a empresa 
vem obtendo. 
Recentemente, um jornal 
de grande circulayao 
publicou que o 
desempenho da empresa, 
no exercicio passado, foi 
dos mais satisfatdrios, 
tendo em vista que se 
constituiu na terceira 
maior exportadora, ao - 
comercio exterior do 
Maranhao. Um 
desempenho que muito 
honra o Municipio, tendo 
em vista, que a Viena 
somente ficou atras de 
duas consideradas 
gigantes da indiistria 
nacional que atuam no 
Estado. Parabdns ao 
grande executivo, Rubem 
Marrin Parra Gomes. 



Socledade 

SOIUIA LUIZA E 

AS NOVIDADES 

DA SOCIEDADE 

DA (IIDADH DO 

FERRO 
Pagina 23 

Fashion 

Valeria Cristo, 

estreia hoje, e 

todos os 

domingos 

estard 

fazendo seus 

comentdrios 

sobre moda. 

Pagina 23 
a 

5^ 

Flash 

Fashion 

VaIerIa CRisio 

dA as dicAS do 

MUNdo FAskioN, 

E COMENTA AS 

TENdENCIAS dA 

ModA 

Pagina 33 

Marketing 

Se voce 

quer 

comprar 

vender ou 

apenas 

anunciar 

este e o seu 

espago 

Pagina 43 

tmperatiz, (MA), 19 cte ma/o de 199$. Encarie especial do Jornaf Capital Consults o editor para pubficagio (mesmo que parcfaf) de materias deste caderno 

por RENILSON SOUSA 

Programa 
premiado 

A APCA (Associayao 
Paulista dos Criticos dt1 Arte) 
premiou o programa "Agente 
G", da Rede Record, como o 
melhor programa infantil de 
1995. A festa de entrega do 
premio aconteceu em no 
Teatro Municipal de Sao 
Paulo. Para toda a equipe 
tecnica e a produgao, 
envolvidas na realizayao do 
programa idealizado por 
Rosana Rios e apresentado 
por Gerson de Abreu, a 
premiayao foi motivo de 
muito orgulho e alegria, pelo 
dtimo trabalho desenvolvido. 

"Ja ganhei varios premios 
da APCA, mas este tevc um 
significado muito maior 
porque conseguimos fazer 

um programa educacional, 
sem perder o espirito de 
entretenimento. Provamos 
que a formula educa^ao, 
entretenimento e 
merchandising da certo, 
desde qie seja bem ousada. 0. 
premio 6 de todos nos e da 
Record, que acreditou nesta 
ideia e cedeu este espa^o. 
Tomara que outras emissoras 
acompanhem esse exemplo e 
tamb^m abram espa^o para 
outras pessoas competentes 
que existem no mercado. Eu 
fiquei 12 anos na TV Cultura e 
espero ficar 12 na Record", 
disse Gerson de Abreu o 
"Agente G". 

Para Maria Isabel de 
Carvalho, coordenadora de 
produyao do programa, a 
premiayao vai de encontro a 

todo um trabalho dedicado e 
esforyado, de toda a equipe do 
"Agente G". "A Record esta de 
parabens porque abriu espa^o 
para a programa^ao infantil de 
boa qualidade. Esta mais do 
que provado que se pode 
atingir otimos indices de 
audiencia, com a formula certa 
e divertindo. Todos nos 
estamos de parabens, 
principalmente a Rosana que 
e a criadora deste Undo 
projeto". 

Rosana Rios, escritora de 
litetura infantil e juvenil, com 
mais de 40 livros publicados, 
desenvolveu o espelho do 
programa e todos os 
personagens: "Partimos da 
premissa do que ^ mais 
importante para a crian^a — 
contar com uma historia. 
Todos os episodios procuram 
desenvolver sempre um 
diferente, passando a 
informayao, mas divertindo a 
crian^a, por quern temos 
sempre respeito". 

Ja o diretor de 
Programa^ao e Opera^oes da 
Rede Record, Eduardo Lafon, 
concluiu: "o premio significa o 
reconhecimento de um 

trabalho que colocamos no 
ar ha alguns meses e que 
come^a a dar os seus frutos. 
Isso nos incentiva a procurar 
abrir cada vez mais espago 
para novos projetos, a par tir 
do proximo ano". 

No 
batente. 

0 Cinegrafista Jos6 
Ribamar (Ribinha — foto) da 
TV Difusora/SBT, tern 
desempenhado um bom 
trabalho na emissora da 
Monte Castelo. Ribinha esta 
no batente desde a 
implantapao da mesma. 

Fora 
do ar 

A Radio Cultura de 
Agailandia, esta fora do ar. 
Motivo; a valvula do 
transmissor deu problema. 

O diretor da emissora, 
sr.Dorgival, ja esta 
providenciando uma nova 
valvula e a emissora, 
segundo ele ja, a partir desta 
quartaTeira estara de volta. 

Comemorando 
aniversando 

O Vava, ex-operador de 
audio do Sistema Tucanu's 
de Comunica^ao. Parabens! 

Programa^ac de hoje para as TVs VHS/UHF - Impehatriz 

_ ! 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

06:00 Educacional MEC 
06:30 O Despertar da Ee 
08:00 Criatura 
09:00 Vida e Trabalho 
10:00 Desafio ao Galo 
11:00 TV Casa Centro 
12:00 TV Mappin 
13:00 TV Casa Centro 
14:00 Gospel Line 
15:00 Campeonato Alemao 
16:00 Campeonato Japones 
17:30 Gols do Campeonato 

Paulista 
18:00 Capmpeonato 

Paulista (Palmeiras 
X Botafogo) 

20:00 Campeonato Carioca 
(Fluminense X 
America) 

22:00 Picket Fences 
23:30 Palavra de Vida 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

05:00 Local 
08:00 Pesca & Cia 
09:00 Local 
10:00 Clube Irmao 

Caminhoneiro Shell 
10:30 Show do Esporte 
20:00 Campeonato Carioca 

de Futebol 
(Fluminense X 
America) 

22:00 Domingo no Cinema 
(Uma MUlher 
Perigosa) 

00:00 Jornal de Domingo 
00:30 Videoclube (Nao 

Amaras) 
02:30 Informercial 

TV Difusora 

Canal ^ 

SBT 

07:08 Palavra Viva 
07:10 Educative 
07:30 Telesisan 
08:30 Siga Bem 

Caminhoneiro 
09:00 Bingao Domingao da 

Sorte 
11:00 Street Fighther 
11:30 Megaman 
12:00 Programa Silvio 

Santos 
22:30 Sessao das Dez (A 

Programar) 
01:30 SBT Esporte 

FROGRAMA^AO DA RADIO CAPITAL AW DE SEG, A SAB 

04:45 RANCHO DO COMPADRE PAULO 

07:00 RETRANSMISSAO DA PROGRAMA(JAO DA TV CAPITAL 

08:30 ClDADE AGORA (CONOR FARIAS) 

1 1 :00 TRIBUNA DA ClDADE (AURINO BRITO) 

1 2 :00 JORNALISMO 

1 2 ; 30 RENILSON SOUSA 

14:15 Getulio Costa Show (Getulio Costa) 

1 6:00 Show da Tarde (Walter Silva) 

1 7:00 A Fazenda do Corro (Clodomir Guimaraes) 

1 8:00 A Voz DO BRASIL 

20:00 Capital nos Esportes (Equipe da Galera) 

2 1:00 Pain el do Sucesso (Messias Junior) 

22:00 IGREJA UNIVERSAL 

TV Mirante 

Canal 10 

GUOBO 

NAO FORNECEU PROGRAMAgAO 

IV 

Capital 

Canal 

5, a 

verclacle 

dos 

fatos na 

tribuna 

do povo 

TV Natlva 

Canal 13 

; MANCHETE ; 

06:30 Programa Educative 
07:00 Renova9ao Espiritual 
07:30 Grupo Imagem 
08:30 Campus 
09:00 Esta Escrito 
09:30 Mundo dos Esportes 
10:00 TV Mappin 
10:55 Boletim Olimpico 
11:00 Brasil Feliz 
12:00 Sorteio PapaTudo 
12:15 Home Shopping 
12:30 Futsal 
13:30 Grupo Imagem 
14:30 Sessao Super Herois 
15:30 Missao Alien 
16:30 A Bela e a Fera 
17:30 Sessao Extra (A 

Programar) 
19:30 Programa de 

Domingo 
20:30 S^culo XX 
21:30 Retrato Falado 
22:25 Boletim Olimpico 
22:30 Toque de Bola 
23:30 O Jogo do Poder 
00:00 Grupo Imagem 
01:00 Espa^o Renascer 

Especial 

TVCNT 

Canal 23 

Tucanu's 

Produ^oes, a 

produtora 

de audio e 

video mais 

completa da 

regiao 

NAO FORNECEU PROGRAMAR AO 

TV, 

c 

A 

fhtldc/l 



2B 
•TrJ? 

Agailandia/Social Imperatriz, 19 de ma/o 1996 

Sociedade em 

Expressao 

por SORAYA LUIZA 
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Nosso convidado especial da Noite da Alta Costura, Oseas, dia 25 vindouro Na Noite da Alta Costura tambem, A estilista Deusa. AbrilhanLira o show de sea** 
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^a I en to e heleza. Jonas Riheiro, colunista e a charmosa Valeria Cristo Solange Pereira, colunista social, em abraf o emocionante a sua mae 
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Esta colunista, a Miss Brasil das Americas, Sbanna Cristina e Helio de Oliveira Charme e muito amor. O casal Gardenia e Wilier Siqueira, na descontracao da noit 

DO Corro 

Apresentado por: 

Clodomir Guimaraes 

17: 

Radio Capital AM 
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Imperatriz, (MA), 19 de maio de 1996. Ettearte especial do Joraaf Capital. Con suite o editor para publicagSo (mesmo que parrial) de maUrias deate 

Imperatriz 
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n 
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por FREDERICO LUIZ 

Novos 
municipios 

0 ex-vereador Andr£ 
Paulino D'Albuquerque nao 
acredita que os novos 
municipios maranhenses 
sejam criados ainda este ano. 
Na sua opiniao, eles so serao 
criados em 1997, tendo em 
vista que a governadora 
Roseana Sarney acaba de 
demonstrar falta de interesse 
que isso venha a ocorrer. 

Andre Paulino afirma que 
o Governo do Estado nao tern 
condigoes de arcar com as 
despesas oriundas do 
processo de emancipa^ao 
politica-administrativas das 
novas unidades. Os cofres do 
erario, segundo ele, ja estao 
bastante comprometidos. Ja 
e dificil de se administrar os 
136 municipios existentes e 
com o nascimento de mais 81 
a coisa se complicaria ainda 
mais para o lado de Roseana 
Sarney. 

Na opiniao de Andr^ 
Paulino, os novos municipios 
serao criados apenas em 
1997. Por enquanto, acha 
remota a possibilidade do 
Governo do Estado endossar 
a instalayao de novos 
municipios. 

E bora de boi beber agua. 
Como sera que ficara a coisa? 
So o tempo dira! 

Discutindo 
saude 

Proveitoso. Assim foi 
considerado o resultado da 
edigao de ontem do "Cidade 
Agora", cujo tern foi Saiide 
Publica em Imperatriz. 
Participaram os medicos 
Andre Paulino 
D'Albuquerque, Mamede e 
Dra. Eimar, alem da 
presidente do Comite Anti- 
Violencia de Imperatriz, 
Concei^ao Amorim. Os 
convidados debateram 
assuntos relacionados ao 
SUS, Sistema Unico de Saiide 
e, tamb£m, a 

Municipalizayao da Saiide em- 
Imperatriz. 

Os debatedores dissecaram 
o assunto em voga dentro das 
expectativas da comunidade 
imperatrizense, que esteve 
sintonizada atentamente naTV 
Capital, Canal 5, Rede Record. 

Eo 
Brasil? . 

Custo Brasil. Risco Brasil. 
Juro Brasil. Maior o custo, 
mais alto o risco. Maior o 
risco, mais alto o juro. Mais 
alto o juro, mais alto o custo. 
O custo de base e o fiscal. 
Logo, so um ajuste do setor 
piiblico derrubara o custo, o 
risco e o juro — resume o 
professor Jose Scheinkman. 

Na 
praga 

Os chamados meninos de 
rua ainda estao enfernizando 
a vida das pessoas que ntoram 
na regiao da pra9a Brasil, 
Centro. Demicias neste 
sentido chegam todos os dias 
aqui na Redayao do seu lider 
diario. E bora, pois, de se 
tomar alguma posi^ao sobre o 
assunto. Lugar de crianya^em 
casa e na escola. 

Aos 
assessores 

Melhor avalia^ao de 
assessores poderia orientar 
autoridades politicas nqs 
comparecimentos piiblicos. As 
vezes eventos menores sao 
prestigiados em detrimento de 
outros de maior importancia 
no contexto. Falhas 
incorrigiveis. 

Em 
tempo 

"O bomem que venceu na 
vida e aquele que viveu bem, 
riu muitas vezes e amou 
muito". (Robert L. Stevenson) 

Divulgando 
encontro 

O Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas 
de Radiodifusao de Imperatriz 
e Regiao (SIndijori) 

I n  

informando que estara sendo 
realizado, nos dias 25 e 26 
deste, na Contag de Brasilia/ 
DF, o "Registro Profissional de 
Radialista — um Debate 
Nacional". 

No evento, diz o jornalista 
Daniel Sousa, presidente da 
entidade, serao discutidos 
assuntos sobre registro 
profissional e as novas 
tecnologias para o setor. 

Maternidade 
segura 

Em Santa Catarina, a 
mortalidade mater na e de 50 
mortes por 100 mil nascidos 
vivos. Apesar de alto, o 
numero e inferior a media do 
Pais. 134 mortes por 100 mil. 

O Brasil perde cinco vezes 
mais maes do que paises como 
CubaeUruguai. Parareverter 
esse quadro, o projeto 
"Maternidade Segura" 
pretende elevar a qualidade do 
atendimento a saiide mater no- 
infantil nos hospitals. 0 
projeto e do Unicef e da 
Organiza^ao Mundial da 
Saiide. 

Solicitagao 
faz 

Moradores do Santa Rita 
estao pedindo que a Secretaria 
de Obras mande recuperar as 
ruas do bairro que estao todas 
esburacadas. Afirmam que 
varias reivindica^oes ja foram 
feitas, todavia o quadro 
permanece o mesmo. 

Pessimo, 
hein? 

E como boa parte da 
comunidade tocantina analisa 
o governo de Roseana Sarney, 
que nada faz no sentido de 
promover a realizado das 
obras solicitadas desde que ela 
sentou em seu gabinete, no 
Palacio Henrique de La 
Roc que, em Sao Luis. 

Acusando 
registro 

Acabo de receber a edigao 
de maio do Jami — Jornal da 
Associagao Medica de 
Imperatriz. O informativo tern 
boas noticias sobre saiide, 
como por exemplo, a materia 
Aspectos Eticos na 
Interrupyao da Gravidez. 

Isentando 
eleitor 

Estao isentos de 
pagamento das muitas 
elcitorais os eleitores que 
deixaram de votar nas elei^oes 
de 1992 e 1994. O presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
sancionou o projeto do 
deputado Jose Luiz Clerot 
(PMDB-PB) dispondo sobre a 
anistia desses debit os. 

Ondas Curias 

q 0 medico Andre Paulino D' Albuquerque e o Joaozinho de Daguimar de Imperatriz. 

□ Faz cada previsao sobre o meio politico da cidade. 

□ E de arrepiar cabelos. Acredite se quiser. Muitas das vezes ele acerta direitinho 

□ Hojc e domingo. E voce deve confraternizar-se com sens familiares 

Q 0 dia tambem o convida para ir ao clube. Jogar bilhar e discutir os assuntos que estao em 
voga na cidade. 

□ 
Que saudades da Belem do Grao-Para. 

[ | E o futebol profissional de Imperatriz ainda tern jeito? 

Qj Compre o bingao. Compre o bingao. Compre o bingao. Compre o bingao. 

Qj A celmar continua esclarecendo os jornalistas locais sobre seu projeto na Regiao Tocantina 

Q Frase de caminhao: "o corno xuxa fica em casa consolando os filhos enquanto sua mulber 
sai com o Ricardao". 

Q Ontem, o Papa Joao Paulo II celebrou missa para mais de 100 mil pessoas. 

□ O confrade Francisco do Vale aniversou no sabado. 

□ Reuniu uma tburma supimpa no Pivas Bar, na rua Frei Manoel Procopio. 

Q A badala^ao doi denials. Parabens, garotinho bate-bola! 

□ Conceigao Amorim esteve quentissima no programa "Cidade Agora". 

□ A Dra. Eimar tambem nao ficou queta. Polemizou com categoria. 

| | Ayailandia tambem reclama obras ao Governo do Estado. 

| \ A sucessao municipal esquenta mais que pamonha na Cidade do Ferro. 

□ O medico Walter Maxwell teve sua candidatura confirmada. 

□ Mesmo que oficiosa, ja movimenta os bastidores politicos. 

Tem meio mundo 

de inelegrveis. 
Ze Eta coisa a 

esquentou 

Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a for^a da nossa gente 
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Linha 

Direta 

mm 

por JOSE FILHO 

Critics 
De forma impensada e 

inoportuna, a diretoria da 
Associacao Comercial e 
Industrial de Imperatriz 
tern criticado o 
interventor Dorian 
Mpnezes. O prejuizo e de 
toda. sociedade, pois a 
ACII deveria contribuir 
at6 mesmo com sugestoes 
para que a administracao 
cumpra com o seu papel. 

Mensagem 
O que despertou a "ira" 

da ICII foi a mensagem de 
Dorian Menezes 
veiculada nos orgaos de 
comunicacao em 
homenagem as maes da 
cidade, o que se constitui 
fato natural e at6 mesmo 
um dever do 
administrador public© 
para com as pessoas que 
constroem essa cidade. 

Declinio 
E por essas razdes, que 

a Associacao Comercial e 
Industrial de Imperatriz, 
que poderia ser a mais. 
forte e importante 
entidade de 
representacao da classe 
empresarial, esta em 
declinio e sem atender as 
suas proposta de trabalho. 

Socios 
A ACII tem hoje menos 

de 200 (duzentos) socios 
e um grande ntimero se 

ntra inadimplente 
suas obrigacoes. Isso 

tiete tanto o declinio 
quanto o descredito da 
entidade junto aos 
associados. Se a ACII nao 
pode, ou nao deve 
colaborar com a 
administracao do 
Municipio, nao deve 
tambem perder tempo 
com questoes tao 
irrelevantes que so 
prejudicam a cidade. 

CP/ 
Quarta, quinta e sexta- 

eira, a CPI da merenda 
escolar ouviu Maria 
Helena Aires Lima, 
diretora do Departamento 
de Assistencia ao 
Educando; a dra. Denise 
Portugal, nutricionista e o 
empresario Alair Chaves 
de Miranda. 

Depoimentos 
A16m de novos 

depoimentos que devem 
ser marcados, como 
Agostinho Noleto e 
Joeder Oliveira, entre 
outros, os membros da 
CPI devem reconvocar o 
ex-secretario da 
Administracao, senhor 
Calado, para prestar 
novas informacoes. 

Contraditorios 
Alguns depoimentos 

sao altamente 
contraditorios: "nao ha 
mais carne no Erigorifico 
Vale do Tocantihs. A 
carne' acabou", e em 
seguida; "existe carne em 
varios postos". 

Bloqueio 
Existem recursos 

federals disponiveis na 
Prefeitura de Imperatriz 
para aquisiyao de 
alimentos o materials 
indispensaveis para o bom 
funcionamento das 
escolas. Contudo, os 
recursos foram 
bloqueados sem que 
houvesse informacoes de 
quern determijiou esse 
bloqueio. Oficiosamente 
se sabe que e em razao de 
irregularidades em 
processes licitatorios. 

Devolugao 
Na versao do secretario 

Agostinho Noleto, "todos 
os recursos destinados a 
compra de merenda 
escolar, se fossem 
utilizados at6 o final do 
exercicio financeiro de 95, 
teriam que ser devolvidos 
a EAE. Contudo, a propria 
EAE informa em Brasilia 
que esses saldos, se 
chegarem a existir, so 
seriam devolvidos no final 
do convenio em 1999. 

Pergunta 
At6 quando a 

governadora Roseana 
Sarney vai manter em 10% 
(dez por cento) as multas 
por atraso de pagamentos 
nos services de telefonia, 
agua e energia eletrica. 0 
atraso de apenas um dia 
resulta nessa 
arbitrariedade. At6 
quando? 

D Ovid a 
A propria governadora 

Roseana Sarney ja se 
encontra em duvida 
quanto a escolha do seu 
candidate a prefeito de 
Imperatriz. Os 
correligionarios e 
"perspectivas" de outros 
gnipos politicos 
diariamente jogam "farofa 
no ventilador". Diante 
dosso, o candidate mais 
forte dela ^ o "nenhum" 
deles. 

Para 
meditagao 

"O Senhor e a minha 
rocha, a minha cidadela, o 
meu libertador; o meu 
Deus, o meu rochedo em 
que me refugio; o meu 
escudo, a forca da minha 
salvacao, o meu baluarte". 
(SI 18 — 2) 

PoKcias partidarias? 

<m> 

por Armando Acioli 
Jornalista 

Encomendada pelo Palacio 
do Planalto ao ministro 
Nelson Jobim, da Justica, 
passou a tramitar nas duas 
casas do Congress© emenda 
constitucional que decreta o 
fim da Policia Civil, inclusive 
da Federal, ao mesmo tempo 
que confere poderes a Uniao 
e aos Estados para 
estruturarem os respectivos 
organismos de seguranca 
publica. 

Trata-se de uma proposta 
esta pafiir dia, 
antidemocratica, politiqueira 
c, por tanto, incompativel com 
o bom sense, alem de fazer 
tabula rasa sobre a Lei Maior 
do Pais. Ora, em vez de 
motivar o Congress© Nacional 
para o termino da Carta 
inclusa de 1988, votando as 
leis complementares 
determinadas nos seus 
diversos capitulos, o governo 
Fenando Henrique Cardoso 
(o president© e o ministro 
Jobim sao signatarios da nova 

Carta) passou a adotar a 
antitese em materia 
constitucional, ou seja, ao 
pretender acabar (^xmi a 
Policia Civil, oficiahza a 
"desconstituicao" da Lei 
Basica da Nacao, cujo text© 
final eles mesmos 
subscreveram, examinaram e 
aprovaram. 

0 fundamental — isto sim 
— e transformar em realidade 
concreta a ficcao inscrita na 
Carta de 88, segundo a qual 
"a seguranca publica, direito 
e responsabilidade de todos, 
e dever do Estado". O 
deploravel e que, enquanto 
deixa na condicao de 
completo abandon© as areas 
de grande interesse coletivo 
e social como saude, 
educacao e seguranca, o 
Palacio do Planalto investe 
bilhoes do dinheiro public© 
para salvar bancos privados 
que faliram de mod© 
fraudulento, alem de 
acobertar politicos 
financiados por banqueiros, a 
exemplo da pasta rosa do 
Banco Economic©. 

Ao propor a extincao da 
Policia Federal, que exerce 
importante papel no combate 
as diversas formas de 
corrupcao, a comecar pelo 

narcotrafico, parece que o 
governo Fernando Henrique 
tem o propdsito deliberado de 
limitar sua autonomia de acao 
ou ate mesmo criar motives 
para que o orgao policial 
permaneca sob a tutela do 
Planalto. O estranho e que 
isso esta acontecendo depois 
que a PF, atuando com 
independencia na luta contra 
a corrupcao, levantou a 
"missao" do lobista Julio 
Cesar Gomes dos Santos, 
entao chefe do Cerimonial do 
Governo. 

Sobre o rumoroso caso 
Sivan-Raytheno. Quando aos 
poderes dos Estados para 
criarem as respectivas 
policias estaduais, nao ha 
duvida de que, a prevalecer a 
obtusa emenda 
constitucional, sua 
organizacao teria um objetivo 
politico-partidario. Sua 
estrutura seria baseada na 
indicacao dos chefes, cabos 
eleitorais e diretorios politicos 
de sustentacao governista. 
Seriam policias, nao seguranca 
publica, mas a ser vie© da 
perseguicao a todos quantos 
nao rezassem pela cartilha 
politica do poder dominante. 
Tal emenda so merece, pois. 
o repiidio do povo e da Nacao 

Faga sua f e e compre o 

Bingao do Conor Farias 

Loteria IMPERATRIZ 

R. Luis Domingues 

Loteria LIDER 

R. Pernambuco 

Loteria HOLANDA 

R. Ceara 

Loteria tOCANTINS 

Av. Getulio Vargas 

POLO LOTOS 

R. Simplicio Moreira 

Agora as lotericas de Imperatriz 

vendem o Bingao do Conor Farias 

/ CO ■ 

1 T ucanu's Producoes 

A mais completa produtora de audio e video do meio norte brasileiro 
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Antecipagao de receita diminu' 

Muitos Estados nao estao buscando ARO porque entraram 

no programa de ajuste oferecido pelo Governo Federal, para creditos de longo prazo 

Valor total de AROs autorizado pelo BC 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Previdencia 
Os li'deres governistas 

deveriam retomaram a 
vota^ao da rcforma da 
Previdencia, paralisada ha 
quase dois meses. A previsao 
e de que a vota^ao de todos 
os DVS da Previdencia so 
devera ser concluida daqui a 
duas semanas. se e que 
come^ou mesmo o process© 
de vota^ao nessa ultima 
quarta-feira. 

Divergencia I 
0 PFL eslava disposto a 

"bater-chapa" com o governo 
na questao da telefonia 
celular. E a mais grave crise 
no relacionamento entre o 
partido e o PSDB do 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso, desde a 
formagao da alian^a para as 
eleigoes presidenciais de 
1994. Os dois partidos 
sustentam projetos diferentes 
para a abertura do setor aos 
capitals estrangeiros, mas o 
governo impoe um limite de 
49% a essa participa^ao nas 
empresas formadas para 
explorar a telefonia. 

Divergencia II 
Por conveniencia politica, 

os dois partidos preferem 
disfar^ar a crise real, 
deslocando o foco para um 
bate-bocade baixo mvel entre 
os Hderes das duas bancadas 
na Camara, deputados Jose 
Anibal (PSDB-SP) e 
Inocencio Oliveira (PFL-PE). 
Ao longo da semana passada, 
Anibal chamou Inocencio de 
"falastrao, boquirroto e 
fanfarrao". Em resposta, o 
tucano foi chamado de 
"canalha, poltrao e salafrario". 

Trafico de orgaos I 
Ha muito temos ouvido 

que existe uma mafia que 
sequestra crian^as do 
Terceiro Mundo para tirar- 
Ihes o figado ou os pulmdes, 
os rins ou o pancreas, 
congelar esses orgao e envia- 
los para os grandes hospitais 
dos EUA, da Franca ou da 
Inglaterra. Durante muito 
tempo, falou-se baixinho 
dessa pratica, pois 
consideravam verdadeira a 
noticia, sobretudo depois que 
um dos principals medicos 
franceses, o Sr. 
Schwartzenberg, a 
confirmou, acrescentando 
que o Brasil era um dos locals 
aonde se fazia esse infame 
trafico. Mais recentcmente, 
um livro, publicado na 

Franca, sobre a existencia 
ainda hoje de for mas de 
escravidao, garantia que o 
Brasil fornecia olhos de 
crian^as vivas aos grandes 
hospitais do Ocidente. 

Trafico de orgaos II 
Ora, acaba finalmente de 

ser publicado, na Franca, um 
relatdrio serio, 
Transplantes: os boatos e 
os meios de comunica^ao, 
redigido pela sociologa 
Veronique Campion-Vincent 
a pedido da Organiza^ao 
Francesa dos Transplantes. 
Vincent pesquisou durante 
meses e, dentro de sua pasta, 
nao ha nada: a imagem 
abominavel, de filme B, do 
grande cirurgiao que negocia 
um olho de menina ou um 
pulmao de adolescentes com 
bandidos, e uma imagem 
inventada. Segundo o 
relatdrio, nao existe, neste 
mundo, um ricago que tenha 
recuperado a visa© grayas ao 
olho de uma crian^a que ficou 
caolha no Brasil, ou onde 
quer que seja. 

Duras criticas 
Em sua avalia^ao sobre as 

perspectivas do Piano Real, 
na abertura do VIII Forum 
Nacional promovido pelo 
Instituto Nacional de Altos 
Estudos, o ministro da 
Fazenda, Pedro Malan, deu 
uma dura resposta aos 
criticos do Piano Real, que. 
defendem maior crescimento 
da economia em detriment© 
do controle da infla^ao. 
"Essas jtessoas estao dizendo 
para voltarmos a tributar os 
mais pobres", disse o 
ministro, que chamou o 
grupo de "Partido da Moeda 
Fraca" e "Frente Ampla 
contra o Erario". 

Impedimento 
A meta de expansao da 

moeda impedira um redugao 
mais veloz da taxa de juros, 
disse; o diretor de Politica 
Monetaria do Banco 
Central, economista 
Francisco Lopes. Os meios 
de pagamento estao 
crescendo em ritmo anual 
de 30%, muito acima da meta 
fixada para este ano (175), 
informou. "Isso impoe uma 
restri^ao importante a 
politica de juros", 
acrescentou Lopes. Ele se 
referiu aos meios de 
pagamento conhecidos 
com© Ml no jargao dos 
economistas. 

por Nilton Horita 
Da Agenda Estado 

Comparado ao mes de 
margo, Estados e Municipios 
reduziram para um quarto os 
pedidos ao Banco Central para 
contratar emprestimos 
bancarios de Antecipagao de 
Receita Oryamentaria (ARO) 
no mes de abril. O valor total 
de AROs autorizado foi de R$ 
97,2 milhoes em abril, contra 
R$ 394 milhoes em margo. 

Os Municipios foram 
autorizados a contratar em 
abril R$ 62,2 milhoes em 
operagoes de ARO. Em mar^o, 
tinham pedido R$ 245,6 
milhoes. A queda deve-se 
principalmente as eleiyoes 
municipals. Os prefeitos so 
puderam contratar 
emprestimos de ARO ate o 
ultimo dia 02 de abril (prazo 
de seis meses antes das 
eleigdes). 

Apesar de nao ser ano de 
eleigoes para governador, os 
Estados tambem demandaram 
menos credito desta natureza 
junto aos bancos em abril. 
Foram apenas R$ 35 milhoes, 
contra R$ 148,3 milhoes em 
maryo e R$ 304,4 milhoes em 
fevereiro. O chefe do 
deparlament© da Divida 
Piiblica do BC, Jairo da Cruz 
Ferreira, explicou que muitos 
Estados nao estao mais 

Em abril 

Em margo 

97,2 

394 
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tomando ARO porque 
entraram no programa de 
ajuste oferecido pelo Governo 
Federal, para obter credito de 
longo prazo. 

0 programa preve, entre 
outras alternativas, 
autorizayao para substituir 
divida de ARC), e, portanto, de 
curto prazo, por divida de 
prazo mais longo. Alcm disso, 
desde o final do ano passado, 
o Governo Federal tambem 
contigenciou o volume total 
das operayoes de ARO, 
impondo limites para os 
bancos credores. 

A reduyao do fluxo de 

Em milhoes de reais 

autorizayoes para contratayao 
de novos emprestimos de ARO 
por parte de Estados e 
Municipios, que vem sendo 
verificada desde o inicio do 
ano, refletiu-se no estoque da 
divida referente a estas 
operayoes. Em maryo, o saldo 
global das dividas originarias 
de antecipayao de receita 
chegou a R$ 1.859 bilhdes 
contra R$ 2.007 bilhdes em 
fevereiro. A queda vem se 
repetindo mes a mes pelo 
menos desde novembro do 
ano passado, quando o BC 
passou a divulgar os valores 
referentes a estoque e nao so 

mais a fluxo. Naquele mes 
(novembro), o saldo das 
operayoes ARO era de R$ 
2.524 bilhoes. 

Apesar da queda mensal, 
no acumulado de 1996 o fluxo 
de autorizaydes concedidas 
pelo BC para que prefeituras 
e governos estaduais tomem 
emprestimos de antecipayao 
de receita junto aos bancos 
ainda esta maior em relayao a 
igual period© do ano passado. 
Foram autorizados, de janeiro 
a abril de 1996, R$ 1,9 bilhao, 
13% a mais do valor referente 
aos quatro primeiros meses de 
1995. 

PF indicia Aires Neto na 

Lei do Golarinho Branco 

Ex-presidente do BEG e acusado 

dos crimes de gestao temeraria e gestao fraudulenta 

por Andrea Braga 
Da Agencia Estado 

A Policia Federal indiciou o 
ex-presidente do Banco do 
Estado do Goias, Aires Neto 
Campos Ferreira, por pratica 
de crime contra o sistema 
financeiro nacional, 
enquadrando-o na Lei n0 7.492, 
a chamada Lei do Colarinho 
Branco. Aires, que prestou 
depoimento a PF, e acusado de 
cometer os crimes de gestao 
temeraria (emprestar dinheiro 

a clientes sem lastro) e gestao 
fraudulenta (dirigir instituiyao 
bancaria usando de fraude). 
Nao esta descartada a 
hipotese de topificayao de 
outros crimes, com© formayao 
de quadrilha, estelionato e 
crime eleitoral. 

Desde que o escandalo dos 
emprestimos irregulares 
concedidos pelo BEG na 
gestao Aires Neto veio a tona, 
no dia 08 de outubro de 1995, 
esta e a primeira vez que o ex- 
presidente resolve falar sobre 

o caso. Intimado a depor pelo 
Minist£rio Public© Estadual 
em Rio Verde, no dia 20 de 
outubro do ano passado, Aires 
e sua mulher, Doralice 
Selaysim de Campos, 
preferiram ficar em silencio, 
garantindo que so falariam em 
juizo. A mesma estrategia foi 
adotada quando foram 
convocados para depor junto 
a Dclegacia Estadual de 
Estelionato e Outras Fraudes. 

O depoimento, feito no dia 
15 passado, na sede da Policia 
Federal, durou 
aproximadamente dez horas e 
encheu 12 laudas de papel 
oficio. As 18:15 horas, Aires 
Neto chegou a 
Superintendencia da Policia 
Federal acompanhado de seu 
advogado Marco Antonio 
Aires Cruvinel e, apesar da 
insistenciados reporteres, nao 
fez nenhuma declarayao a 
imprensa. O delegado 
Domingos Luiz Passerini e o 
procurador-chefe da 
Procuradoria Geral da 
Repiiblica em Goias, Francisco 
Moreira Camaryo, 
interrogaram o ex-presidente 

at^ o meio dia, quando uma 
pausa foi feita para o almoyo. 
Pontualmente as 14:00 horas, 
Aires, novamente 
acompanhado do advogado; 
retornou a sede da Policia 
Federal para prosseguir o 
depoimento, que so encerrou- 
se por volta das 19:30 horas, 
quando o ex-presidente deixou 
a sede da PF e retornou a Rio 
Verde. 

A Policia Federal, depois 
que o depoimento foi 
concluido, reuniu a imprensa 
para responder aos 
questionamentos dos 
jornalistas, embora nao tenha 
permitido que a imprensa 
tivesse acesso direto as 
declarayoes de Aires colhidas 
nos autos do inqu^rito. A 
justificativa <1° 
superintendente da Policia 
Federal, delegado Antonio 
Ricardo Carvalho, ^ que a 
divulgayao pura e simples do 
depoimento do ex-presidente 
implicaria quebra do sigilo 
bancario das pessoas 
envolvidas nas operayoes e 
poderia dificultar a instruyao 
criminal. 

Grafica Jardim 

O MELHOR SERViro EM OFF SET DA REGIAO, TRABALHAMOS COM COMRUTAQAO GRAFICA OUE RESULfA 

OS MELHORES IMPRESSOS. Rua Luis Domingues, rr 1206 fone 721-1077 
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Decisao acontece hoje 

Bate B;:la 

por FRANCISCO DO VALE 

Moto 
0 meia Raimimdinho esta 

fora cio classico Maremoto de 
hoje. 0 jogador ainda sente 
pequenas dores no musculo 
inferior da coxa esquerda e, 
por conta disso, ja foi 
aconselhado pelo medico 
Cassas de Lima, que 
acompanha sen treinamento, a 
nao jogar, a fim de evitar que a 
contusao se agrave, ou um 
problema cronico. 

Raimundinho passou a 
semana em tratamento, pela 
manha e a tarde, na clinica do 
medico motense. A noite fez 
trabalho localizado numa 
academia, para perdera forma 
fisica. O jogador estava com 
vontade de jogar, mas acha 
melhor se recuperar 
totalmente para poder ser litil 
ao Moto em jogos mais 
importantes. 

Edinho 
O vice-presidente Zoroastro 

de Jesus Pereira passou o dia 
todo da ultima sexta-feira 
telefonando para a Federagao 
Portuguesa, na expectativa de 
—^ferir o contrato do jogador 

.10. 
A maior dificuldade 

encontrada nao foi com a 
Federa^ao Portuguesa e sim 
com a CBF, que custou a fazer 
o pedido de transferencia do 
jogador, atraves de fax. Alem 
disso, o expediente na 
Federate Portuguesa foi 
curto. Em consequencia disso, 
a estreia de Edinho ficou para 
a proxima semana e o Moto 
tera que jogar com Nilson da 
defesa ao lado de Rob son. 
Kenilson entra nd lugar de 
Raimundinho. 

Maranhao 
Ao contrario do Moto, o 

Maranhao ja esta pronto para 
o jogo classico da rodada. O 
tecnico lira deu o retoque final 
na equipe no coletivo realizado 
no Parque Valerio Monteiro. O 
time mantem a base definida 
pelo treinador, desde a semana 
passada. A linica altera^ao fica 
por conta da estreia do meia 
Candido, que jogara ao lado de 
Marlon, Reginaldo e do seu 
irmao Alencar. Candido 
come^ou na Escolinha do 
Marwel. A equipe aprontou 
com: Nilson; Joquinha, Junior, 
Oliveira Lima e Roberth; 
Marlon, Reginaldo, Candido e 
Alencar; Arilson e Marcos. 

Decisao da CCV 
A decisao da Copa Cafe 

Viana acontece hoje, as 09:00 

horas no Estadio Municipal 
Frei Epifanio D'Abadia. Depois 
de dois meses de competi^ao, 
America e Jandui deddem o 
titulo da temporada. O Jandui 
corre atras do bicampeonato, 
equanto que o America sonha 
com o titulo da competi^ao. Os 
dois treinadores estao 
escondendo o jogo, e so define 
o time minutos antes da 
partida. O novo coordenador 
de arbitros Walber, resolveu 
mudar o arbitro central desta 
decisao, uma vez que quase 
todos os jogos fora dirigido {xxr 
Biro-Biro. O fato da mudanpa 
^ justamente para nao 
desgastar a liagem do arbitro. 
O competente Advaldo 
Fernandes dirige a partida, 
com bandeiras de Raimundo 
Pereira e Raimundo Moreira 
Farias. 

Arbitragem 
Pois ^..! tudo estava 

escrito!, tentaram, tentaram e 
conseguiram puxar o tapete do 
competente Jurandir Gomes. 
0 mo^o vinha fazendo um 
trabalho excelente frente o 
quadro de arbitros de 
Imperatriz, mas como nao 
entrou na jogada, foi afastado. 
Voce sabe porque aconteceu 
isso? nao sabe? pois bem, eu 
vou contar...! no inicio da 
semana proxima passada, em 
entrevista cedida ao programa 
esportivo Capital nos 
Esportes, Jurandir Gomes foi 
abordado pelo competente 
reporter esportivo (conhece 
tudo do amador) Clovis 
Aguiar, com relayao ao 
conselho arbitral. Quanta era 
que os arbitros iriam receber 
por jogo na primeira divisao. 
Jurandir, como naquele 
momento estava sendo 
comandado por "Ju e Judas" 
disse ao reporter. OIha Clovis, 
eu estou aguardando uma 
posiyao da Liga para defmir, 
para reunir com os arbitros, o 
que deixou claro que quern 
(lava as cartas era Ju e Judas, 
e nao Jurandir. E como ja 
estava tudo armado, acabou 
sobrando para o Juranda. Ai 
vem o ditado; o galho so 
quebra do lado mais fraco. So 
desejamos boa sorte para o 
meu grande amigo Advaldo e 
Walber, vice e presidente do 
conselho. Cuidado heim, 
senao voces serao as proximas 
vitimas. Essa dupla so e 
baixinha, mas bate um bolao. 
O jornalista Conor Farias que 
o diga. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

Jandui e America decidem 
hoje quern e o melhor da 
Copa Cafe Viana Dente de 
Leite. As duas equipes 
fizeram campanhas 
semelhantes. Jandui e 
America se enfrentaram uma 
vez nesta competi^ao, onde 
terminou empatada a partida 
em 3 a 3. No Jandui e so 
alegria. O time trabalhou 
intensivamente durante toda 
semana e a comissao tecnica 
garantiu a nossa reportagem 
que vai partir para cima do 
America. Ja o America, que 
participa pela primeira vez de 
uma competi^ao organizada 
pela Liga, tambem acredita 
no potencial dos seus 
jogadores. A unica 
preocupa^ao do tecnico Noga 
era com rela^ao a 
arbitragem, mas ontem foi 
definido que Advaldo 
Fernandes dirige a partida 
com bandeiras de Raimundo 
Pereira e Raimundo Moreira 
Farias. O America ja esta 
definido e entra jogando com: 
Adriano; Waguin, Maycon, 
Jailson e Rui; Marcio, 
Wilhiam e Paulo Rossi; 
Kabore, Marconi e Batore. 
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Jandui e America decidem hoje, quern melhor temporada 
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Luciono promete enfrentar o America com muita categoria 

por Francisco do Vale 

O atacante Luciano promete 
fazer a diferen^a na partida de 
logo mais contra a equipe do 
America. Luciano dispula a sua 
partida na categoria Dente de 
Leite na proxima temporada. 
O garoto nao teracondi^oes de 
invergar a camisa da 
Sociedade Esportiva Jandui. 

Mesmo nao tendo participado 
dos coletivos realizados, o 
treinador resolveu lan^ar 
Luciano de cara no classico. 
Por falar em treinador, Enio 
coloca em campo contra o 
America varios jogadores que 
nao participzaram de todos os 
coletivos. Para o treinador, o 
mais importante e veneer a 
partida. 

Guarani enfrenta 

Dom Elizeu 

O jogo sera no Frei Epifanio 

por Francisco do Vale 

O Guarani, representante 
de Imperatriz no 
Campeonato Sul 
Maranhense, enfrenta a fraca 
equipe do Dom Elizeu-PA, 
logo mais as 16:00 horas no 
Estadio Municipal Frei 
Epifanio D'Abadia. Para o 
treinador Isnad, o time 
precisa veneer para se isolar 
na lideranga da chave "A". O 
Guarani come^ou mal a 
competiyao, perdendo dentro 
de casa para o Ilinga-PA, por 
4 a 2, se reabilitando dentro 
da competi^ao, vencendo em 
Dom Elizeu, o Dom Elizeu 
por 3 a 0, e goleando o Muller 
de Rondon do Para, por 5 a 3, 

no Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia. Na abertura da 
segunda fase o Guarani 
empatou fora de casa com o 
Itinga em 1 a 1, e agora torce 
para um tropego do Itinga, se 
veneer o Dom Elizeu, para se 
isolar na lideranga. O meia 
Valdo esta descartado de 
participar do jogo. Em 
entrevista a nossa 
reportagem Valdo afirmou 
que esta com uma torsao no 
tornozelo esquerdo e ix>r isso 
fica fora da partida. O 
treinado do Bugre, para o 
jogo contra a equipe 
paraense, ja conta com o 
centroavante Alex e o lateral 
Tata, que foram expulso 
contra o Muller. 

1 

Guarani espera conseguir uma vitoria frente ao Dom Elizeu 

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

comondci de segunda a sexta-feira, a programa Cldade 

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

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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Fashion 

por VALERIA CRISTO 
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A mulher se veste com simplicidade, mas e exigente no 

corte e acabamento das roupas. A moda das decadas 

50, 60 e 70 se misturam. 

Onga, zebra, crocodilo, tudo sintetico e claro, continua 

fazendo a cabega de muita gente. 

As bolsas com alga curta, estilo Jackeline Kennedy, 

tambem estao em alta. 

Oculos, definitivamente, se tornou um acessorio 

indispensavel. E eles estao cada vez mais ousados em 

formatos e cores. 

E lembrem-se, tudo e permitido, nada e proibido, 

desde que voce se permita ousar e ser feliz. 

fipresenta^ao 

Men nome e Valeria Cristo. Tenho 21 anos. E 

uma responsabilidade muito grande falar de 

moda, estilo e comportamento. Mas me sin to 

bem a vontade em abordar estes assuntos, por 

sempre estarligada a esse mundo. Primeiro 

desfilando e fotografando e depois vestindo e 

calgando pessoas de bom gosto. 

Acho apalavra moda totalmente ultrapassada, 

prefiro tendencia. 

No menponto de vista, tudo epermitido, desde 

que se tenha estilo proprio, personalidade e 

senso estetico. O importante eestarbem. 

Mas, no caso de duvida, estarei aqui dando 

uma pequena ajuda. 

H A GENTE FAZ TUDO 

m PARA VER VOCE FELIZ. 

E AN 1 VER SARI O 
TRAMONTINA. 

VENHA COMEMORAR! 

O MELHOR DA FESTA 

SAO DOS PRE^OS 
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Presentes Santa Marina. 

Zodo mundo tern, todo mundo 

usa e sempre falta um. 

do I or 

s-'Sl 

Ogu JistrituiJor- 

flrmazcm Nadia 

Santa Marina (Duralex) 

Fone; 722-2952 

Noivas & Noivos 

Alugamos e vendemos para noivas, noivos, damas, 1 o 
anos, padrinhos e cavalheiros. 

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

Rua Simplicio AAoreira, 1665 

Fono: (098) 723-3163 - Impcratriz-MR 
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□ A. 

Para anunciar 

e so ligar 

723-2034 

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

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

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

18:30 as 19:30. 
Matriculas abertas. 

Rua Piaui, 612, Nova Imperalriz. 

Vende-se 4 
«Uma moto DT200 seminova, com apenas 16.000 km rodados, ano 94 (do dia 
14 de novembrp). Interessados, entrar em contato com o Sr. Clovis pelos 
fones: 977-2365/721-3945. 

Rovel Veiculos 
Vender 

D-20 91 completa -R$ 22.000 — cor vermelha 
D-20 90 completa - R$ 20.000 — coe preta 
Saveiro 93 a gasolina - R$ 7.000 — cor amarela 
Pampa 93\94 1.6 a gasolina-ap - 7.800 — cor azul melalica 
Gol CL1.6 a alcool - R$ 8.000 — cor cinza metalica 
Caminhao Chevrolet D-60 com MUNK 84 - R$ 10.500 — cor branca 
Fusca 83 1.6 a gasolina - R$ 2.300 — cor cinza 
2 tratores Massey Ferguson 265 - R$ 5.500 cada 
Av. Dorival P. de Sousa, 361. fone: 721-6867 

Ademar Mariano Consult Imobiliaria 
Vender 

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

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

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

Alex Arouchc Imoveis 
Sua Garantia Imohliaria 

Creci J-173 20® Regiao 
Rua Cel. Manoel Bandeira, 1961, Centro - Imperatriz-MA. 
*Vende- uma excelente casa situada a rua Maranhao, proximo ao Colegio 
Meng Imperador, com garagem para varios carros, duas salas, copa, cozinha, 
dep. de empregados, duas suites e dois quartos,(aceita-se carro, gado e 
parcelamento) 
*Vende- um galpao situado a BR-010, proximo a nova rodoviaria, coberto de 
estrulura metalica em otimo acabamento, bastante ampIo,(aceita-se carro. 
gado e parcelamento) 
*Aluga uma casa com garagem, sala, copa, cozinha, 02 quartos, 01 suite e 
dependencia de empregada, na Rua Sergipe, Bairro Jiupara. 

Via9ao Nordeste 
Diariamente 

Pousos: 14:05 Decolagens: 14:40 

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

Horirio do trem 
Companhia Vale do Rio Doce 
Saidas as terras, quintas e sabados as 10:30 

Vende-se 
..iacasa construida (esquina) e outra comec^ada, com ponto comercial. A 

Rua Furna, n® 08-A, Parque Santa Liicia. 
Valor: 3.000.00 (ACEITA PROPOSTA) 
Tratar com Antonio Rodrigues 

Inter Car Veiculos 
Vende: 

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

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

Vende Casas: 
* Na rua Hermes da fonseca, Centro. 
R$ 20.000,00 
* Rua Santa Tereza, Centro 
R$ 25.000.00 
* Rua 11, Parque do Buriti 
R$ 13.000,00 
* Rua Cecilia Meireles, Bairro Aleandra 
R$ 8.000.00 
* Rua Godofredo Viana, Jardim Eldorado 
R$ 35.000.00 
* Rua Joao Lisboa, Centro, com 03 pavimentos 
R$ 130.000,00 
* Uma casa no Alto da Boa Vista 
R$ 36.000,00 

Pontos Comerciais 
* Um ponto na Rua Coriolano Milhomem, 1727, Centro 
R$ 36.000.00 
* Na Rua Luis Domingues, Centro 
R$ 45.000,00 
* Na Rua Ceara, Bairro Ju^ara 
R$ 25.000,00 
* Na Av. Getiilio Vargas, Centro 
R$ 200.000.00 

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

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

• Vende-se 
Um Fiat Ogi 83 a alcool - R$ 1.700 — cor verde. 
Tratar na rua Rio Grande do Norte n9 905- Mercadinho, ou pelo fone 721- 
7361 

Maira Estacionamento 
Vende: 

6mega 93 - R$ 18.000 — cor vinho; Santana 94 - R$ 14.000 — cor azul; 
BMW 92 - R$ 60.000 — cor pre to 
Contatos pelo fone: 721-7580 

Imperauto Vende: 
Saveiro 93 1.8 - R$ 7.800 — cor dourado; 
F-1000 89 diesel - R$ 13.000; 
Uno 93\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 
Um Carro Premio 87 - R$ 3.000 — cor chumbo. 
Tratar em horario comercial no local ou pelo fone 723-1628. 

Vende-se ou troca-se 
Uma chacara localizada na entrada da Vila Davi. 
Pre9o a combinar. 
Tratar no Bar Castelinho, Beira Rio, n916, com o sr. Joao Damascena Silva 
Braga (Joaozinho) 

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

Joia Motel 
Apartamentos com frigobar, telefone, televisao, ar condicionado. video e um 
completo servi9o de quarto. 
BR-010, Km 01, n9 85. Fone: 721-1438. 
Visite-nos. 

Oferta de emprego 
A Exticendio Comercio e Representa95es LTDA esta contratando vendedores 
com ou sem experiencia. Os interessados devem procurar dona Sulamita. 
Av. Dorgival P. de Sousa n9 1427, em frente ao Imperalriz Shoping 

Vende-se 
Uma pronta entrega do ramo de confec96es localizada a rua Cel. Manoel 
Bandeira c/ Dorgival P. de Sousa. 
^ontatos pelo fone: 723-1628 em horario comercial ou no local. Pre9o de 
ocasiao. 

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

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

AC Corretora Vende: 
Moto Titan OK - R$ 3.200; 
Moto Drean OK - R$ 2.500 
Moto Today 89 - R$ 1.600; 
Pick-Up Fiat 94 R$ 6.200 — cor vermelha; 
Pick-Up 1000, ano 94 - R$ 6.500,00 
Pick-Up 1500 92/93 - R$ 5.500,00 
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-100 Drin OK - R$ 2.500,00 
CG Today 93/94 - R$ 2.300,00 
CG, ano 89-R$ 1.600,00 
CG, ano 86 - R$ 1.500,00 
Pampa 89 - 3.200 cor vermelha; Santana 95 - R$ 18.000 
Av. Dorgival P. de Sousa. 991- fone:723-2481 

Vende-se 
01 eslante de 390 nova; 01 cadeira de ferro nova com tres acentos; 01 
liqiiidificador Wallita; 01 mesa deferro nova para escritorio; 01 cadeira nova 
para escritorio estilo executivo; 01 espremedor de frutas Mallori; 01 biro de 
390 usado para escritorio. 
Tratar com Gerson. Fones 721-5858 ou 977-1723. Pre90 a combinar. 

Vende-se 
Uma moto Tita, ano 95/modelo 95; cor azul. IPVA/96 pago 
Valor: R$ 3.000,00. Interessados falar com A]on90, na Drogaria Economica 

Vende-se 
Camarao da agua salgada tamanho medio. Pre90 do Kg: 8,00 reais. Contatos 
pelo fone: 721-7510 

Vende-se 
Uma casa no Jardim Cristo Rei, com 02 suites. R$; 20.000,00. Aceita-se 
gado no negocio. 
Uma casa residencial, otima localiza9ao, apropriada para clinica e 
laboratorio. Pre90 de ocasiao. 
Uma casa residencial, a Rua D. Pedro II, Bairro Uniao, com 05 quartos, 02 
suites, dependencia de empregada, area de servi9o e campo de futebol. 
Aceita-se gado no negocio. Tratar com o Sr. Assis Dias, pelos fones: 721- 
6945/977-2569 

Salao Paraiso 
Metodo moderno de corte e massagem, com produtos 
da mais alia confian9a e por pre90s camaradas. 
Rua Luis Domingues, 2018- Fone: 721-5087 - Centro 

Vende-se ou troca-se 
Uma casa com 03 quartos, 02 banheiros, garagem com capacidade para 
05 carros e piscina; sitauada a Rua Salvio Dino, 650A, Vila Reden9ao II 

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

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

Passa-se 
Um ponto comercial no Shopping Shalon. 
Maiores informa96es pelo telefone 977-3463 

Sintonize a 

Radio Capital 

AM, 950 Khz, 

10 mil Watt's de 

potencia. 

A Sua Melhor 

Onda. Agora 

com studio 

tambem a Super 

Quadra 602 
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SUNOOWN # BIKE 
A PAS RIK&S 

LINHA 96 

Bfciclefo SUNDOWN 
SHIMANIMAL 

18 Marchas, Cdmbio SHIMANO, 
CanoReforgado„M od. 

R$21S,OOd vista ou no carnet 

Refrigerador PROSDOCIMO 
270 Lts, Mod. R-27 

R$438, OO a vista ou no carnet 

9$ 56 00 por mes 

ou 5 theques de R$ 98,00 

Consuls 

ov 

Freezer CONSUL 
Horizontal, 310 Lts, Mod. HA 31C 

*$ 849,00a vista ou no carnet 

R$ W W,00 por mes 

5 cheques de R$ 145,00 

B^WLTEC 

. • . ■' ■■ : 

WKm. 
m 

Freezer ESMALTEC 
Horizontal,450 Lts, Mod. T-3 4503 

Rf 79S,oo a vista ou no carnet 

OQ R$ ,OOpor mes 

»u 5 cheques de R$ r 78,00 

Fogdo SEMER 
Next Plus 

6 Bocas, Mod. SFS 76NVK 
r$336,oo 

a vista ou no carnet 

R$ 

ta ou no garnet 

43„ 

por mes 
ou 5 cheques de 
R$ 75,00 

Fogao SEMER 
Next Plus 

4 Bocas, Mod. SFS 50NVK 
r$ l69roo 

a vista ou no carnet 

R$ ,00 

por mes 
ou S cheques de 

PS 38,00 

TV TOSHIBA 
14" CORES C/CR TIMER Mod. TV-1480E 

Rf349, oo a vista ou no carnet 

AS R$ -W**,00 por mes 

S cheques de B$ 78, OO OU 

Video Cassete TOSHIBA 
4 Cabegas, Controle,Mod. VCR-570 
r$ 419,oo, vista ou no carnet 

SA R$A*^r,00 por mes 

5 cheques de R$ 94,30 OU 

Conje Som TOSHI 
Estereo Digital, 
Mod. CM 3248 
Rf295,oo 
a vistajni nocar. 

R$ 

por mes 

ou S cheques de R$ 66,00 

Radio Cravador TOSHIBA 
AM/FM, Mod. RG 8126 

RS 76,OOd vista ou no 

R$ 9,80 

por mes 

ou S cheques de 17.00 

Mod. TS 

^20 
a vista 

Fita K7 
PHILIPS 

AUDIO,Mod. FF-46 

R$ tjOO 

a vista 

Liquidificador BRITANIA 
2 Ve/ocidades, 

MAIS PULSAR, 
1 W :i I | Mod. S 

rs 42,oo 
Jf a vista ou no carnet 

-w - 

'■ R$ **,40 por mes 

5 cheques 
RS 9, 

ou de 
40 

Ventilador FAET 
30 CM,Mod.l048 
rs29,oo 
a vistcyni no carnet 

R$ **,80 por mes 

ou 5 cheques de 

PS 6,SO 

TV CCE 
14", Em Cores, Controle Remoto, 

RS329,OOa vista ou no carnet 1 

42 
r$ ^rm,oo por mes 

ou S cheques de R$ 74, OO \ 

CARANT 

R$*b M ,00 por mes 

S cheques de R$ 4600 

Colchdo DALBAN 
D-23 MA GIF LEX,Mod. 78X14 
SOLTEIRO 
rs 55, oo 
a vista 
ou no carnet 

RS P,8i 

Zs cheques de PS 72,48 

Colchdo DALBAN 
D-23, CASAl, MAGIFLEX,Mod. 1.28X14 

RS79roo 

' dvista 

ou n war net 

R$ # ",00 

ou 5 cheques de RS 

Maq.Cost. ELGIN 5TANDART 
C/GABINETE,Mod.B-3/750 

RS l45,oo 
a vista 
ou no 

■— 

TV CX.E 20" CORES 
C/CR,Mod. HPS 2080 i 

RS369,OOa vista ou no carnet | 

ASl 
r$ ^r%*,oo por mes i 

ou S cheques de PS 83,00 \ 

,60 RS 

por mes 

ou S cheques de RS 

33,03 

./v V 

r 'LdJ-l-t 

Fogdo KENT 
2 Bocas, Mod. 26 

RS I2, OO a vista ou no carnet 

R$ 1 ,60 por mes 

ou 5 cheques de R$ 2,70 

Stereo SYSTEM CCE 
RACK, AM/FM, Duplo Deck, Mod. SS 7880 

RS 786,OOa vista ou no carnet 

24 r$ *m—V,oo por mes 

ou 5 cheques de PS 42,00 

Ferro WALITA 
SECO,Mod.FE-02 

rs 2 7,oo 
a vista mi no carnet 

R$ H,70 

por mes 
ou S cheques de RS 4,70 

—rf" 

/ m A 
I 

Entrada + ** Cheques 

I.   J 
Ofertas vdlidas ate 25/05/96 ou enquanto durar o estoque. Piano Carnet, juros 12% a.m, Piano Cheque, juros 6% a.m. 

1 5 oarcelas 

mu 

11P - 

CMP/Nilson 
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Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Agiotagem Analistas polfticos 
acreditam que desta feita, 6 
presidente Antonio Salgacfo. 
Filho nao tem nicsmo como 

.es-capar de uma possivel 
cassa^ao. 

de hansenianos em Imperatiz 
e regiao. E por conta disso, 
percebe-se tamb^m, que o 
trabalho de esclarecimento 
ainda 6, sem diivida nenhuma, 
a maior e melhor arma para 
combater as doen^as 
infectocontagiosas. 

Dados de um levantamento 
realizado recentemente, por 
agentes da Secretaria de 
Saude, dao conta de que o 
numero vem atingindo indices 
preocupantes, principalmente 
nos setores onde nao existe 
saneamento basico. 

:om quantos votos de faz um 
prefeito, ou se tudo o que se 
vem pregando depois da 
Revolu^ao de Janeiro, caiu 
mais uma vez no 
esquecimento. 

0 relatorio final da CPI da 
Agiotagem da Camara 
Municipal, devera ser 
concluido nos proximos dias 
e, certamente trazendo 
consigo, muitas novidades. 

Membros da comissao de 
investigagao asseguram que 
e um verdadeiro escandalo a 
forma como vinha sendo 
manipulado o dinheiro 
publico pela corja de 
vereadotes. 

Toma 
todas 

Repetindo . o mesmo 
sucesso das noites anteriores, 
ontem sabado, o 
imperatrizenSe procurou a 
danceteria Fly Back, onde foi 
realizada mais uma noite do 
toma todas. 

Pagando apenas a quantia 
de dez reais, foi possivel se 
tomar todo e qualquer tipo de 
bebida que conseguisse. 
Proximo sabado tem mais. 

Hansenianos 
Notadamente em meio a 

tantas informagoes, volta a 
baila a questao do alto indice 

El ei goes 
Faltando um pouco mais de 

quatro meses para as elei^oes 
majoritarias, fiquenistas e 
madeiristas ja cairam em 
campo e, continuam na luta 
corpo a corpo com o eleitor, 
em busca do voto consciente 
ou nao. 

Conforme informa^oes 
veiculadas em alguns orgaos 
de imprensa local, dao conta 
de que a possivel 
inelegibilidade do deputado 
federal Davi Alves Silva, 
certamente proporcionara 
uma certa vantagem 
significativa aos fiquenistas 
sobre a coloca^ao dos demais 
candidates. 

Resta saber agora, se 
realmente o povao aprendeu 

Repercussao 
Apesar de ter sido 

divulgado nas paginas 
policiais por alguns orgaos 
de imprensa local, nao 
obteve o respaldo desejado 
pela popula^ao 
imperatrizense. Fontes 
citadinas informaram, que a 
dupla da motocicleta assaltou 
mais uma vez o Banco do 
Brasil, agencia localizada no 
predio da Receita Federal. 

O mais interessante, e 
que esse e o terceiro assalto 
praticado pela dupla e, de 
acordo com informaydes que 
nos foi repassada, os 
assaltantes . logo apos 
efetuarem o ato delituoso, 
fugiram na maior 
tranqiiilidade e, numa 
motocicleta. 

Acaiiandia/Esporte 

Agailandia disputa 

Brasilejro de Karate 

Vilson Rodrigues agradece 

patrocinadores e a Miro Ferraz 

e Marcos Lucena pelo apoio 

por Renildo Jacome 
Da Sucursal de Apailandia 

Desempego? 
Continua repercutindo na 

cidade o altissimo indice de 
pessoas desempregadas, ou 
sera apenas falta de 
contratayao pelas empresas, 
com a exigencia da carteira 
assinada? 

0 mestrc de karate e 
proprietario da Academia 
Askav, Vilson Rodrigues Pinto, 
devera viajar ate Sao Luis, no 
inicio da semana vindoura, 
quando devera se juntar aos 
lutadores que integrarao a 
Seleyao Maranhense de 
Karate, que vai disputar o 
Campeonato Brasileiro de 
Karate, que ocorrera entre os 
dias 24 e 26 do cor rente, tendo 
como local a cidade de Natal, 
no Rio Grande do Norte. 

O lutador ayailandense 
Vilson Pinto, vai lutar na 
categoria peso medio-ligeiro e 
ja tem bastante experiencia na 
competiyao, tendo em vista 
que esta e a terceira vez que £ 
selecionado para defender as 
cores do Maranhao em 
campeonatos brasileiros da 
modalidade. Todas as vezes 

que participou Vilson obteve 
boas colocayoes, o que vem 
atestar o bom nivel do karate 
praticado em Ayailandia. 

Ao falar com a imprensa, 
Vilson dissc que se encontra 
bastante animado, "pois 
venho treinando bastante e 
me sinto no melhor da minha 
fase fisica e tecnica. Espero 
defender com dignidade e 
competencia o karate do 
Maranhao e de Ayailandia, 
que esta desfrutando de 
excelente padrao tecnico. 
Dizendo que sua viagem 
somente foi possivel grayas 
a ajuda de patrocinadores, e 
aproveitou para agradecer 
"ao empresario Miro Ferra, 
proprietario do Clube 
Gigantao e ao empresario e 
lider politico, Marcos 
lAicena, pela colaborayao que 
ambos estao dando e que 
tornaram possivel a minha 
viagem", finalizou. 

Automovcis c Pcfas Capri Uda. 

• REVENDEDOR AUTORIZADO# 

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

ESCORT 96 
CAT. FT 16 

18.000 (Basico) Entrada: 5.400,00 

24 pagamentos: 767,46 

Corrigido pelo Dolar 

^0/aF^ 

96 

0hr 

JKttncan! AtcncSn! iktimcaol 

INFORMATIVO AUTORAMA 

ueuE m-zsn e faoa o melhor neoocio em pneu de carga, pneu 

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

CARRO PASSEIO 

ALINHAMENTO R$ 6,00 

BALANCEAMENTO R$ 8,00 

CAMINHAO 

ALINHAMENTO 
BALANCEAMENTO 
PROTETOR AR016 
PROTETOR ARO 20 
PROTETOR ARO 22 

R$ 7,50 
R| 7,50 
RS 10,00 
R$ 15,00 
R$ 20,00 

PNEU DE CARGA (FIRESTONE). 30/43/60 DIAS 
NO PREfO A VISTA SEMJl/ROS. 

NA COMPRA DE 04 PNEUS DE CARGA OU PASSEIO, VOCt GANHA: 
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO INTEIRAMENTE GRATIS. 

PROMOfAO COMO ESTA, SO NA AUTORAMA PNEUS. 
APROVETTE ESTA SUPER PROMO(/AO 

ENQUANTO DURAR O ESTOQUE. 

Cotas disponfveis pelo Consorcio Nacional Ford 

Para toda linha Ford 

QUANDO VOCE COMPARA. 

COMPRA FORD. 

7 

AUTORAMA 

PUJEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 
#Av. Babaculandia, 274 - Fone 721-8593 

Seja mais um ( 

assinantedo r 

Ligue 723-2( )34j 

Jornal Capital 

ji 

A 
0 0 

V-:,_ -^1 

Ligue 732-1345 e 

faga a assinatura do Seu 

lider Dlliid 

W \ 
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Tons mais vibrantes 

Uma selegao especial de onze cores, oito delas metalicas, vai vestir o novo Fiat 

De 

Corona 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Em 
expos igao 

Um salao de automoveis 
como o brasileiro, em que se 
vai nao so para ver, mas 
tambem para comprar carros, 
em todos os estandes. E o de 
Bruxelas, na Belgica, realizado 
em fins de Janeiro e onde 
bonve alpumas estreias 
importantes. Uma delas e a 
versao esportiva do Alfa 146, 
0 2,5 volumes que faz dupla 
com o 145 (este em 
lan^amento no Brasil). 

Compacto 
bravo 

O compacto Fiat Bravo, 
Carro do Ano 1996" na 

Europa, recebeu em mar^o, 
no Salao de Genebra, uma 
interpreta^ao esportiva da 
Italdesign. 0 prototipo em 
forma de barqueta e destinado 
a permitir a livre criatrao, pois 
tern a parte superior da 
carroceria removi'vel: sao 
paineis plasticos, faceis de 
destacar da parte inferior, que 
recebeu refor^os estruturais. 

A ideia e de se poder 
fornecer o carro sem a parte 
de cima, para que ali seja feito 
o que se quiser. Os cockpits e 
santantonios sao individuals e 
ha um para-brisa para cada 
banco da frente. Um carro 
"diferente, que nao seja 
divertido e pratico para a 
clientela jovem, mas tambem 
monelariamente acessivel", 
em contraposi^ao aos 
recentes conversiveis, diz o 
estilista Giorgetto Giugiaro. A 
intenyao da Italdesign e 
contribuir com uma proposta 
para preencher o lugar 
deixado pelo Fusca como 
matriz de uma grande 
variedade de buggies. O carro 
tambem esta foi mostrado em 
abril no Salao deTurim, com 
outros nove carros conceituais 
baseados no Bravo. 

Sendo 
vend ido 

Come^a a ser vendido na 
Europa o Megane Coach, 
primeira das quatro versoes 
derivadas do modelo lan^ado 
no ultimo Salao de Frankfurt 
em substituigao ao Renault 
pretende produzir nos 
prdximos anos na nova fabrica 
que devera instalar no Brasil— 
onde ja esteve presente, 
atraves da Willys, com modelos 
como Dauphinee Gordini. Com 
entre-eixos onze centimetros 

mais curto que o da pioneira 
versao de dois volumes, o cupe 
Coach e oferecido com 
motores 1.6 de 90 cv, 2.0 de 
115 cv e o mais potente 2.0 16 
V de 90 de 150 cv, que atinge 
215 km/h, segundo a 
montadora francesa. No 
proximo ano a Renault devera 
lan^ar as versoes 
monovolume, seda tres 
volumes e conversfvel do 
Megame. 

Implantando 
rodizio 

Ainda este mes, a Secretaria 
de Meio Ambiente de Sao 
Paulo quer implantar para valer 
o rodizio na capital, retirando - 
de circula^ao 300 mil carros 
por dia. A medida, que busca 
aliviar os efeitos dapoluigao do 
ar, deve vigorar ate setembro, 
com breve suspensao nas 
ferias de julho. Depende, 
porem, de autoriza^ao da 
Assemblcia i)ara a cobran^a de 
multa — no ano passado, em 
carater facullativo, o programa 
so conseguiu a adesao de 38% 
dapopula^ao. 

Centre 
histdrico 

O trafego de Roma, com 
seu centro historico fechado 
aos carros e ruas estreitas, e o 
mais lento da Europa, com 
velocidade media que lembra 
o tempo das carro^as: 14 km/ 
h. Estudo de um instituto de 
transilo alemao indica que 
Berlim e a capital menos 
questionada, com media de 25 
km/h, seguida de Bruxelas 
(24km/h), Madri (20km/h) 
e Paris (17km/h). 

Liberando 
cancela 

Depois do Rio de Janeiro e 
Sao Paulo, onde ja funcionam 
18 garagens totalmente 
automatizadas, Curitiba, 
Salvador e Manaus serao as 
proximas capitals brasileiras a 
ganhar estacionamentos onde 
e possivel enlrar, pagar e ir 
embora sem nenhum contato 
com funcionarios. Ao chegar 
no local, o motorista retira o 
tiquete numa maquina que 
libera a cancela. 

Na saida, o pagamento e 
feito em caixas automaticos— 
que dao ate troco — e basta 
inserir o cartao em outra 
maquina para abrir a cancela. 
Ate o final do ano deverao ser 
instaladas mais 30 unidades em 
tcxlo Brasil. 

por Marcos de Oliveira 
Da Editoria de Veiculos 

Uma sele^ao muito 
especial de onze cores vai 
vestir o Palio na sua estreia 
nas ruas e estradas do pais. 
Essa sele^ao foi escolhida de 
um total de 100 cores 
sugeridas a Fiat pela PPG, 
empresa italiana de tintas 
automotivas. Todas essas 
afinadas com a moda do 
momento — que pede cores 
mais vibrantes, lembrando o 
psicodelismo dos anos 70 — 
e, ao mesmo tempo, valorizar 
tons ecologicos como o verde. 

Das onze cores oferecidas 
ao consumidor do Palio, nada 
menos de oito sao 
metalizadas: cinza drake, azul 
Santiago, verde Campo, 
vermelho Cordoba, laranja 
Vitdria, cinza Still e azul 
Alegro. As listas, tambem 
chamadas de solidas, sao o 
azul Istambul, o verde 
Birmania e o branco Banchisa. 

Verde Campo 
A escolha foi baseada em 

pesquisa sobre as tendencias 
cromaticas de produtos 
considerados fortes 
indicadores de qualquer 
moda, como roupa e artigos 
de decorayao. Definida por 
designs da Fiat italiana, da 
PPG e do Instituto Idea, aprd- 
seleyao refor^a a tendencia da 
industria automobilistica 
mundial a adotar cores mais 
vibrantes e chamativas, 
deixando de lado a 
sobriedade de tons escuros 
como o cinza preto, que 
marcaram os anos 80 e o 
inicio dos 90. "E uma mudanya 
de conceito que acontece 
depois de 20 anos de 
predominancia dos tons 
sobrios", observa Hamilton 
Ceravolo, gerente de 
Marketing Automotive da 
Akzo Nobel-PPG, a empresa 
responsavel pelo 
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Palio tem toca-Gtas exclusrvo da marca Philco de forma to ovalado que imbe a agao dos ladroes 

desenvolvimento das tintas do 
Palio no Brasil, junto com a 
Renner. 

Verde Birmania 
Tendo em conta as cores 

que predominaram no Brasil 
ate o ano passado, os tons 
escolhidos para o Palio podem 
surpreender os consumidores 
num primeiro momento. Em 
1995, os tons em vermelho 
foram os mais solicitados 
pelos compradores de carros 
novos (20,85% do total de 
pedidos), vindo a seguir o azul 
(com 18,53%) e o branco 
(15,83%) — repetindo a 
mesma ordem de preferencia 
ja verificada em 1994. Nos 
ultimos dois anos, a maior 
mudan^a no ranking das cores 
foi a substitui^ao do prata pelo 
cinza no quarto lugar — uma 
mudanya sutil, ja que envolveu 
cores proximas. 

Azul Santiago 
No leque de opybes do 

Palio, porem, ha lugar apenas 
para uma tonalidade de 

vermelho. Com mais tres tons 
de azul, tres de verde, dois de 
cinza, um branco e um laranja, 
todos bem vibrantes, as ruas e 
estradas brasileiras 
certamente ficarao mais 
coloridas com o carro mundial. 

Laranja Vitoria 
As cores vibrantes dos anos 

70 voltaram para que o carro 
nao deixe de ser visto — 
embora as tonalidades atuais 
sejam bem diferentes. A 
dificuldade tecnica de 
produyao tambem foi 
superada: os tons metalizados 
e perolizados — assim 
chamados porque 
reproduzem o brilho das 
p^rolas — ja podem ser 
produzidos com a mesma 
qualidade das cores solidas. 

"A tecnologia de tintas 
evoluiu muito nos ultimos 
anos, passando a oferecer 
novas alternativas de 
pigmentos e materias-primas. 
As possibilidades de 
combinaybes de cores sao 

Retrovisor para o bebe com o espelinbo colocado na parte inter na do para-brisa 

infinitas", explica Yoshio 
Nakagawa, gerente do 
Laboratorio Automctivo 
Akzo-PPG. A perolizayao e 
obtida com o pigmento perola, 
tambem conhecido como 
mica, enquanto o aluminio 
garante o torn metalizado. 

Verde Manaus 
Para chegar as onze tintas 

do Palio, o grupo de desigers 
selecionou inicialmente 20 
cores, de um total de 100 
sugeridas. As finalistas foram 
escolhidas por um juri formado 
por diversos representantes 
das areas de produyao e 
marketing da Fiat, em Turim. 

Azul Istambul 
As onze serao produzidas 

nos seis paises em que o Palir 
sera fabricado — variant 
apenas, a proporyao de use 
cada uma, conforme 
mercado local. No Bras" 
fornecedores de tintas pa. 
Palio, assim como de outros 
modelos, da Fiat, ja instalaram 
pequenas filiais dentro da 
montadora, em Betim. Nessas 
areas, de 200m2, estoques 
com algumas centenas de 
tambores de tinta sao 
renovados na mesma 
velocidade em que servem as 
linhas de montagem, dentro 
do sistema just-in-time. 

Bolsa porta-tudo 
Acoplada na parte de tras 

do banco do passageiro, a 
bolsa porta-tudo 6 um apoio . 
preciso nas viagens com 
crianyas. Tem varias divisoes 
e vem com uma tapa rigida que 
se transforma numa mesinha. 
A cadeirinha serve para bebes 
de ate nove meses - ha ainda 
outro modelo para crianyas de 
ate seis anos e um assento 
para a faixa de 7 a 12 anos. 

Porta bicicletas 
o Palio oferece dois 

modelos de porta-bicicletas 
para ser instalado no teto. O 
mais simples e preso por uma 
barra em uma canaleta. O 
outro, importando, vem com 
uma alavanca que facilita 
bastante afixayao dabicicleta. 

CIDADE CIDADA 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum do Sociedode Civil. 

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

CIDADANIA JA 
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Policia podera se reestruturar 
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por FRANCISCO DO VALE 

Furto de 
cheque I 

Jesse Ddeman Marques de 
Oliveira, brasileiro, 
maranhense, casado, oficial 
de Justi^a, residente na rua 
Piaz Neto, quadra 58, Parque 
das Palmeiras, esteve na 
Delegacia de Roubos e 
Furtos, para comunicar que 
elementos desconhecidos 
furtaram de dentro de sua 
casa um talonario de cheque 
do BEM, agencia 0012, conta 
n0 4395-1, sob os niimeros 
0064 a 0080, sendo que a folha 
de n0 0065 estava assinada em 
branco. 

- Furto de 
cheque II 

Jose Ribamar de Barros, 
piauiense, casado, eletricista, 
24 anos de idade, residente na 
17 de Abril, casa 02, Jardim 
Sao Luis, Carteira de 
Identidade Civil n0 227.025- 
SSP-PA, comunicou que por 
volta das 12:40 boras, seu 
veiculo marca Gol GLI, ano 
94, modelo 95, cor azul hawai, 
placas HOT 2925-Imperatriz, 
quando estacionado em frente 
sua residencia, foi arrombada 
a tampa traseira, por 
elementos descohecidos, de 
onde levaram um talonario de 
c1 ie com uma folha 
a- tda, da agencia da Caixa 

^onomica Federal, da Pra^a 
Brasil, conta 11693-9. Alem 
dos cheques os elementos 
levaram R$ 142,00 reais em 
especie. 

Furto de 
documentos 

Waldmilson Pereira da 
Silva, maranhense, casado, 
motorista, 36 anos de idade, 
residente na rua Sao Pedro, 
n0 426, esteve na DRF para 
comunicar que elementos 
finda desconhecidos, na noite 
da ultima sexta-feira, furtaram 
de dentro do seu veiculo, que 
estava estacionado em frente 
a sua residencia, todos os 
seus documentos pessoais, 
como: Carteira de Identiuade 
Civil, Titulo Eleitoral, CPF, 
Pasep e algumas fitas. 
Segundo o comunicante, o 
fato aconteceu por volta das 
14:00 horas. 

Documentos 
perdidos I 

Deise Cortez da Silva, 
potiguar, casada, 30 anos de 
idade, professora, filha de 
Jose Orestes Cortez e Eulinda 
de Souza Cortez, residente na 
rua da Paz, n0 49, Parque da 
Palmeiras, onde segundo a 
queixosa perdeu uma bolsa 

coht'endo todos os seus 
documentos, sendo eles: 
Carteira de Identidade Civil n0 

964834 SSP-MA, CPF e 
Carteira de Saiide da Telma, 
alem de cartoes de credito. 

Documentos 
perdidos II 

Flavio Perpira da Silva, 
brasileiro, maranhense, 
casado, 42 anos de idade, 
bancario, residente na rua 
Bom Futuro, n0 1014, bairro 
Ju^ara, tambem perdeu todos 
os seus documentos pessoais. 
Foram eles: Carteira Nacional 
de Habilita^ao doT)etran-MA 
e Carteira de Identidade Civil. 

Cheque 
perdido 

Adao Raimundo de Souza, 
maranhense, solteiro, 
piauiense, 46 anos de idade, 
residente na rua Paraiba, n0 

536, no bairro Nova 
Imi)eratriz, perdeu uma bolsa 
tipo iK)xete contendo todos os 
seus documentos pessoais e 
um cheque no valor de R$ 
7.000,00 reais. 

Furto de 
bicicleta 

Marivaldo Carneiro de 
Souza, maranhense, solteiro, 
25 anos de idade, cobrador, 
residente na rua Monte 
Castelo, n0 203, esteve no 
plantao da Depol, para 
comunicar que na ultima 
quarta-feira, elementos 
desconhecidos furtaram a sua 
bicicleta Caloi Barra Forte, n0 

JIK 8179. Segundo o queixoso, 
a mesma estava na area de sua 
residencia. 

Assassinato 
de traficante 

Vitima de tres tiros de 
revolver, morreu na Unidade 
de Tratamento Intensive do 
Hospital Djalma Marques, em 
Sao Luis, o traficante de 
maconha e homicida, Roberth 
Silveira Serra, conhecido por 
"Carequinha", 26 anos de 
idade, natural de Sao Jose de 
Ribamar. O autor do crime foi 
o tambem traficante e 
assassino, Josenilson Rocha 
Durans, o conhecido "Nilsinho 
Pesao", ora residente no 
Conjunto Sao Raimundo. 

Roberth foi alvejado na 
perna e no ventre, no bairro 
Sao Raimundo, no dia 10 de 
maio, e nao resistindo a 
gravidade dos ferimentos, veio 
a falecer na tarde ontem. A 
policia da capital acredita que 
o assassinato de "Carequinha" 
tambem esteja ligado ao 
trafico de maconha. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

Acidade de Imperatriz, sem 
duvida nenhuma, e a que mais 
aguarda com expectativa o 
amincio feito pelo Governo do 
Maranhao. 

A policia, segundo a 
governadora Roseana Sarney, 
finalmente vai ser 
reaparelhada. Preocupada com 
a onda de crimes e assaltos que 
vem se registrando nos ultimos 
tempos, em todos os recantos 
do Estado do Maranhao, a 
governadora Roseana Sarney 
decidiu autorizar a aquisiyao de 
mdveis e utensilios para 
reequipar as delegacias; e 
armamento, niuni9ao e 
algemas, para serem utilizados 
pelos policiais. 

O Institute de Criminalistica 
tambem esta sendo dotado de 
novos equipamentos e 
aparelhos necessarios ao 
desempenho dos services 
prestados por aquele orgao da 
Policia Tecnica. 

Conforme o secretario de 
Justi^a e Seguran^a, coronel 
Jair de Araiijo Caldas Xexeo, os 
mdveis ja estao sendo 
distribuidos aos distritos e 
delegacias da capital, 
compreendendo armarios de 
a^o, aparelhos de ar 
refrigerado, mesas, cadeiras e 
maquinas de dalilografia. 

As armas e muni^oes estao 
sendo catalogadas e farao 
partes dos acertos das 
delegacias distritais e 
especializadas. "A 
Penitenciaria Estadual de 
Pedrinhas nao poderia ser 
excluida dos melhoramentos 
que estamos empreendendo no 
Sistema de Seguran^a", 
explicou o secretario, 
afirmando que foram 
adquiridos e estocados 
medicamentos para os 
internos, cujo montante atinge 
a cifra de R$ 5 mil. 
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Coronel Jair Xexeo, diz que Imperatriz aguarda mudanfa prometida pela governadora 

Disse Jair Xexeo, que a 
partir de agora as a^oes de 
combate ao crime, com eslas 
melhorias, serao intensificadas 
e apopulagao, com certeza, vai 
colaborar na preservayao. 
"Para que tudo acontega, 
estamos mandando imprimir 
uma especie de manual, 
contendo orienlayoes basicas 
de seguran^a e distribuiremos 
as comunidades", afirmou 
Xex6o. 

Para reforyar a seguranya 
na capital, o secretario Jair 
Xexeo, vai implantar, a partir de 

primeiro de junho, o Terceiro 
Plantao de Policia Civil na 
capital. 

Para Imperatriz e regiao 
ainda nao foi divulgado 
nenhuma mudanya, "os 
moradores de Imperatriz 
acham dificil esta melhoria 
chegar por aqui, uma vez que 
descle a epoca do governador 
Edison Lobao, que Governo do 
Estado vem anunciando 
melhoria, e ate agora nao 
tivemos nada", disse Joao Neto, 
do bairro Bacuri, um dos 
bairros mais violento de 

Imperatriz. Em Imperatriz, o 
subsecretario de Seguranya, 
Dr. Luciano Abreu, fez algumas 
mudanyas no sistema de 
funcionamento dos delegados, 
mas ate agora nao obteve 
sucesso. O delegado do 
Primeiro Distrito, Dr. Israel, 
mesmo sem estar aparelhado 
para combater o crime, iniciou 
uma guerra contra as gangues 
de ruas de Imperatriz. Varios 
casos foram registrados nos 
ultimos meses, e nenhuma 
providencia nesse sentido tinha 
sido providenciada. 

Mulher espanca marido 

As coisa estao mudando. Esposa 

com uma faca em punho expulsa marido de casa 

por Francisco do Vale 

Quern diria em...!?, mulher 
espancando marido. E isso 
mesmo. Estevam Santos 
Ferreira, maranhense, casado, 
47 anos de idade, pedreiro, 
residente na rua Castro Alves, 
no Parque Alvorada II, 
comunicou no plantao da ultima 
quarta-feira, que vive 
maritalmente ha 01 ano e 03 
meses com a senhora 
Raimunda da Paz, e que a varios 
dias vem tendo um 
desentendimento com a 
mesma, e para sua supresa, 
quando chegou em sua 
residencia, na ultima sexta-feira, 
encontrou Raimunda com uma 
faca em punho e comeyaram a 
discutir. Estevam disse que a 
mulher estava brava, e partiu 
para cima do queixoso para 

mata-lo. Segundo o maridao, 
Raimunda so foi contida com a 
chegada dos vizinhos, que 
tomaram-lhe a faca e a 
agarraram, nao deixando com 
que a mesma matasse o marido. 
Estevam foi tao rapido que 
quando a briga estava 
comeyando, o mesmo ja tinha 
chegado na delegacia para 
registrar a ocorrencia. Segundo 
informayoes de vizinhos da 
acusada, Raimunda teria dito 
que nao queria mais o marido. 

Ameaya de morte 
Jose Claudio Filho, cearense, 

casado, 58 anos de idade, 
residente na rua da Esperanya 
n0 33, no Parque Amazonas, 
esteve na Depol para comunicar 
que um elemento conhecido 
como Joao Barbosa, residente 
na Invasao Ildon Marques, 
invadiu a sua residencia e 

agrediu o queixoso e sua 
esposa, e ainda prometeu mata- 
los. Jose disse que nao sabe o 
motive da agressao praticada 
por Barbosa. 

Vendedor ameaya do de 
morte 

Jean Canapun Souza, 
maranhense, casado, 30 anos de 
idade, vendedor, residente no 
Residencial 05 Estrelas, bloco 
13, apt0 301, comunicou a policia 
que esta sendo ameayado de 
morte pelo elemento Antonio 
Erasmo Dias dos Santos. A 
ameya aconteceu ix)r volta das 
11:30 horas da ultima sexta- 
feira, na avenida Babayulandia, 
tudo porque o acusado acredita 
que o queixoso e culpado da 
demisao de sua esposa em uma 
empresa. 

Sandro Alves Santos, 
maranhense, solteiro, 25 anos 

de idade, tesoureiro, residente 
na avenida Getiilio Vargas, n0 

1432, comunicou tambem na 
Depol, que esta sendo 
ameayado de morte, pelo 
marido de sua patroa, Sr. Jose 
Lopes de Souza. 0 queixoso 
acredita que e devido problemas 
conjugais entre Jose e sua 
patroa 

Assalto na N. Imperatriz 
O promoter de vendas, 

Americo de Souza Leal, 
brasileiro, maranhense, 
solteiro, 23 anos de idade, foi 
assaltado por dois elementos 
desconhecidos. Americo, que 
reside na rua Alagoas, nas 
proximidades da Bernardo 
Sayao, disse que os elementos 
estavam armados com um 
revolver e Ihe abordaram na 
alturado 50° BIS, proximo a um 
quebra-molas. 
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Va a um dos postos de venda 

e compre ja sua cartela 
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