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

Jornal Capital 

Acohtece 

hoje 

Hoje as 14 hs, reuniao do diretorio 
municipal do PMDB, a sigla define sens 
candidates a vereador em Imperatriz e 
a situagao dos novos municlpios. 
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Kart movimenta Imperatriz 

Campeonato Regional sera aberto hoje em alta veloeidade 
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Pats Campeonato Regional de Kart ja desperta interesse de pilot os varias cida des 

0 domingao vai ser de muita 
veloeidade e emo^ao. E que 
come^a hoje o Campeonato 
Regional de Kart, que reunira 
pilotos do Maranhao, Tocantins 
e Para. 0 Kartodromo de 
Imperatriz foi todo preparado 
e recebera expressive mimero 
de pessoas, hoje. 

Giovanni Guerra, em 
entrevista ao Jornal Capital, 
ontem, as 18h00, afirmou que 
o Clube de Kart da Regiao 
Tocantina entra em 96 com 
uma nova filosofia de agao e nao 
medira esfonjos no sentido de 
promover o incremento do 
esporte que ja passou a fazer 
parte do calendario de eventos 
da segunda maior cidade do 
Estado. 

0 atual campeao de kart de 
Imperatriz^ WantuilMendes, 
que tern participado de 
competi^oes em outras 
localidades e ja conseguiu 
ganhar o respeito dos pilotos 
por onde tern se apresentado. 
"Estamos, como sempre, 
esperando o apoio da 
comunidade imperatrizense", 
acrescentou Giovanni Guerra, 
reafirmando que a versao 96 do 
Campeonato Regional de Kart 
trara muitas novidades. "E so 
nos acompanhar", concluiu. 

O mimero 

77 

E o mimero do ano em 
que completa-se, em todo 
o Pais, a renovagao da 
administrayao municipal, 
com a posse dos prefeitos 
e vereadores eleitos em 
novembro de 1976. 

Itinerante nao 

sera instalado 

cadastro unico 

do contribuinte 
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Ofato 

Na proxima 
terga-feira o 
Movimento 
R e a g e 

Imperatriz pretende lotar o 
plenario da Camara 
Municipal com o objetivo 
de exigir dos 
parlamentares municipais, 
puniyao para os 
vereadores envolvidos no 
esquema da agiotagem, 
uma maneira que o 
presidente da Camara, 
vereador Antonio Salgado 
Filho, encontrou para 
desviar dinheiro public©. 

A pessoa 

J o a o - S e m - 
Terra era o 
nome do rei 
ingles que em 
1215 assinou a 
Carta Magna, a primeira 
constitui^ao de um pais. A 
Inglaterra limitava dessa 
forma o poder executivo e 
ampliava a 
representatividade do 
lxigislativo. 

A governadora Roseana 
Sarney ainda nao definiu 
quando o govern© itinerante 
sera instalado em Imperatriz. 

O Palacio Henrique De La 
Roque anunciara que no mes 
de maio, a governadora estaria 
em Imperatriz anunciando 
obras em rela^ao ao governo 
itinerante. 

No entanto a governadora 
Roseana parte para uma 
viagem de 15 dias ao exterior. 
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fazenda do Estado do Piaui 
cxigirao agilidade na 
institui^ao do Cadastro 
Unico dos Contribuintes em 
todo o Brasil. Eles 
demonstrarao a importMda 
da unificacao cadastral 
durante o Seminario de 
Administragao tribularia, 
que acontecera de 26 a 30 
deste mes ho Ceasar Park 

Imperatriz 

Urgente 

n 

por FREDERICO LUIZ 

Roseana viaja ao Exterior 

Amasp realiza conven9ao 

AAssociayao Maranhense 
de Supermercados (Amasp) 
realizara de 9 a 11 tie junho 
em Sao Luis a 10° Exponor, a 
mais importance conven^ao 
de supermercados do Norte 
e Nordeste do Pais. 

Com o apoio do Sebrae e 

o patrocinio da Antarctica e 
da Oleama, a convengao vai 
reunir mais de duas^mil 
pessoas. Sessenta 
expositores vao trazer as 
novidades do setor de 
services, produtos e 
tecnologia. 

era 
0 event© e promovido 

Escoia da 
Adrainistra^ao Fazendaria, 
do Ministerio tla Fazenda e 
havera participacao dd 
representantes fazendarios 
de todo o Pais. 0 secretario 
da fazenda do vizinho estado, 
Paulo de Tar so Moraes 
Souza, parficipara do event©. 

A proxima reuniao do 
Conselho Nacional de 

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 Pra9a, 
personagem criado para a 

coluna. Pagina 1C 
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Jorn op 

sera no dia 31 deste mes. 

Gonsumidor fiscaliza 

piano de saude 
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Ooiniao 

Goncavo & 

Gonvexo 
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Esporte 

Campeonato de 

Kart cometja hoje 
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l SS Comercial Compra 

KS 

US$ Comercial Venda 

RS 0,9050 

US$ Paraielo Compra 

R§ 1,00 feira) 

US$ Paraielo Venda 

RSi.ftKS'feira) 

US$ Turisino Compra 

R$ 0,9930 

US$ Turismo Venda 

RS 0,9990 

Ouro (grama) 

RS 12,450 (quiuta-tdra) 

Poupaii^a 

1,0696% (16.05.96) 

Jussara Cerqueira comenta 
a sociedade imperatrizense, 

e Soraya Luiza, a 
a^ailandense 

A Imprensa e Noticia 

Programacao da TV 
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0 Jornal Capital recebeu 
carta da Sociedade Biosfera 
mostrando os cursos 
ambientais que ministra. 

Sr. Editor: 
Desde 1993 a Sociedade 

Brasileira para a 
Valoriza^ao do Meio 
Ambiente — Biosfera vem 
promovendo 
periodicamente a 
realiza^ao de cursos de 
curta duragao com o 
objetivo de oferecer 
atualiza^ao e 
aperfei^oamento aos 
profissionais brasileiros da 
area ambiental. 

Os resultados t^cnicos 
alcangados pelos cursos 
realizados foram muito 
positivos e estimulantes. 
Frequentemente 
recebemos sugestdes e 
consultas. 

Desse modo, e com 
satisfa^ao que 
apresentamos a 
programa^ao dos cursos a 
serem oferecidos durante o 
ano de 1996. Selecionamos 
25 temas de relevante 
interesse tdcnico, para 
cursos a serem ministrados 
em diferentes cidades e 
regioes do pais. Adotamos 
rigorosos criteros na 
sele9ao dos professores/ 
instrutores e na elaborayao 
das programa^oes dos 
respectivos cursos. 

O publico alvo dos 
nossos cursos tern sido 
tradicionalmente composto 
por tecnicos, 
pesquisadores, professores 
e profissionais da area 
ambiental vinculados a 
>' ">s governamentais, 

esas privadas, centros 
pesquisas, 

universidades e 
organiza^oes nao 
governamentais e 
empresariais de todo o 
pais. 

Nao obstante os cursos 
de 1996 ja estarem 
programados para periodos 
e cidades previamente 
definidos, nos colocamos a 
disposi^ao dos 
interessados de outras do 
pais no sentido de oferecer 
identicos cursos, ou outros 
^rqgramas ambientais de 
interesse em quaisquer 
outras.Ciidadc.s. desde que 
scjamos convidade s por 
instituigoes ou empresas 
interessadas. Tambem 
agradeceriamos sugestoes 
de temas, ou indicayoes de 
instrutoresm do Brasil ou 
do exterior, para a nossa 
agenda de cursos para 1997. 

Esperamos que os 
cursos ambientais da 
Sociedade Biosfera venham 
a contribuir para o 
aperfei^oamento tecnico 
dos profissionais brasileiros 
que se dedicam a estudos, 
pesquisas, projetos e 
atividades ambientais nas 
suas institui^des. 

Rio de Janeiro, abril de 
1996 

Dorival Correia Bruni 
Presidente da 

Sociedade Brasileira para 
a Valorizagao do Meio 
Ambiente — Biosfera 

Nota da Redafao: 
Importante a 

preocupagdo da Biosfera em 
promover a preservagdo do 
meio ambiente do Pais. Deve 

".eber o apoio do povo 
jsileiro. 

por ULISSES BRAGA 

ESCOLA DA C1DADANIA 

MODULO 22 

Eleigoes limpas 

Elei^oes limpas: este o 
objetivo maior das leis 
eleitorais e da Justi^a 
Eleitoral. Elei^oes limpas 
significam elei^oes 
imparciais, verdadciras e 
honestas. 

Este 6 um dos maiores e 
mais sagrados direitos do 
cidadao. 

Por isso 6 que o art.. 237 
do Codigt) Eleitoral 
determina com rigor a 
punigao da interferencia 
do poder economico, bem 
como o desvio ou abuso 
do poder de autoridade, 
em favor ou em desfavor de 
qualquer candidate. Aqui 
estao contemplados, pois, 
como virus que infectam as 
elei^oes: a) a interferencia 
do poder economico; b) o 
desvio do poder da 
autoridade; c) o abuso do 
poder de autoridade (em 
favor ou desfavor de 
candidatos) 

0 Tribunal Superior 
Eleitoral, atraves da Res. 
19.512, esclareceu o que 
significa na pratica tudo isso: 

a) o uso de nomes, 
simbolos ou imagens que 
caracterizem promo^ao 
pessoal de autoridades ou 
services publicos, de 

candidatos ou partidos 
politicos; a utiliza^ao de 
graficas particulares para 
impressao de material de 
propaganda eleitoral mediante 
pagamento nao contabilizado 
na prestagao de contas do 
candidato ou do partido 
politico; uso dos serviyos de 
servidor publico, da 
administrayao direta ou 
indireta, em comites de 
campanha eleitoral de 
candidato ou partido politico 
durante o horario de 
expediente; a distribuiyao 
gratuita de bens e serviyos de 
carater social, como generos 
alimenticios, merenda escolar, 
material didatico, roupas e 
agasalhos, medicamentos, 
assistencia medica, hospitalar 
ou dentaria, material de 
construyao ou instrumentos 
de trabalho, custeados ou 
subvencionados pelo poder 
publico etc.etc. 

() assistencialismo 
grosseiro e imoral 
denominado "sacolinha" 
sempre foi proibido e punido 
pelalei eleitoral. So qut1 agora 
ele foi regulamentado em 
detalhes por esta resoluyao. 

A lei permite e 
incentiva a participayao do 
cidadao no policiamento das 

eleiyoes, quando declara que 
"o eleitor 6 parte legitima 
para denunciar os culpados 
e promover-lhes a 
responsabilidade", ou 
"qualquer eleitor ou partido 
politico podera se dirigir ao 
Corregedor Geral ou 
Regional, relatando fatos e 
indicando provas e pedir 
abertura de investigayao 
para apurar ato indevido do 
poder economico, desvio ou 
abuso do poder de 
autoridade, em beneficio ou 
contra candidato (Art. 237, 
par. 1° e 2° do C. Eleitoral) e 
ainda" Todo cidadao que 
tiver conhecimento de 
infrayao penal deste Codigo 
devera comunica-la ao Juiz 
Eleitoral ..."(art. 236) 

Tambem, quer o Juiz 
Eleitoral, quer o Ministerio 
Publico, < tomando 
conhecimento, por qualquer 
forma, de violayoes do 
Codigo Eleitoral, podem ex- 
oficio determinar a 
competente investigayao 
pela autoridade policial, para 
as providencias de direito, 
em favor da imparcialidade 
das eleiyoes. 

Dai se conclui que a tarefa 
patriotica e juridica de 
garantir a realizayao de 
eleiyoes limpas 6 uma obra 
trlplice; do Juiz, do 
Ministerio Publico e do 
Cidadao. 

E uma prova limpida de 
que a soluyao para tudo esta 

- na DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA. 0 que e 
precise e ocupar os espayos 
ja reconhecidos pela lei ao 
cidadao e, mais que isso, 
amplia-los. 

(O autor, Ulisses Braga, e 
presidente do FORUM DA 
SOCIEDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ). 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPEATRIZ 
SORTEIO 'A CIDADAN1A DA SORTE" CUPOM 22 
ELEICOES LIMPAS 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho": ■111 i »- 
la) A chamada sacolinha com objetivo de seduzir o eleitor: a) e uma prova degenerosidade do politico 

e um crime eleitoral punido pela lei . ., , , - • 1 t^-,i..,i 
2a) A lei: a) nao permite ao cidadao fiscalizar denunciando abuses pumdos do poder economico e de autondatu 

—; b) A lei permite e quer essa fiscalizayao da cidadania . 
Nome: 

Preencha e recorte este cupom e o deposite numa urna numa banca de jornal. no FORUM DA SOCIEDADE 

I 

I 

| CIVIL, em cima da VARIG, ou no Jornal Capital. E concorra a uma casa quitada e a outros premios. 
L . 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPEATRIZ 
SORTEIO 'A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 22 
ELEICOES LIMPAS 

' Assinale a resposta certa com um x no tracinho": 111 v.- 
la) A chamada sacolinha com objetivo de seduzir o eleitor: a) e uma prova tfe generosidade do politico 

e um crime eleitoral punido pela lei . 1 , • 1 1 
2a) A lei: a) nao permite ao cidadao fiscalizar denunciando abusos pumdos do poder economico e de autoridade— 

-:b) 
0 
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—; b) A lei permite e quer essa fiscaliza^ao da cidadania 
Nome: 

Preencha e recorte este cupom e o deposite numa urna numa banca de jornal. no FORUM DA SOCIEDADE 
CIVIL em cima da VARIG, ou no lornal Capital. E concorra a uma casa quitada e a outros premios. 
  -x — 

Sfctcmu Tucaim's dc Coniunica^ao 

Conor Farias 
Um 

Jose Filho 

Jornal Capital 

Frederico Luiz 
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Porque vou partir 

For que vou partir 
e posso advirihar a amarga hora^ 
desejo que em ti floresyam as ternuras alheias, 
que o teu amor, se o tiveres, seja grave, 
e profundo o teu pranto inevitavel. 

Sei que a verdade esta em ti que a arrancas da carne 
e nao hesitas nunca e te embriagas de sofrimento. 

No entanto, nenhuma pessoa e mais triste, 
nenhum homem errou tantas vezes a estrada, 
ninguem morreu de tantas mortes. 

Porque vou partir 

e posso advinhar a amarga bora, 
digo-te adeus e nada mais te digo. 

No entanto em choraria como tu choraste, 
nenhuma pessoa e hoje triste, 

ninguem tao largamente errou no seu caminho. 

Nao houve quern morresse desta morte, 
desta morte que ensinas, 
reto caminho das aguas, 
exato comportamento do fruto 
que cai no momento prdpicio. 

Volto hoje a (star sent ti 
como antes de saber os pfofundos do abismo, 

volto a desconhecer-me a ser 0 estranho 
de mini mesmo. 

Eestarei para sempre de ti perdida 

Porque vou partir. 

Um canto a vida 

No patio escuro 
os vestidos clarissimos ofuscam; 
vida perdida 
tambem de ti eu me afastei, a vida. 
o rosto espreito, a boca espio 
e os olhos que beijara 
que olhos sao e que feiyao denotam? 

Ah, por que nao amar quando e a hora 
e soa enorme um sino como prata? 

No patio negro 
as roupas muito brancas me iluminam. 
Teu corpo era vestido de pureza 
na negra noite em que te fiz meu fado. 
Tambem de ti eu me afastei, passado, 
infancia, infancia! 
As arvores erguidas 
entre as folhas possuem luz, se agitam. 

No patio ensombrecido a luabrilha. 
Que fayo dela? 

— Um canto, 
A quern? 

— A vida. 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

26/05/96 

Mospital das Cliinicas 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitais conveniados 

SUS - hoje, dia 

26/05/96 

Mospital Peqtm 
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Govemadora Roseana despreza Imperatnz 

Urn Novo Tempo marginaliza cidade-polo da regiao tocantina 
porFrederico Luiz 

r 

por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

518 dias. Excelencia, 
quando e que serao iniciadas 
as obras que a senhora 
prometeu fazer em 
Imperatriz? A senhora pode 
ate ter esquecido das 
promessas, o que eu duvido 
muito, pois eu falo sobre 
essas obras todos os dias, e 
os sens assessores enviam 
diariamente para a senhora 
ao Jornal Capital, portanto, 
mesmo que a senhora queira 
esquecer eu nao vou 
permilir, pois vou continuar 
eobrando ate o dia em que a 
senhora se dignar a cumprir 
com o prometido. Cade as 
obras governadora, cade as 
obras excelencia? E viva a 
democracia. 

Bom 
dia II 

Governadora, quando e 
que a senhora vai tomar uma 
medida com relagao ao 
desperdicio -do dinheiro 
piiblico que esta acontecendo 
em Imperatriz? 0 seu 
interventor Dorian Menezes, 
continua asfaltando o centro 
da cidade, onde o asfalto nao 
tern sequer um buraco de 
tamanho nenhum, e 
enquanto isso, na periferia 
varias ruas continuam 
interditadas, precisando de 
recuperayao. E governadora, 
esta sobrando dinheiro, caso 
contrario, Dorian iria 
primeiro recuperar as ruas . 
interditadas, e so depois iria 
colocar mais uma asfalto 
novo em cima de asfalto 
bom. 

Furnace 
da FNS 

A populayao de 
Imperatriz esta reclamando 
a ausenciado famoso furnace 
da FNS. Tern pernilongos, 
dinossauros, rinocerontes e 
outros bichos mais 
incomodando todo mundo. 
Ate parece que estamos no 
meio da selva, e nao em uma 
cidade. Esta mais do que na 
hora.da FNS botar o carro 
da fumaya nas ruas para 
matar pelos menos uma 
parte dos mosquitos, e evitar 
que doenyas que sao 
transmitidas por picadas de 
insetos continuam 
aumentando da forma como 
esta acontecendo. 

Nova guerra 
no Paraguai 

O maior embrdlio da 
poh'tica externa brasileira 
hoje se chama Paraguai. Ao 
dar os primeiros passos para 
acabar com a farra dos 
sacoleiros da Cidade Del 
Este, a Receita Federal pisou 

num terreno minado. 0 
governo nao podia cruzar os 
brayos, ja que o comercio de 
bugigangas representava 
uma evasao fiscal de 4 
bilhoes de dolares. Alem 
disso, foi detectado um 
movimento de varios paises 
asiaticos interessados em 
beliscar o mercado 
brasileiro a partir de 
fabricas no Paraguai. 
Acontece que o comercio de 
fronteira e vital para o 
Paraguai. 0 tamanho desse 
negocio, incluindo a parte 
por debaixo do pano, 
representa um teryp da 
economia paraguaia. E por 
isso que o Itamaraty trata o 
assunto com muito cuidado. 
Afinal, o Paraguai e sdcio da 
Itaipii, que fornece 30% da 
energia consumida no pai's. 
E maN: cerca de 300 mil 
brasileiros morain do outro 
lado da fronteira. lima nova 
guerra do Paraguai, mesmo 
no campo da economia, nao 
e boa para ninguem. 

Fa mil la de Ze 
Pernambuco 

ameagada 
A famflia do uzineiro Ze 

Parnambuco, assassinado e 
cerca de 20 dias no povoado 
de Mucuiba, alem de ter 
perdido o chefe da famflia, 
ainda esta sendo ameayada 
pelo soldado assassino. 
Uma das suas filhas, 
acompanha por uma ex-nora 
de Ze Pernambuco, esteve 
ontem na TV Capital, para 
denunciar que estao sendo 
ameayados pelo soldado 
assassino, que vive bebendo 
cerveja em um bar em 
frente a sua casa, e fala ])ara 
quern quiser ouvir que tern 
cobertura da policia, e que 
dentro de poucos dias vai 
sumir. A fafnilia esta 
amedrpntada e quer ayao 
por parte da Policia Militar, 
para que seja feita justiya. 

Karate 
em Sampa 

Atletas de Imperatriz 
estao se preparando para 
participar da I Copa Brasil 
de Karate Intefestilos 
Internacional, que acontece 
no final de junho cm Sao 
Paulo. Pelo menos 10 atletas 
deyem estar representando 
a cidade de Imperairiz, 
entre eles esta o professor 
Amorim, da Academia 
Askan, o unico 3° dan do 
Estado do Maranhao, e que 
e responsavel por varias 
vitdrias do estado em 
campeonatos nacionais e 
internacionais. Va firme 
garoto, nds estamos 
torcendo por voce. 

Governadora Roseana Sarney nao instalagoverno itinerante 

Todo mundo conhece a 
chaterrima rnusica dos 
elefantes: UJm elefante 
in como da muita gente. Dois 
elefantes incomodam, 
incomodam muito mais. 

A governadora Roseana 
Sarney durante a campanha 
eleitoral, fez 33 promessas em 
praya publica com o objetivo 
de atrair o eleitorado para sua 
candidatura. 

Depois de eleita, a 
governadora Roseana 
constatou que seria impossivel 
cumprir as promessas, haja 
visto que a situayao financeira 
do Estado a obrigava a sanear 
as finanyas para depois se 
pensar em investimentos. 

Seus aliados em Imperatriz, 
mostravam a opiniao publica, 
que as 33 promessas foram 
elaborada sobre o signo da 
campanha eleitoral, onde o 
calor do pleito, suplicava ideias 
menos lucidas. 

No entanto, insistiam seus 
aliados, a partir do inicio do 
governo, com a realidade na 
frente, seria o fim das falsas 
promessas e que o espirito de 
lucidez tomaria os quatro 
quadnfhtes do governo. 

Eis que a governadora 
Roseana Sarney prometeu o 
governo itinerante para o 
municipio. A sua primeira 
promessa de instalar o 
governo itinerante foi 
descumprida em virtude da 
tragica morte de tres 
deputados estaduais, quando a 
governadora ja se encontrava 

na cidade. 
Superado o episbdio, seus 

aliados em Imperatriz, com o 
aval da governadora, 
alardearam que ate o final de 
maio, a cidade-polo da regiao 
tocantina e segunda em 
importancia no Estado, seria 
beneficiada com o governo 
itinerante, quando um festival 
de obras seria anunciado. 

Porbm, o mes de maio 
termina e o governo itinerante 
nao chegou. Mais uma 
promessa descumprida. 

Enquanto isso, o municipio 
de Codo, por exemplo, ja 
recebeu o tal de governo 
itinerante. Para a regiao 
tocantina sobrou as favas. 
Talvez nem isso. 

A populayao fica intrigada. 
Mesmo depois de uma 
estupenda votayao, que 
garantiu a vitbria no segundo 
turno das eleiyoes, a 
governadora abandona a 
regiao. Da para Imperatriz, o 
desprezo. 

Ate mesmo nas aybes 
politicas a governadora 
demonstraque Imperatriz nao 
e motivo de suas 
preocupaybes. 

Na terra do Frei, seus 
aliados, o ex-governador Jose 
de Ribamar Fiquene. Dorian 
Meneses e Ildon Marques 
trocam farpas a toda hora. E 
sequer a governadora se 
empenha em pacificar seu 
grupo, ou pelo menos, garantir 
um tratado de nao agressao. 

Definitivamente, o mapado 
novo tempo excluiu 
Imperatriz. 

Grupo dos 11 despreza detalhe 

Populayao lota a Gamara Municipal na prbxima terya-feira 

por Frederico Luiz 

0 Movimento Reage 
Imperatriz esta convocando a 
populayao para comparecer 
em massa na prbxima terya- 
feira, as 16 hs com o objetivo 
de pressionar os vercadores. 
a passarem a limpo a Casa de 
Dorgival Pinheiro de Sousa. 

Engana-se no entanto, 
quern imaginar que apenas o 
MR1 esta articuladp para 
lotar o plenario da Camara de- 
Vercadores. Outras 
articulayoes com penetrayao 
no scio da sociedade, devem 

se incorporar ao movimento 
de passar a limpo o poder 
legislative. 

Dificil imaginar que o 
Forum da Sociedade Civil, 
Forya Jovem, U tries, 
Associayao Comercial, CDL 
e outras entidades, deixem 
de apoiar a iniciativa de punir 
os parlamentares que 
cometeram irregularidades 
com o dinheiro piiblico. 

O chamado grupo dos 11 
cometeu um grande erro de 
poh'tica e pode pagar caro por 
isso. Avaliaram mal a 
capacidade de mobilizayao 

sociedade. Esse mesmo erro 
foi cometido em relayao a 
manifestayao que Culminou 
com o afastamento de 
Salvador Rodrigues no 
episbdio que ficou conhecido 
como a reyoluyao de janeiro. 

0 componente de foryas 
politicas no parlamento, ou 
no poder executive, b 
determinado pela politica de 
alianyas que o lider possui. 

No entanto, esta variavel, 
ou melhor, essa sblida lei cai 
por terra quando um outro 
componente entra em cena. 
Trata-se do povo liderado 

pela sociedade civ 
organizada. 

Foi assim com Collor > 
Melo, mesmo possuhv 
ampla base parlamenta 
poder que ecoou das ruas 
obrigou parlamentares a 
votarem no impeachment. 

Sempre que o povo entra 
em cena, muda a correlayao 
de foryas. E assim que 
funciona a Ibgica da histbria. 
E o grupo dos 11 faz questao 
de desprezar esse 
componente. Ao contrario do 
que muita gente pensa; o povo 
nao e apenas um detalhe. 

Vende-se ou Troca-se 

Omega GLS, a gasollna, 

ano e modelo 93; por 

F-4000 ano 93, 94 ou 95* 

Interessados entrar em 

contato com a TV Capital. 

Fone: 723-2034 

Vende-se ou Troca-se 

Gol Mil, a gasollna, ano 

94; por D'ZO ano 90 ou 92* 

Interessados entrar em 

contato com a TV Capital. 

Fone: 723-2034 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. 

TCI - BR- 010 - Km 1350 - Maranhao Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Frente Etica recebe apoio partidario 

Ferro em 

Brasa 
. 

por MARINALDO GONQALVES 

Viatura 
Quem retornou de sao Luis 

muito euforico foi o delegado 
Willian Barbosa. E que, 
durante sua permanencia na 
capital do estado, ele aproveitou 
para contatar o secretario de 
Seguranga Publica, cel. Jair 
Xexeu, quando foi informado 
de que, dentro de poucos dias, 
a delegacia de policia local 
estara recebendo uma viatura 
zero quilometro para efetuar 
seus trabalhos normais. 
tessqlte-se que o delegado vem 

cumprindo sua missao a 
contento, mas ressente-se da 
falta de viatura, que Ihe 
permitira u ma melhor trabalho 
e a garautia de mais seguran^a 
para toda a socicdade. 

Regresso 
Depois de uma rapida 

permanencia em Sap Luis, ja se 
encontra na cidade de 
Apailandia o prefeito Ddemar 
Gonpalves. Frustando todas as 
expectativas, o prefeito da 
Cidade do Ferro nao conseguiu 
se avistar com a governadora 
Roseana Sar ney, tendo em vista 
que esta se encontrava em 
Brasilia, de onde seguiu para o 
exterior acompanhando a 
comitiva do presidcnte 
Fernando Henrique Cardoso. • 
Mesmo assim, Ildemar 
conseguiu manter contatos 
importantes, junto a maquina 
administrativa estadual, 
o1 vando mais obras e 

.os para o municipio, 
^r das dificuldades 

encontradas. 
Qiafra 

Recentes dados 
economicos dao conta de que 
o Nordeste brasileiro tern mais 
de 50% (cinquenta por cento) 
de {K)pulapao mergulhada na 
indigencia, isto 6, recebendo 
menos de um salario minimo 
por mes. Sao milhoes de 
brasileiros passando fome e 
sofrendo o assedio das mais 
variadas endemias. O mais 
constrangedor em tudo isso e 
. .e, ate agora, nao ha menor 

possibilidade de que esta 
mis^ria venha a ser. reduzida. 
Pelo contrario, o mais terrivel 
e saber-se que a tendencia do 
tragico quadro e a de aumentar 
sempre, aumentando a sua 
extensao e fazendo, nada vez 
mais, maior numero de 
vitimas. 

Postura 
Dizem que quando se quer 

perder as oportunidades da 
vida e so "criar fama e deitar 
na cama". Parcce que e o que 
esta acontecendo com o 
pessoal da coligapao "A Forpa 
do Progresso",. Depois do 
lanpamento da candidatura do 
deputado estadual Deusdedith 
Sampaio (PMDB), eles se 
"fecharara em copas" e nao 
deram mais nenhuma atenpao 

para o eleitorado. So parece 
que estao "com o rei na 
barriga" e nao precisam mais 
fazer campanha ou de 
procurar o eleitor. Trata-se de 
uma postura por demais 
equivocada, tendo em vista 
que os tempos sao outros e 
ninguem podc dizer ou cantar 
o "ja ganhou" antes do tempo. 

A cavaleiro 
Depois que o vice- 

governador Jose Reinaldo 
Tavares fez o lan^amento da 
candidatura de Leonardo 
Queiroz, como o candidate do 
governo estadual para a 
sucessao municipal de 
A^ailandia, o Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB), 
ao qua! Leonardo esta filiado, 
ficou ainda mais convencido 
de que sua luta para ser 
cabeya de chapa esta correta 
Ao ser perguntado sobre o 
aimbiente dentro do partido, 
depois das declara^bes do 
vice-governador, um alto 
jxwler petebista local limitou- 
se apenas a dizer a seguintc 
frase; "E muito comoda". Isto 
atesta a grande confianya dos 
petebislas. 

Fraternidade 
E simplesmente 

constrangedor verificar-se 
que A^ailandia praticamente 
nao dispoe de abrasas 
assistenciais, a nao ser o 
grande trabalho desenvolvido 
pelas irmas da Divina 
Providencia junto ao Centro 
de Integra^ao Familia, Escola 
e Comunidade (Cifec). Nao se 
justifica que uma cidade como 
Ay ail and ia. dotada de enorme 
potencial econdmico, mas 
cercada de misdria jwr bxlos 
os lados, seja tao indiferente 
ao sofrimento do proximo. 
Pelo visto, a vontade de 
ganhar dinheiro deixa a todos 
mais insensiveis, egoistas e 
personal} stas, alem de 
esquecidos das liyoes do 
Cristo de Deus. 

Complicando 
Nao so eu, como varias 

outras pessoas, tern 
impressao do que fala de Jose 
Reinaldo Tavares, arespeito 
da sucessao municipal de 
Ayailandia, tambem trouxe 
problemas para o governo 
estadual. Ora, o fato dele 
haver dito que Leonardo e 
o candidato da governadora 
Roseana Sarney, nao deve 
ter agradado ao deputado 
Joao Alberto de Souza, que 
e secretario de Assuntos 
Politicos de Roseana e 
presidente regional do que, 
por sua vez, apoia a 
candidatura do deputado 
Deusdedith Sampaio, que £ 
aliado da governadora. 
Como se ve, um 
"imbroglio" para ninguem 
botar defeito. 

por Marinaldo Gonyalves 

O Partido Comunista do 
Brasil (PC do B), Partido da 
Mobilizayao Nacional 
(PMN), Partido Socialista 
Brasileiro (PSB) e Partido 
dos Trabalhadores (PT), 
atrav^s de seus 
representantes, divulgaram, 
ontem, uma nota oficiosa em 
que contestam o 
encerramento das 
negociaydes para , a 
viabilizayao da Frente Etica 
e procuram dar uma versao 
conjunta aos fatos que se 
desenrolaram durante a 
ultima reuniao havida entre 
eles, cujo encerramento 
deixou muitas diividas 
quanto a concretizayao da 
alianya politica entre os 
considerados progressistas. 

A nota, que vem assinada 

por Domingos Cesar, 
representando o PT; 
Eduardo Hirata, 
representando o PSB;, 
Marcos Lucena, 
representando o PMN; e 
Maria Salete Pessoa 
Salvador, como 
representante do PC do B, 
diz, logo ao seu im'cio, que "... 
consirados partidos 
progressistas do nosso pais 
e do nosso Estado, vimos 
esclarecer a seguinte: 

- As exigencias do PSB nao 
inviabilizam a Frente Etica de 
Ayailandia, mas reforyam as 
discussdes para que nos 
tornemos mais fortes e mais 
viavel na soluyao do bem 
comum para nossa coligayao 
e, evidentemente, para o piano 
de governo que faremos 
apresenlar a sociedade 

ayailan dense". 

Propostas ^ 
Mais adiante, a nota 

procura justificar as propostas 
efetuadas pelo PSB, afirmando 
que: 

- "As propostas do PSB 
admitidas pelo PT e PC do B, 
foram as que ; diante da 
manuntenyao dos nomes ate 
entao propostos, estes fossem 
retirados em favor de um 
nome de consenso, o que seria 
a pauta principal da reuniao da 
ultima sexta-feira, dia 24". 

Logo a seguir, prossegue 
a nota: 

- "Assim, PC do B, PT e 
PSB, retiraram suas pre- 
candidaturas de Antonio 
Almir, Domingos Cezar e 
Walter Maxwell, enquanto o 
PMN mantinha a candidatura 

de Gleide Santos, mas 
assumindo o compromisso de 
discutir inter-namente a 
proposta apresentada pelos 
tres partidos, oferecendo uma 
resposta na proxima sexta- 
feira". 

Em seu ultimo paragrafo, 
o documento conclui da 
seguinte forma: 

-"Isso exposto, fica claro 
que os quatro partidos ainda 
mantem canais de 
conversayao, visando crescer 
a Frente Etica, com o objetivo 
de disputar, de igual para 
igual, as eleiyoes de 1996, 
contra os grupos que dao 
sustentayao a governadora 
Roseana Sarney, liderados 
pelo prefeito Ildemar 
Gonyalves e pelo deputado 
estadual Deusdedith 
Sampaio". 

Frente eorre atras de um nome 

por Marinaldo Gonyalves 

Com a retirada das pre 
candidaturas colocadas a 
mesa de negociayoes^ os 
negociadores da Frente Etica 
vao se deparar com uma 
delicada questao, para a qual 
os observadores mais atentos 
vem chamando a atenyao da 
opiniao publica. E que os 
quatro partidos que tentam 
formalizar a Frente dispoem 
de grandes quadros sem 
respaldo eleitoral suficiente 
para disputarem em pe de 
igualdade - como e pretensao 
da coligayao - uma sucessao 
municipal. 

A rigor, para o analista 
mais atenlo, os quatros nomes 
anteriormentc apresentados 
era o que de melhor, 
eleitoralmente falando, havia 
em cada uma das 
agremiayoes politicas em 
discussao. Pelo PSB, foi 
apresentado o nome do 
medico Walter Maxwell 
Abreu de Carvalho - atual vice 
- prefeito do municipio -, pelo 
PMN foi apresentado o nome 
da radialista Gleide Santos, 
figura tradicional da politica 

ayailandense e com bom 
respaldo eleitoral, por 
intermedio do PT foi 
apresentado e jornalista 
Domingos Cezar, jo vem 
lutador, idealista e de grande 
bagagem politica, enquanto 
que o PC do B apresentoii o 
nome do sindicalista Antonio 
Almir, de muita penetrayao 
nas classes trabalhadoras e de 
grandes serviyos prestados 
em favor do sindicalismo 
local. 

O consenso 
Os nomes acima 

mencionados fora retirados 
da mesa de entendimentos, a 
fim de que um outro, nascido 
do consenso, venha a ser o 
indicado, pelos quatro 
partidos, como o candidato a 
prefeito nas presentes 
eleiyoes municipais. Mas e 
exatamente ai que se situa o 
"x" da questao. Onde 
encontrar, dentro dos quatro 
partidos, um nome que reiina 
as caracteristicas necessarias 
para agradar o eleitorado e 
inspirar-lhe a devida confianya, 
a fim de que mereya o seu 
voto? 

C 

Para os analistas mais 
atentos - e sem querer 
menosprezar os demais 
membros dos partidos em 
questao -, o grande problema 
da Frente Etica, a partir de 
agora, passa a ser o nome do 
futuro candidato a prefeito. 
Sabemos ainda existem 
pessoas com bons predicados 
politicos dentro destas 
agremiayoes. Mas. necessario 
se torna que se faya a seguinte 

pergunta; estas pessoas 
estarao dispostas a aceitar a 
responsabilidade? E,. logo a 
seguir, surgem outros 
questionamentos: Como o 
eleitorado vai reagir a um novo 
nome sem tradiyao politica? 
Provavelmente, os mentores 
da Frente Etica devem se estar 
fazendo, tambem, tais 
indagayoes. So esperamos que 
eles ja tenham encontrado a 
resposta certa. 

Jornal Capital 

O Seu lider 

Didrio 

0 Show do 

Getulio Costa 

e assme 

Fone; 723-2034 

a 

Radio Capital AM 

Tucanu's Producoes 

A mais completa pro Hu tor a de audio e video do meio norte brasileiro 

Super i dra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - MA - Telefax (098) 723 - 2034 
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Valeria Cristo, 

mostra 
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tmperatiz, (MA), 26 cte maio de 199$. £ncarte especial do Jornal Capital. Consutte o editor para publica$&o (mesmo que parciat) de maUrias deste caderno 

por MARCUS ANTUNES 

Programagao 
dominical 

A Radio Capital AM pode 
prcencher o sen espayo 
vazio, hoje. A emissora de 
tem uma boa programagao 
aos domingos. 

Especial 
Sertanejo 

0 programa "Especial 
Sertanejo" faz aniversario 
nesta segunda-feira, 27. E vai 
receber convidados especial 
para festejar a data. 

No comando do "Especial 
Sertanejo" desde 1984, 
Marcelo Costa faz seu 
trabalho com o maior 
orgulho. "Deus falou assim: 
voce vai comandar o 
Especial Sertanejo porque 
se preocupacom suas raizes. 

Por isso (mi divulgo e apoio 
novos talentos da miisica 
sertaneja", completa Marcelo. 

Muitos deles comeyaram 
suas carreiras no "Especial" 
como Roberta Miranda. 
Leandro e Leonardo, 
Chrystian e Ralf, Zeze di 
Camargo e Luciano, Joao 
Paulo e Daniel, entre outros. 

"O Especial Sertanejo e o 
vestibular da miisica 
sertaneja", comenla Marcelo. 

Desde crianga Marcelo ja 
sabia o que queria. Aos oito 
anos tocava viola com seu 
irmao Mauro, na Radio 
Bandeirantes, no programa 
"Na Serra da Mantiqueira". 

Seu primeiro sucesso foi 
com o bolero "Ilei de ser uma 
esperanca em suavidaT, de Cid 
Mbgalhaes, no ano de 1962. 
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Marcelo Costa e o apresentn dor do "Especial Sertanejo 

Ele conta que, naquela 
epoca, existia muito 
preconceito com a miisica 
sertaneja, por isso gravou 
boleros, para conseguir se 
destacar e depois, cantar o que 
gostava: miisicas sertanejas. 

Sua primeira experiencia 
em televisao foi na TV 
Nacional de Brasilia, em 1964. 
Depois, foi para Sao Paulo 
estudar. 

Formou-se em Direito e em 
Educayao Fisica mas, seu 
compromisso maior ^ com a 
miisica, sua verdadeira 
profissao. 

Arrebentando 
geral 

Nesta semana, nosso 
"Agente G" vive grandes 
avenluras. Tudo visando a 
alegria geral da crianyada 
ligada ria telenha da Record/ 
TV Capital, Canal 5. 

No 
- batente 

Deividi Santos e mesmo a 
la Coperfield. Disso ninguem 
duvida. O rapaz mostra gas 
prestando trabalho para o seu 
lider diario. A editora^ao 

eletronica do Jornal Capital 
^ mesmo supimpa. Valeu, 
garoto! 

Vendedora 
em agao 

A reporter Eliene Franca 
vendeu varias camisetas da 
academia onde treina karate 
aqui na Redacao. 

Record 
na frente! 

Na transmissao do jogo 
Guarani X Palmeiras, dia 9, 
a Record ficou em segundo 
lugar em audiencia. 
Alcan^ou o pico de 11, 
ficando na frente de sua 
concorrente. Durante o 
significative periodo obteve 
o segundo lugar absolute. 

E assim que a bola rola 
redondinha, na Record/TV 
Capital. 

Domingo 
legal 

Dia de ir ao clube, 
confraternizar-se com os 
familiares e amigos. Um 
domingao supimpa para 
todos os colegas da imprensa 
e leitores da coluna. 

DE HOJE PARA AS TVS VHS/UHF - IMPERATR1Z 

TV Capital 

Canal S 

Rede Record 

06:00 Educacional MFC 
06:30 () Desperlar da Fe 
08:00 Criatura 
09:00 Vida e Trabalho 
10:00 Desafio ao Gale 
11:00 TV Casa Centro 
12:00 TV Mappin 
13:00 'IV Casa Centro 
14:00 Gospel Line 
16:00 Campeonato Alemao 
16:00 Campeonato Japones 
17:30 Gols do Campeonato 

Paulista 
18:00 Capmpeonato 

Paulista 
20:00 Campeonato Carioca 
22:00 Picket Pences 
23:30 Palavra de Vida 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

05:00 b)cal 
08:00 Pesca & Cia 
09:00 I vocal 
10:00 Clube Irmao 

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

de Futebol 
22:00 Domingo no Cinema 

(A Programar) 
00:00 Jornal de Domingo 
00:30 Videoclube (A 

Programar) 
02:30 Informercial 

TV DISusora 

Canal 7 

SBT 

07:08 Palavra Viva 
07:10 Educative 
07:30 Telcsisan 
08:30 Siga Bern 

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 

Programagao da radio capital, am de seg. a sab 

04:45 Rancho do Com pad r k Paulo 

07:00 RETRANSMISSAO DA PROGRAMAC^AO DA TV CAPITAL 

08:30 Cidade Agora (Conor Farias) 

1 1 :00 Tribuna da Cidade (Aurino Brito) 

1 2:00 JORNALISMO 

1 2:30 RENILSON SOUSA 

1 4: 1 5 Getulio Costa Show (Getulio Costa) 

1 6:00 Show da Tarde (Walter Silva) 

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

1 8:00 A VOZ DO BRASIL 

20:00 Capital nos Esportes (Equipe da Galera) 

2 1 ;00 Painel do Sucesso (Messias Junior) 

22;OO Igreja Universal 

TV Mlrante 

Canal 10 

GLOBO 

06:55 Programa Educative 
07:00 Missa 
08:01 Globe Comiiiidade 
08:31 Pequenas Empresas 

Grandes Negecies 
09:05 Globe Rural 
10:00 Festival de Desenho 
10:49 Power Rangers 
11:11 Ai Galera 
11:34 Barrados no Baile 

(Com Papa Tudo - 
Exibicao Nacional) 

12:42 Aladim 
13:08 Temperatura 

Maxima 
14:58 Ponte a Pente 
16:30 Domingao do 

Faustao 
20:00 Fantastico 
22:04 Sai de Baixo 
23; 10 As Aventuras do 

Superman 
00:08 Placar Eletronico 
00:41 Domingo Maior 

Tucanu's 

Produqoes, 

a 

produtora 

de audio e 

video mois 

completo 

do regioo 

TV Natlva 

Canal 13 

MANCHETE 

06:30 Programa Educative 
07:00 Sara Nossa Terra 
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 (Com 

Edson Moura) 
12:00 Sorteio Papa Tudo 
12:15 Home Shopping 
12:30 Futsal 
13:45 Grupo Imagem 
14:45 Sessao Animada 
15:00 Os Deuses do Olimpo 

(Estreia) 
16:00 A Bela e a Fera 
17:00 Sessao Extra (O P6 da 

China) 
19:30 Programa de 

Domingo 
20:30 Seculo )0C 
21:30 Assassinate em 

Atlanta (Estreia) 
22:25 Boletim Olimpico 
22:30 Toque de Bola 
23:30 O Jogo do Poder 
00:00 Grupo Imagem 
01:00 Espago Renascer 

Especial 

TVCNT 

Canal 23 

CNT/GAZETA 

nAo forneceu programaqAo 

TV Gapita 

Canal 5, a 

vcpda de d OS 

fatos na tpit una 

do povo 

TV, 

R&ke' 

c 

WhjAt 

A WaA 
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por SORAYA LUIZA 
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^ec^li^ado em ;A<pailcmdla ko p^imeiro semesf^e de 199<3 com 

mos+ra de joias dQ3 oalkeK'ia e Otlca ]\Ac\\c\, 
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2001 TOisoo-Skow re+omou suas alividades com 
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Todo o cbarme e heleza de Katiana Santos, top model da cidade de Iperatriz 

j-o^qa total, com a ap^ese^ta^ao do mesquecivel pa^+icipa^ao 

de Oseas. O can+o^ levou o publico p^ese^+e ao deli^io. /Mes+e 

do mi tag Oy sera a vee da apreseta+a^ao do comediata+e (Satparola 

j-aeer sua apreseta+a^ao. Vai ser de maisy com cer+eza! 

fiojo 26, a eaFccccMTRO fe J^tgora^AO 

F/vM7LJA/eSCC>Ly\ OO^AIAN^RARG, es+ar6 

pro move tad o importarv+e ervcota+ro cultural sobre teatroy artes 

plasticas e esculturas. Logo em segutday kavera uma saborosa 

galitakada e o seu objetivo e atagariar futados para prossegutr 

desetavolvetado a campataka de assistetacia as criata<pas 

caretates do mutaictpio. 

QwXAt& v4>Ai 

*L^e pevrobetasy taosso cimigo JSAcxrcx (leio-se. (Z-cxscx dos 

Plotatos) que deu um toque especial taa decora^ao ua 

jesta /dOOTUfi DAS FLORAS. Simplesmentey um 

l> luxo! 

* 

Close da beleza morena de Rogeria Souza, top model de Palmas-TO 

O (Siqautao |e2, uo maior alto astraly ua uoite de 

oktemy o desfile da OA'ROTA TOP-M<DD(SL. 

Sacudiu a gal era! 

*Sy por "falar em (Sigarvtaoy a uoite de Koje promete 

ito j-orro. S bom cota|erir! mu 

Servigo de Assistencia 

Medlca EmpresaricH 

Pianos de saude para empresas,' aflias e individuais. 

Saude c ^rodu+o de on^ einsslma necessidade 

Plantao de Vendas: 

738-1750 (Gsssilo) 

Endereco: Hospital Sao Sebastiao 

Agailandia Maranhdo 
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Imperatriz, (MA), 20 de maio de 1990. Encarte especial do Jornol Capital. Consulte o editor para pabEcafdo (mesmo queparciai) demat£rias deste cadertto 

Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

PCdoB 
vai de lldon 

0 Partido Comunista do 
Brasil vai de lldon Marques 
na eleipao de 03 de oulubro. 
A presenga da sigla garante 
o discurso avanyado de 
"Ildao". Vem mais P.O. por ai. 

ildao" vem 
com tudo 

Tern muito candidato 
brincando com a cor da chita. 
0 ex-interventor municipal, 
que esta em Sampa 
recuperando-se de uma 
operayao nos meniscos, vai 
dar aula de marketing 
politico para imperatrizense 
ver. Podem apostar. 

Sebastiao 
Madeira 

As bases que apoiam 
Sebastiao Madeira 
confirmam que o candidato 
tera maior presenya na 
cidade depois da convenyao 
dos partidos que <> apoiam. 
Por enquanto, o deputado 
permanece na Camara 
Federal para a importante 
votayao das reformas. Uma 
vez licenciado, quern assume 
na vaga de Madeira e o 
socialistajose Carlos Saboia, 
que perdeu o mandato na 
recontagem para o petista 
Haroldo Saboia. 

MRlea 
Camara 

Prefeitura 
e a greve 

' 1;' W 

A Secretaria Municipal 
que trata dos transportes em 
Imperatriz precisa comeyar a 
agir. No dia 30 de maio, os 

O Movimento Reage 
Imperatriz esta no trilho certo 
e deve beneficiar a candidatura 
de Sebastiao Madeira. Agil, o 
MRI percebeu a importancia 
de lotar as dependencias da 
Camara de Vereadores na 
proxima terya-feira as 16 hs, 
com o objetivo de garantir 
puniyao para os parlamentares 
que comprovadamente mal- 

versaram o dinheiro piiblico. 
Dizem os membrof do MRI 
que nao apenas Janeiro e um 
otimo mes para se promover 
revoluyao. Maio tambem. 

Teotonio e 
Virgi! io 

motoristas da cidade 
prometem paralisar as 
atividades. O preyo da tarifa 
dos coletivos e determinado 
por uma planilha de custos, 
onde um dos itens e- 
exatamente gastos com 
pessoal. Quando assumiu o 
cargo de inter vent or, Dorian 
Menezes recebeu 
simbolicamente o poder civil 
da cidade, o que Ihe confere 
status de apaziguador-mor dos 
conflitos do municipio. Nao 
custava nada, ante a inercia da 
DRT de Imperatriz, a 
prefeitura municipal convidar 
empresarios e motoristas para 
uma reuniao com o objetivo de 
evitar a greve do proximo dia 
30. E certo que o primeiro 
escalao da prefeitura nao usa 
dnibus, mas nem por isso, 
deve-se cruzar os brayos. Em 
Eldorado dos Carajas, o 
prefeito local ficou omisso 
quando do embate entre 
fazendeiros e sem-terras pela 
disputa da fazenda 
Macaxeiras. O resultado o 
Brasil conhece. 

De forma definitiva, os 
deputados federals e 
senadores do PSDB estao fora 
de sintonia com o governo. 
Estao cansados de carregarem 
consigo o onus da aprovayao 
das Reformas da Constituiyao. 
O presidente do PSDB, 
senador Teotonio Vilela Filho, 
por exemplo, nao pretende 
que o governo continue com a 
votayao da reforma da 
Previdencia. Contrariando 
decisao de sen chefe, o 
presidente FHC. 

Pica na tua 
Arnaldo Jabor 

Quem te viu. Quern te ve. 
Depois de velho, fazendo o 
mais sujo dos trabalhos para a 
midia nacional. O de atacar de 
forma voraz a esquerda 
brasileira. Refiro-me ao 
cineasta Arnaldo Jabor. 
Anteontem no Jornal da 
Globo, ele fez comentarios 
sobre o PT que beiram ao 
charlatanismo. Comparou o 
posicionamento da sigla com 
o jKipulismo deslavado, e disse 
que na votayao da reforma da 
Previdencia, o Partido dos 
Trabalhadores se aliou ao 
reacionarios liderados pelo ex- 
presidente da Portuguesa de 
Desportos, o deputado 
Arnaldo Faria de Sa. Um 
jornalista de esquerda pode 
muito bem ocupar espayo na 
midia nacional, sem fazer 
necessariamente o papel de 
judas. Mirem-se no exemplo 
de Jo Soares, Joel Silveira, 
Stanislaw Ponte Preta, Jorge 
Amado, Menfil, e tantos outros. 
0 interessante e que no 
comentario de Jabor, ele usou 
o senador Roberto Freire para 
tambem denegrir a imagem do 
PPS perante o povo 
organizado. De cineasta 
democrata e progressista, 
Jabor passou para pau- 
mahdado (de terceira linha), 
de Roberto Marinho e rasgou 
seu passado. Tens filmes 
Jabor! So foram vistos pela 
intelectualidade de esquerda, 
pois o povo jamais 
compareceu ao cinema para 
assistir luas fitas. Agora, nem 
isso tern mais. 

Ondas Curtas 
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□ 
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□ 
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Compre o Bingao. Compre o Bingao. Compre o Bingao. 

Segunda-feira tem greve dos professores da rede municipal de ensino. 

E no dia 30 os motoristas prometem paralisar os transportes coletivos. 

Virgem que Riqueza, ate parece que estamos na Franya. 

Esse tal de governo itinerante e um negocio que todo mundo abusa. 

Igualzinho ao seu irmao mais velho, que atende pelo nome de permanente. 

Estou com a saudade de entrevistar meu querido poeta Salvio Dino. 

Vou ver se consigo a interferencia de Luis Brasilia para entrevistar Salvio. 

Lembro-me quando Salvio disse: Depois da aguas de maryo, abril nao convem ... 

... E maio sera o mes da instalayao do governo itinerante em Imperatriz. 

Ate parece profecia de Nostradamus. Porem, mais uma vez, a governadora descumpre 
promessas. 

Ate mesmo aquelas anunciadas por seus ilustres profetas. 

Fiquene vem que vem. Tem apoio de parte do Palacio Henrique De La Rocque. 

E esta prestes a receber o apoio do grupo do deputado Davi Alves Silva. 

Na periferia da cidade, Fiquene sempre contou com boa votayao. 

E a danya dos candidates a vice heim? 0 negocio esta pegando fogo. 

Haja candidates a candidates a vice. Somente Ildao que esta mais enxuto. 

Tem apenas Luis Carlos Noleto e Andre Paulino na parada. 

Porem, "Ildao" podera reiventar a politica. E colocar um vice do PCdoB. 

Para calar os que insistem de o classificar como conservador. 

Ja imaginaram a chapa lldon Marques/Genner Marinho. Chocante. 

Voltamos ponto ao Quem sera o 

vice de lldon? de ongem 

. 

I ll 

m mm Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a forga da nossa gente 
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Linha 

Direta 

por JOSE FILHO 

Orgao vai a Justi9a contra tabela do SUS 

D Ovid a 
Analistas politicos de 

Imperatriz cpntinuam 
alimentando duvidas 
quanto as declara^oes do 
deputado federal Davi Alves 
Silva, de que ele nao seria 
candidato a prefeito nas 
elei^oes do proximo dia 3 
de outubro. 

Estrategia 
Segundo os analistas, as 

declara96es de Davi tanto 
podem ser um sintoma de 
inseguran^a, quanto uma 
estrategia para que o 
Governo do Estado fa^a 
investimentos em sua 
candidatura. 

Facil 
Davi Alves Silva tern 

demonstrado ao longo de 
sua carreira politica, que 
nao e homem de entrgar tao 
facilmente assim, um 
projeto, a nao ser que ele se 
torne de todo inviavel. 

Razoes 
Dois aspectos 

importantes podem 
explicar a decisao de Davi 
em tiao concorrer as 
elei^oes do dia 3 de 
outubro: ter ficado sem 
partido, ja que a sua filia^ao 
ao PPB foi impugnada, e o 
fato do TCE e do TCU 
terem reprovado suas 
contas. 

Alternativas 
...Para os especialistas no 

assunto, Davi ALves Silva sai 
do pareo por outras razoes: 
com a emancipi9ao/ dos 
r s municipios, ele ficaria 

seu principal colegio- 
,ral, o que resultaria em 

tier rota nas elei^oes. 
Governo 

A segunda e mais viavel 
alternativa e aquela em que 
o deputado vai anunciar que 
e candidato ao Governo do 
Estado nas elei^oes de 1988, 
portanto, sem poder 
enfrentar uma candidatura 
de risco como esta para a 
Prefeitura de Imperatriz. 

Viagem 
O interventor Dorian 

Riker Teles de Menezes, ja 
encontra na capital do 

Estado. Amanha, segunda- 
feira, ele mantem encontro 
com o governaaor em 
exercicio, Jose Reinaldo 
Tavares, para tratar de 
assuntos relacionados com a 
administra<;ao de 
Imperatriz. 

Pauta 
Entre os assuntos de 

pauta estabelecidos para o 
encontro, Dorian Menezes 
vai solicitar a liberagao de 
recursos para a execugao 
de obras na cidade, 
principalmente na 
recupera^ao e asfaltamento 
de ruas e avenidas. 

Apuragao 
O deputado federal 

Sebastiao Madeira (PSDB), 
candidato a prefeito nas 
elei^oes de 3 de outubro, 
declarou a imprensa, que 
todas as demincias de 
malversayao do dinheiro 
piiblico em Imperatriz 
devem ser apuradas e os 
responsaveis devidamente 
punidos, de acordo com a 
Lei. 

Greve 
Professores da Rede 

Municipal de Ensino, 
entram em greve por tempo 
indeterminado. Tudo pode 
nao passar de uma manobra 
para desestabilizar o 
trabalho desenvolvido pelo 
interventor Dorian 
Menezes. 

Em 
dia 

Os funcionarios do 
Municipio estao com os 
salarios pagos em dia e, 
com uma faixa acima do 
minimo. Por essa razao a 
greve tern conota^ao de ser 
politica. 

Turismo 
De acordo com as mas 

linguas, a governadora 
Roseana Sarney continua se 
aproveitando do cargo para 
fazer turismo no exterior. 
Desta vez, ela esta viajando 
para a Franga, em companhia 
do presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

Pergunta 
As mas linguas 

perguntam a governadora: 
quern e que vai pagar a conta 
dessas viagens, £ dinheiro do 
prdprio bolso da 
governadora, ou como 
sempre, e para variar, a 
despesa corre por conta do 
contribuinte? 

Para 
meditagao 

"Vigiai pois, porque nao 
sabeis quando vai chegar o 
dono da casa: se a tarde, se a 
meia-noite, se ao cantar do 
galo, se pela manha". (Mc 13 
-35) 
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GASTROCLINICA 

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

•Dr. Milko Abrantes 

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

por Paulo Peixoto 
Da Agencia Folha, BH 

A Federa^ao Brasileira de 
Hospitais (FBH) vai impetrar 
a^ao na Justipa tentando 
suspender o contralo que qs 
hospitais mantem com o 
governo para atender 
pacientes pelo SUS (Sistcma 
Unico de Saude). 

O vice-presidente da 
federa^ao e presidente da 
Associagao dos Hospitais de 
Minas Gerais, Carlos Eduardo 
Ferreira, disse quo a intengao 
da medida legal e notificar o 
governo, dando um prazo de 

30 dias para que ele reajuste 
em 25% os procedimentos 
medicos-hospitalares. 

Caso isso nao aconteya, 
segundo Ferreira, os hospitais 
vao tentar a desvincula^ao 
temporaria do sistema. Ele 
disse que a FBH deve entrar 
com a a^ao na Justi^a dentro 
de 15 dias. 

Jatene 
Segundo a assessoria de 

imprensa do Ministerio da 
Saiide, o ministro Adib Jatene 
nao vai se manifestar a 
respeito do assunto enquanto 
nao receber a comunicayao 
oficial da agao. 

Ferreira afirm%que o 
governo aprovou o reajuste de 
25% no ano passado, pagou 
quatro meses, mas, ha seis 
meses, deixou de pagar o valor 
acertado. 

"A decisao da entidade de 
acionar judicialmente o 
governo e um alerta. Se nao 
for pago o reajuste, os 
hospitais vao tentar, por 
liminar judicial, ficar em 
desabrigados de atender pelo 
SUS", disse o presidente da 
FBH. 

Ferreira afirmou que nao e 
intenyao dos hospitais romper 
o contrato com o SUB, mas 

afirma que, pelos valores 
pagos atualmente, o 
atendimento e "inviavel". 

Bombardeio 
Segundo o presidente da 

FBH, os hospitais sofrem 
duplamente. "Os prestadores 
de servi^o estao sendo 
bombardeados, tanto pelo 
usuario gestor (governo). Os 
hospitais precisam fazer 
alguma coisa, pois estao 
acumulando desgastes e 
graves prejuiz£)S financeiros". 

A a^ao, segundo Ferreira, 
deve representar os cerca de 
2.500 hospitais privados nao 
filantrdpicos filiados a FBH. 

A comunidade quer trabalho 

r: 
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por Raimundo Primeiro 
Da Redagao 

Os desmandos verificados 
em Imperatriz ao longos dos 
ultimos anos revo'ltaram a 
comunidade da segunda maior 

cidade do Estado. O povo, 
cansado, claro, e por nao 
vislumbrar uma mudan^a do 
quadro negativo que 
conseguiu cercear o seu sonho 
da viabiliza(;ao de projetos que 
possibilitassem o incremento 

do processo 
desenvolvimentista, nao 
observa a reversao a curto 
espa^o de tempo. 

Urge que seja feita alguma 
coisa. Caso contrario, as 
reivindicayoes feitas, 
principalmente pela camada de 
menor aquisitivo nao se 
realizarao, deixando todo 
mundo frustrado e, 
a u t o m a t i c a m e n 1 e , 
desacreditado com os 
politicos. Sera uma especie de 
pa de areia em tudo. 

Imperatriz e sua gente 

cobram austeridade de seus 
• representantes. Ao mesmo 
tempo, exige a moralizayao da 
maquina administrativa como 
forma de se fomentar um clima 
de harmpnia e a sua 
prospt'ridade. Chegade tanta 
balela e, sendo assim, a 
palavra-chave do momento 
crucial e honestidade. Logo 
em seguida, por forya do 
eompromisso assumido, outro 
fator tambem deve ser levado 
em considerayao: 
responsabilidade na execuyao 
da atiyidade publica. 

Faga sua fe e compre o 

Bingao do Conor Farias 

Loteria IMPERATRIZ 

R. Luis Domingues 

Loteria LIDER 

R. Pernambuco 

Loteria H0LANDA 

R. Geara 

Loteria TOCANTINS 

Av. Getulio Vargas 

POLO LOTOS 

R. Simplfcio Moreira 

Agora as lotericas de Imperatriz 

yendem o Bingao do Conor Farias 
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PF e a maconha importad Ck 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Definigao 
Fernando Henrique 

Cardoso disse aos h'deres do 
PFL e do PSDB que espera 
votar na Camara, ate julhd 
em convocagao 
extraordinaria, a reforma da 
Previdencia, a CPMF e uma 
reforma administrativa que 
contemple pelo menos tres 
itens: proibir a acumula^ao 
de cargos piiblicos, 
flexibilizar a estabibdade do 

' fuheionalismo e estabebx'er 
um teto para os 
v e n c i m e n to s. Tarn b e m 
pediu algum avanyo na 
discussao da reforma 
tributaria. 

Campanha 
A executiva nacional do 

PSDB decidiu convocar a 
Brasilia, neste fim de 
semana, todos os presidente 
e secretarios-gerais do 
partido nos Estados para 
afinar o discurso de apoio ao 
Cover no Federal em todo 
Pais. 0 alto tucanato reuniu- 
se na ultima terya-feira, 
ainda sob o impacto da 
queda da popularidade do 
governo, para tra^ar o 
cronograma de viagens dos 
dirigentes do partido a todas 
as capitals, em defesa do 
governo Fernando 
Henrique Cardoso. 

A bin 
O ministro-'chefe da Casa 

Militar da Presidencia da 
Republica, general Alberto 
Cardoso, apresentou a 
Comissao de Defesa 
Nacional da Camara o 
primeiro esbo^o do que 
seria a Agencia Brasileira de 
Inteligencia (Abin). A Abin 
vai substituir o antigo 
Serviyo Nacional de 
Informa^ao (SNI). Segundo 
o general, o projeto devera 
ser encaminhado em junho 
ao Cqngresso. 0 ministro 
garanliu que a Abin nao tera 
poder de policia. O objetivo 
do orgao sera recolher e 
produzir informayoes para o 
presidente da Republica. A 
Abin, segundo o ministro, 
nao vai prppor politicas ao 
presidente e se submetera a 
controle externo via 
Camara de Relayoes 
Exteriores e de Defesa 
Nacional. 

Caso 
Aids I 

Dados do Minist6rio da 
Saiide sobre evoUnpao da 
Aids de 1980 a 1996, 
mostram que a Regiao 
Sudeste aprescnla as maiores 
taxas de-rjncidencia anual ao 
longo do periodo, com um 
total acumulado de 101,8 
casos por cem mil 

habitantes. 0 Estado de Sao 
Paulo £ o mais atingido, com 
uma taxa de 144,3 por cem 

. mil, tres vczes superior a 
media dos outros Estados 
da regiao. 

O Rio de Janeiro esta e 
segundo lugar no Pais, com 
92,8 casos de Aids por cem 
mil habitantes, seguido pelo 
Distrito Federal (74,8 casos 
por cem mil). A taxa de 
incidencia do Estado de Sao 
Paulo no ano de 1995 supera 
as maiores taxas registradas 
entre os paises europeus, 
como a Franca (98,1) e a 
Suiya (97,9), segundo 
informagdes do European 
Center For Monitoring 
Aids. 

Caso 
Aids II 

Em numeros absolutos, 
por cidade, a Regiao 
Sudeste mantem, a 
lideran^a nas notificaydes 
dc Aids ate 02 de maryo 
passado, a ultima estatistica 
fechada do Ministerio da 
Saiide. O maior numero de 
casos esta em Sao Paulo 
(23.019) e Rio de Janeiro 
(8.327), scguidas por Porto 
Alegre (2.372), Santos 
(2.062) e Belo Horizonte 
(1.948). 

Os Estados de Minas 
Gerais e Espirito Santo tern 
mi meros parecidos: 
respectiyamente 34,2 e 30,7 
casos por cem mil" 
habitantes, con forme 
numeros registrados entre 
1980 a 1996. 

Analise 
Na analise do Ministerio 

da Saiide sobre as estatistica 
do crescimento da Aids no 
Pais, a disseminayao da 
doenya a partir de cldades 
como Rio de Janeiro e Sao 
Paulo nao aponta para a 
interiorizayao ou ruralizayao 
do HIV/Aids. 

Liberdade 
de imprensa 

0 jornalista Jayme 
Sirotsky anunciou logo 
depois de assumir a 
presidencia da Associayao 
Mundial de Jornais (FEEJ) os 
dez pontos de sen piano de 
metas. Entre esses pontos 
estao a defesa intransigente 
da liberdade de ijpprensa, a 
promoyao do futuro dos 
jornais, a atenyao aos novos 
jornalistas e sua formayao, e 
o crescimento da FIEJ. 

Jaime pretende tamb^m 
aproximar a FIEJ da 
America Latina, por que a 
entidade que ele dirigira 
esteve ate o momento mais 
proxima dos mercados 
norte-ameficano e europeu. 

por Rodrigo Mesqulta 
Da Agencia ^Estado 

Somente em 40 dias e que 
a Policia Federal vai dizer se 
os 5,5 quilos de sementes de 
canhamo (maconha) 
importados pelo deputado 
federal Fernando Gabeira (PV- 
RJ) possuem o principio ativo 
da droga. 0 deputado, um 
delegado da PF, tecnicos do 
Ministerio da Agricultura e 
funcionarios da Receita 
Federal discutiram durante 
quase uma hora sobre o 
destino das sementes, que 
ficarao retidas no setor de 
cargas da Infraero, no 
Aeroporto Inter nacional de 
Brasilia. Se ficar comprovado 
que as sementes importadas 
da Hungria sao alucindgenas, 
Gabeira podera ser 
processado. 

Fernando Gabeira chegou 
pouco antes das 11 horas do 
Rio de Janeiro e segijiu direto 
para o terminal de cargas do 
aeroporto. Confirmou que 
importou as sementes para 
fazer um teste industrial. "A 
maconha sera a planta mais 
importante do seculo XXI", 
propagou o deputado na 
chegada. Ppuco depois, 
chegaram tecnicos e o diretor 
do Departamento de Defesa e 
Inspeyao Vegetal do 
Ministerio da Agricultura, 
Jorge Salim Waquim,- um 
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() deputado Gabeira cxamina o pacote com sementes de maconha 

delegado da PF e o inspetor da 
Receita Federal, Arcanjo 
Valerio de Lima. O deputado 
nao esperou muitq para ver o 
produto que importou por R$ 
125,00. Aberto o pacote, 
Gabeira levantou o saco cheio 
de sementes, que comprou 
como comida de passarinho. 

Versoes 
Inspecionadas, elas foram 

pesadas e recolocadas num 
pacote lacrado, que foi 
trancado num cofre. Gabeira 
estava nervoso, mas nao 
perdeu a pose. Autografou seu 

livro Greenpeace, a verde 
guerrilha da paz, e deu ao 
tecnico do Ministerio da 
Agricultura, Pacelli Zahler. Em 
troca, recebeu um livro de 
poemas de Zahler. Depois do 
encontro, cada um tinha uma 
versao para o destino das 
sementes. Gabeira mostravao 
auto de apreensao expedido 
pelo Ministerio da Agricultura, 
onde determinava a devoluyao 
das sementes ao pais de 
origem, em 15 dias. "Nao vou 
cumprir esta determinayao", 
desafiou o deputado. "Ele nao 

entendeu as normas de 
importayao e a mercadoria 
apreendida e considerada 
entorpecente", disse Waquin, 
assegurando que a Receita 
Federal iria encaminhar as 
sementes para a PF, que 
abriria inquerito policial 

0 inspetor da Receita 
Federal garantiu que o caso 
agora ficara por conta do 
Ministerio da Agricultura e da 
Policia Federal, e somente o 
laudo da PF ^ que o deputado 
poderia ou nao ser 
processado. 

Mec evita venda de livro 

por Nilson Horita 
Da Agencia Estado 

Ja sao mais de 100 as 
denuncias que chegaram ao 
Ministerio da Educayao 
envolvendo a venda ou 
aluguel de livros didaticos 
doados as escolas piiblicas em 
varios estados. O ministro da 
Educayao, Paulo Renato de 
Souza, condenou a venda do 
material da Fundayao de 
Assistencia ao Estudante 
(FAE). "A atitude £ ilegal e os 
responsaveis pelas 
irregularidades podem ser 
punidos", ameayou o 
ministro. 

Segundo o ministro da 

Educayao, cabera ao 
Ministerio Piiblico investigar 
as denuncias que serao 
encaminhadas pelo MFX a 
Procuradoria Geral da 
Republica (PGR). O 
ministerio vai reunir todas as 
denuncias que esta sendo 
recebendo desde o dia 27 de 
abril, atraves do telefone 
0800.61.61.61, do programa 
Fala Brasil. 

As denuncias ainda nao 
foram checadas pelo MEC, 
que vai pedir o apoio das 
secretarias de Educayao para 
confirmar as informayoes. 
Cada demincia e registrada 
numa ficha, com a 
identificayao de quern ligou, o 

nome e o endereyo da escola. 
O MEC vai manter em sigilo 
o nome de quern fez a 
demincia. 

"E fundamental saber se a 
venda, aluguel ou cobranya de 
taxas, para o uso do material 
da FAE, estao sendo feitos 
pela direyao da escola, por 
professores ou por algum 
funcionario", afirmou o 
presidente da FAE, Jose Luiz 
Portella. "G material para os 
cursos de alfabetizayao e para 
o ensino fundamental doados 
pela FAE nao pode ser vendido 
aos alunos", reforyou Portella 

Exclusao 
O ministro da Educayao, 

Paulo Renato Souza, anunciou 

a exclusao de 264 tftulos do 
catalogo de livros didatices 
que sera utilizado no proxi' 
ano letivo. 

Entre as impropriedadi 
detectadas no primer 
processo de avaliayao 
material utilizado nas esc< 
piiblicas de enSi 
fundamental ha graves erros 
de desatualizayao, como 
referencia ao presidente da 
Republica, Jose Sarney, ou a 
inforraayao de que um 
operario ganha um salario de 
R$ 8 mil. Sao Paulo, onde < 
processo de compra ^ 
descentralizado, podera 
seguir ou nao a orientayao do 
MEC. 

Consumidor fiscaliza piano de saiide 

O objetivo e combater a pratica de precos altos 

por Irineu Mendonya 
Da Agencia Estado 

0 Institute Brasileiro de 
Defesa do Consumidor (Idee) 
vai entrar na Justiya com ayoes 
civis piiblicas contra cerca de 
20 empresas de assistencia 
medica que estariam 
corrigindo as mensalidades de 
seus pianos de saiide forma 
considerada abusiva. Apesar 
de a questao dos aumentos em 
porcentuais muito acima da 
inflayao eslar sendo tratada 
pelo governo, o diretor- 

juridico do Idee, Josue Rios, 
considera que esta havendo 
muita lentidao por parte das 
autoridades federais. . 

Ele esclarece que o objetivo 
inicial das ayoes que o Idee vai 
mover e cons.eguir uma 
liminar que suspenda os 
reajustes imediatamente. 

Posteriormente, diz, a meta 
e que a Justiya reconheya os 
aumentos como abusivo. 

Rios diz que, para tanto, as 
ayoes vao se basear em dois 
pontos: contratos que tem 
especificado a aplicayao de um 

Indice, como IGP, e os que 
estabelecem a variayao de 
custos no setor de saiide. "Se 
a empresa estipulou no 
contrato que vai usar um 
determinado indice mas 
utilizou outro, isso 6 um 
abuso", destaca o diretor- 
juridico. 

Gastos 
Quanto aos contratos que 

podem ser corrigidos cont 
base na variayao de custos, 
Rios conta que esse conceito 
e muito vago, e vai pleitear na 
Justiya para que os convenios 

medicos especifiquem 
exatamente quais sao os seus 
custos. O diretor do Idee diz 
que e muito comum que as 
empresas de assistencia 
medica incluam gastos com 
publicidade^ como custos 
medicos. 

Ele lembra ainda que, 
apesar de a Associayao 
Medica Brasileira (AMB) ter 
5#ajustado sua tabela de 
prpcedimentos medicos em 
ate 117%, nao sao todos os 
convenios que seguem a tabela 
da entidade. 

Grafica Jardim 

O MELHOR SERYiro EM OFF SET DA REGIAO. TRABALHAMOS COM COM RUT Ar AO GRAFICA OUE RESULTA 

OS MELHORES IMRRESSOS. " Rua Luis Domingues, n- 1206 fone 721-1077 
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Treinos comecam amanha 

Bate 

Bola 

por FRANCISCO DO VALE 

Savio 
no Barcelona 

Enquanto o Presidente 
o Clube de Regatas 
lamengo, o radialista 

empresario Cleber Leite 
tenta montar um super-time 
para o' Campeonato 

irasileiro de 96 contratando 
inclusive o atacante Bebeto 
])o Lacaruna da Espanha 
ormando-ai o ataque que foi 
um dos responsdveis pela 
conquisla do Tetra nos 

stados Unidos em 94, 
Sebeto e Romario 
novamente juntos com 
certeza vai dar o que falar, o 
Barcelona da Espanha joga 

pesado e estar tentando o 
atacante Savio o principal 
jogador do mais querido. 

Futebol 
Maranhense 

O Campeonato 
Vlaranhense prossegue 
neste final de semana com 
mais uma rodada, em 
campo, Moto, Sampaio e 
Vlaranhao. Os tres grandes 
da capital estao em busca de 
reabilita^ao dentro da 

etigao. O Sampaio e 
ra colocar em campo 

jogadores, e 
consequentemente irao 
exigir uma boa apresentagao 
do elenco. No interior do 
estado a festa esta entre 
Codo e Bacabal, em Codo o 
Codo e em Bacabal o BEC, 
lidera com certa margem de 
pontos a frente do segundo 
que o Codo. O Coroata que 
fez uma excelente 
participa^ao no campeonato 
passado ainda nao 
conseguiu repetir a dose, 
uma vez que perdeu varios 

^adores do elenco 
passado. O goleiro 
Claudecir , foi um deles que 
trocou o futebol marr nhense 
pelo Clube do Remo de 
Belem do Para. O remo foi 
o campeao do primeiro 
turno do parazao tendo 
como grande destaque o 
bom goleiro Claudecir. 

Marwel 
Ontem foi a grande 

entrega de medalhas do 
Marwel. Como e de praxe 
todas as semanas o treinador 
Moreira faz entrega aos 
jogadores da escolinha. No 
proximo mes a escolinha 
estara completando 16 anos 
de existencia, apenas ca^ula 
a escola ja revelou 
verdadeiros craques, 

aguardem o Marwel ira 
revelar muito mais ainda. 

Libertadores 
O Gremio que venceu o 

Corinthians em Sao Paulo 
por 3 a 0, na partida de ida, 
foi derrotado em Porto 
Alegre por 1 a 0 pelo timao. 
Mesmo com o resultado 
negativo o time de Porto 
Alegre esta na proxima fase 
da competicao. O Gremio 
mostrou que e realmente o 
time brasileiro que tern mais 
garra para disputar uma 
Libertadores da America. 
Jardel e Paulo Nunes nada 
puderam fazer na partida da 
ultima sexta-feira os dois 
estavam bem marcados e 
com isso todas as jogadas de 
ataque do Gremio foram 
eliminadas. O atacante 
Marcelinho tambem foi um 
jogador bem marcado pelo 
adversario, as oportunidades 
que Marcelinho teve foram 
de bolas paradas, mas nao 
conseguiu sucesso, uma que 
o goleiro Danley estava em 
noite de muita inspirayao. O 
tecnico Luis Felipe ainda 
processou algumas 
substitui^oes mas quern 
marcou foi o Corinthians 
atraves de Edmundo, que 
mas uma vez foi animal. 

Copa 
Regional 

O Guarani folga hoje, o 
representante de Imperatriz 
esta somente aguardando o 
proximo final de semana para 
sagrar-se campeao da chave 
"A". Com 10 pontos o Bugre, 
so pensa em uma vitoria em 
Rondon do Para. O time que 
jogou sabado pelo seletivo, 
volta a treinar amanha com 
vistas a este compromisso, 
comissao tecnica e jogadores 
estao otimistas e garantem 
que vao fazer de tudo para 
conseguir mais uma vitoria 
fora de casa. O centroavante 
Alex, que cumpriu suspensao 
automaticafica no banco uma 
vez que o seu substitute 
superou a expectativa do 
treinador marcando dois 
gols na vitoria de 4 a 0 
sobre Dom Elizeu. O 
coletivo deve acontecer na 
sexta-feira, o supervisor 
tecnico Batatinha e Isnard 
que estao fazendo um 
excelente trabalho 
intensificam os treinos para 
esta semana, outro que fica 
de fora 6 o meio-campista 
Vava. 

por Francisco do Vale 

0 Guarani comega os 
treinos visando o Muller de 
Rondon amanha. A comissao 
tecnica nao escondem a 
confianga da classificagao para 
a proxima fase. No Bugre tudo 
e alegria, Vava que foi expulso 
pela segunda vez na 
competigao, fica de fora, o 
jogador devera pegar dois 
jogos de suspensao. Por outro 
lado o tecnico Isnard tern a 
volta de Tata e Alex, os dois 
jogadores ja cumpriram 
suspensao e retornam a 
equipe. Na primeira partida 
realizada em Imperatriz o 
Guarani goleou o Muller por 
5 a 3, de virada. 0 time de 
Rondon que joga hoje contra 
o Dom Elizeu ainda tern 

chances de classificagao caso 
venga o D<yn Elizeu precisa de 
uma vitoria sob o Guarani para. 
chegar a segunda-fase do 
campeonato. 0 tdcnico Isnard 
ira fazer apenas duas 
alteragoes na equipe devera 
promover a entrada de Tata, 
na lateral direita e mas uma 
alteragao no meio-campo no 
lugar de Vava que foi expulso 
contra o Dom Elizeu, por duas 
vezes o atleta foi expulso na 
competigao as duas vezes 
contra o Dom Elizeu. O 
Pensamento da diretoria e 
chegar a final do campeonato 
e consequentemente 
conquistar o titulo maximo da 
temporada. O Guarani tern 10 
pontos ganhos em 05 Jogos, 03 
vitorias um empate e apenas 
uma derrota. 

m-/. 

Xnxndo: Esperanfa de gol contra o Muller de Rondon do Para 

Escolinha do Marwel 
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por Francisco do Vale 

Foi um sucesso a entrega de 
medalhas da Escolinha do 
Marwel. O diretor presidente 
Moreira, fez uma festa com a 
garotada. A estrela do Marwel 
continua brilhando. A maioria 
dos novos sdcios estiveram no 
local para incentivar a garotada. 
Os treinos do Marwel de 
craques estao sendo realizados 
no complexo do 50° BIS. A 
gurizadajacresce com formagao 
militar, o coronet Diogenes 
Dantas vem incentivando a 
Escolinha, pois acredita no 
potencial dos novos craques. Por 
falar em craques o MAC- 
Maranhao Atletico Clube, coloca 
em campo hoje craques que 
liassaram pelo Marwel. O garoto 
Candido, mas novo reforgo do 
MAC, ficara de fora da partida 
uma vez que o jogador foi 
expulso contra o Moto Clube. 
Por falar em craques, os irmaos, 
Beto e Warles, estao batendo um 
bojao no interior paulista, 
estamos torcendo que agarotada 
emplaque no futebol brasileiro. 

Mils umjogKlordo Mawvlsefimm do Maranlvk).Atletico Chibe, quejoga hoje contra oExpressinho. 

Irmaos emplacando 

por Francisco do Vale 

Os irmaos Beto e Warlei, 
estao dando certo no futebol 
paulista, os jogadores que 
foram fabricados no Marwel 
de craques ja ganharam a 
confianga da diretoria do Rio 
Branco, e estao prestes a 
assinar contrato como 
profissional. Pela bola 
apresentada nas 
competigoes realizadas em 
Americana e na capital do 
estado o torcedor ja 
aprovaram o nome dos 
craques. Alem da dupla do 
Rio Branco o Marwel tern 
mais um craque que da 
mesma geragao, trata-se de 
Taxinha, que com o seu 

futebol veloz e muita garra 
ja conseguiu tambem 
conquistar o torcedor de Sao 
Jos6 do Rio Preto. Beto, 
Warlei e Taxinha, tiveram o 
previlegio de passar pelo 
celeiro de craques que c o 
Marwel. Quern esta feliz da 
vida e meu grande amigo 
Moreira, " A estrela do 
Marwel nao para de brilhar" 
disse Moreira, empolgado 
de ver seus alunos 
conquistando espago no 
futebol do Brasil. Na ultima 
semana o Marwel ganhou 
novos socios e com isso o 
time ganha a confianga do 
torcedor. Os treinos sao 
realizados em dois periodos, 
manha e tarde. 

I 

Craques que passaram pelo professor Moreira do MARWEL. 

m. 

■eto, objctivo c corojoso. Rssim e Orlando Menezes, qi 

comonda de segunda a sexta-feira, o pragramo Ctdade 

Alerta, dos 13h00 os 15h30( pela TV Cidade. 

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

por VALERIA CRISTO 
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Pessoas circulando, 

musica alta, moveis, arte, 

roupas... muitas roupas! 

Experimentar modelitos 

em cabines 

estrategicamente arma- 

das, enquanto, bem ao lado, alguem corta e pinta os 

cabelos de forma radical, faz tatuagens ou coloca body 

piercings (brinquedinhos espalhados pelo corpo). De 

bazar a um estilo de vida. Essa e a trajetoria do 

Mercado Mundo Mix que, recentemente, ganhou ate 

reportagem especial na revista italiana Collezione e 

um convite para participar dos desfiles das coleqoes 

primavera-verao, em Paris, no final do ano. 

Hiz II 

De uns tempos para ca, cada vez mais, a moda busca 

inspiraqao na noite alternativa. E, para quern ainda 

esta indiferente a estetica clubber, vale a pena 

conhecer o Mercado Mundo Mix, espaqo onde todos 

que fazem algo dife rente podem mostrar seu trabalho. 

Inspirado nas grandes feiras europeias, a nossa versao 

lembra um grande parque fashion cultural, que 

acontece uma vez por mes, em Sao Paulo, Rio e Belo 

Horizonte. 

Como o proprio nome ja diz, o evento e um mix de 

agoes, combinando moda, musica, artes plasticas, 

fotografia, bijoux, gastronomia, sex-shop, 
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performances, exibigao defilmes e outros servigos. 

0 ponto em comun e a proposta dos expositores, 

conectada com as tendencias de yanguarda. 

Uma sucessao de beleza, que raramente acontece 

no mundo das supermodelos, foi constatada quando 

Naomi Campbell, 26 anos, apresentou sua mae ao 

mundo da moda. Aos 46, esbelta e com os finos 

tragos da pura beleza negra, Valerie Campbell 

simplesmente arrasou, roubando a atengao da filha. 

A mesma altura, o mesmo porte elegante e 

desafiador, a mesma sensualidade refinada. Ate os 

cabelos, maravilhosamente alisados, sao iguais. 0 

sucesso veio logo. Mamae ja comcgou a brilhar nas 

passarelas internacionais. Estreou desfilando, em 

Paris, para Gai Mattiolo. 

DIVEKAR - Distribuidora de Veiculos Karajas Ltda/F/I/A/T 

wm. 

Sabe quanto O 
custa pintar seu ^ 
carro na DIVEKAR? 

/ / 
o o 

Com a melhor cabins de pintura^ 
utilizada, com a tinta feita espedalmente 
para seu vefculo (qualquer modelo ou 
marca), e os profissionais mais trainados? 
Quase de GRAQA! 

"Qualidade em servigos e atendimento" 721-1800 

Colegao Diva 

Se voce quer entrar na moda, 

use um oculos italiano Diva. 

Exclusividade Maia. 

A GENTE FAZ TUDO 

PARA VER VOCE FELIZ. 

E AN I VER SARI O 
TRAMONTINA. 

VENHA COMEMORAR! 

O MELHOR DA FESTA 

SAO DOS PRE9OS 

m 

Presentes Santa Marina. 

Zodo mundo tern, todo mundo 

usa e smtpre falta um. 

do I 

S™ hsiiil:ni !) r , Santa Marino (Duralex) 

Rrmazem Nddia Fone; 722-2952 

B 

Noivas & Noivos 

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

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

Ruo Simplicio More-iro, 1665 

Fone; (098) 723-3163 - Impcratriz-MR 
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Para anunciar 

esoligar 

723-JP34 

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

autoconfian9a. 
Horarios: 
Karate — segunda, quarta e sexta — das 06:00 as 07:00; das 11:00 as 

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

18:30 as 19:30. 
Matriculas abertas. 

Rua Piaui, 612, Nova Imperatriz. 

Vende-se 
Uma moto DT200 seminova, com apenas 16.000 km rodados, ano 94 (do dia 
14 de novembro). Inleressados, entrar em contato com o Sr. Clovis pelos 
fones: 977-2365/721-3946. 

Rovel Veiculos 
Vende: 

D-20 91 completa -R$ 22.000 — cor vermelha 
D-20 90 completa - R$ 20.000 — coe preta 
Saveiro 93 a gasoliha- R$ 7.000 — cor amarela 
Pampa 93\94 1.6 a gasolina-ap - 7.800 — cor azul metalica 
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 

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

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

Viafao 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 

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

Vende-se 
- casa construida (esquina) e outra comecpada, com ponto comercial. A 

Kua Furna, n" 08-A, Parque Santa Lucia. 
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, corvinho, R$ 9.500,00 
Av. Getiilio Vargas, 1973, em frente ao Bamerindus. Fone; 721-0562, falar 
com Ze Vais. 

Vende-se 
Uma loja de roupas finas localizada a rua Godofredo Viana n0 818C - em 
frente a sorveteria Zorzo. 
"^-atar no local ou pelo fone 723-1628 

Maira Estacionaiuento 
^ Vende:- 

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

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

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

Vende-se 
1 'ma pronta entrega do ramo de confec96es localizada a rua Cel. Mane 1 

andeira c/ Dorgival P. de Sousa. 
jntatos pelo fone; 7''3-1628 em horario comercial ou no local. Pre9o de 

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

Ademar Mariano Consult Imohiliaria 
Vende: 

*Uma casa residencial localizada a Av. Bernardo Sayao, BairroTres Poderes 
— com 04 quartos, 01 suite, garagem, piscina, copa/cozinha. Pre90 de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a Rua Sergipe, Bairro Ju9ara — com 02 
quartos, 01 suite, garagem, area de servi9o, copa/cozinha. Pre90 de ocasiao, 
*Um apartamento residencial localizado a Rua Sao Pedro, Bairro Nova 
Imperatriz, Edificio Meridien — com 02 quartos, 01 suite, banheiro social, 
copa/cozinha, dependencia de empregada. Pre90 de ocasiao. 
*ym apartamento residencial localizado a Rua Gioas,Setor Maranhao Novo, 
Edificio Laville — com 02 quartos, 01 suite, banheiro social, copa/cozinha, 
dependencia de empregada. Pre9o de ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a Rua Frei Manoel Procopio, Bairro Centro 
— com 02 quartos, banheiro social, copa/cozinha. Pre9o de ocasiao. 
*Umacasa residencial localizada no Setor Amazonas — com 02 quartos, 01 
suite, banheiro social, copa/cozinha, com uma area de 1.000 m2 de terreno 
(construv'ao nova). Pre90 de ocasiao. Contatos: Fone 721-5424 

Alex Arouche Imdveis 
Sua Garantia linobliaria 

Creci J-173 20® Regiao 
Rua Cel. Manoel Bandeira, 1961, Centro - Imperalriz-MA. 
*Vendo- 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, prdximo a nova rodoviaria, coberto de* 
estrutura metalica em otimo acabamento, bastante amplo, (aceita-se carro, 
gado e parcelamento) 
*Aluga uma casa com garagem, sala, copa, cozinhji, 02 quartos, 01 suite e 
dependencia de empregada, na Rua Sergipe, Bairro Jugara. 

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

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

Pontos Comerciais 
* Um ponto na Rua Coriolano Milhomem. 1727, Centro 
R$ 36.000,00 
* Na Rua Luis Domingues, Centro 
R$ 45.000,00 
* Na Rua Ceara, Bairro Ju9ara 
R$ 25.000,00 
* Na Av. Getiilio Vargas, Centro 
R$ 200.000,00 

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

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

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

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

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

Vende-se 
Uma moto Agrale 92 - R$ 1.300 — cor branca. 
Coptatos 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 cop vermelha; Santana 95 - R$ 18.000 
Av. Dorgival P. de Sousa, 991- fone;723-2481 

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

Vende-se 
Uma moto Tita, ano 95/modelo 95; cor azul. 1PVA/96 pago 
Valor: R$ 3.000,00. Interessados falar com Alongo, na Drogaria Economica 

Vende-se 
Camarao da agua salgada tamanho medio. Prego 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 localizagao, apropriada para clinica e 
laboratorio. Prego de ocasiao. 
Uma casa residencial, a Rua D. Pedro II, Bairro Uhiao, com 05 quartos, 02 
suites, dependencia de empregada, area de servigo e campo de ful'ebol. 
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 produlos 
da mais alta confianga e por pregos camaradas. 
Rua Luis Domingues, 2018- Fone: 721-5087 - Centro 

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

Precisa-se 
De uma cozinheira com experiencia e referenda, para trabalhar em umd 
residencia. Paga-se bem. Inlerssadas devem dirigir-se a Di Paula Calgados; 
Av. Getiilio Vragas 682, Calgadao 

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

Passa-se 
Um ponto comercial no Shopping Shalon. 
Maiores informagoes pelo telefone 977-3403 

f 
i 
if Csiai 

Academia ProCorpo 
Ginastica localizada. musculagao e 
aerobica. 
Fazendo com que voce tenha uma melhor 
harmonia com o sen corpo. Nao pense duas 
vezes. 
Rua Piaui, 880 - Centro 

Vende-se 
Um Condicionador de Ar novo. Interessados ligar para o fone721-3356. Falar 
com Maria Dinair ou se dirigir a Rua Sao Pedro, 16, Jardim Cristo Rei 

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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▲ PHILIPS flia K7 
PHILIPS 
Audio, Cromo, 
60 mm. 
Mod. !FC (50 

■^W 
O N t 

pi m ,ooa vista 

Consuls 

Refrigerador CONSUL 
275 Us, Mod. RC 28 E 

*$449,00a vista ou no carnet 

58 R$ ',00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 100,50 

Freezer CONSUL \ 
/310 Its, Mod. HA31C , 

*$649,00; 
/ a vista oil no^carnet 

,00 , 

por mes 

mM 

6u 5 cheques de 1 

ff| 745^00 

 w" 
BOM NAO TEM QUE SER CARO 

Fegdo SEMER 
6 Bocas, 

Mod. Next Plus, 
SFS 76NVK 

*$290,oo 
a vista 

ou no carnet 

R$ 

' ■ Ss 
mm 

,00 

por mes 

BRITANIA 
PRODUTOS FEITOS PARA 

Liquidificador BRITANIA 
2 Velocidades, 
Mais Pulsar, Mod. S 

rs39,oo 
a vista ou no carnet 

R$ 5 00 por mes 

ou 5 cheques de 
R$ 8,70 

J 

m 
- - 

' : 
-* 1 

Mctalfrlo 

& 

Freezer METALFRIO 
Horizontal, 300 Lts, SHC3 

us639,oo 
a vista ou no carnet 

R$ 

taouno ci 

81 ,80 

por mes 
ou 5 cheques de 

R$143,00 

Freezer METALFRIO 
Horizontal, 429 Lts, SHC4 

R$ 72S,00 a vista 
ou no 

por mes 

ou 5 cheques de R$ 163,00 
Freezer METALFRIO 
Horizontal, 
559 Lts, SHC6 
r$869,oo 
a vista ou no carnet 

Equalizador 3 Bandas J 
^Continuous Play i 
*Gravagdo Rdpida 
*Mem6ria p! 20 Faixas t 
*Caixas Destacdveis 1 

PHILCO 

Micro System CCE 
CD, Duplo Deck, AM/FM, MS388 

R$ 380,00a vista ou no carnet 

49 R$ ,70 por mes 

ou 5 cheques de R$ 87,00 \ 

v 

m 

TV PHILCO 
20"., Cores, Controle, Simplif Mod. PC 2044 

R$389,OOa vista ou no carnet 

R$ 49 80 por mes 

ou 5 cheques de R$ 87,00 

R$ 

Video Cassete PHILCO 
4 Cabegas, Mod. PVC 8400 
389,OOa1 vista ou no carnet 

50 

R$ M M M ,00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 194,60 

SOLTEIRO 

Colchdo DALBAN 
D-45, Maximum Extra 78X17 cm 

R$99,00a vista ou no carnet 

ou 5 cheques de 
 *5,00^ 

12 R$ M ms,70 por mes 

ou 5 cheques de R$ 22,00 
MINDS: UM TRAVSSSEIRO 

SUNDOWN # BIKE 
P A 5 6 I t e- 5 

R$ *0 w,00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 87,00 

LINHA 

/ 
Bicicleta 

SUNDOWN 
SHIM ANIMAL, 

18 Marc has, 
Cambio Shimano, 

Cano Reforgado 
r$ 215, oo 

a vista 
u no carnet 

,00 

OU 
h nor mes 

5 cheques de R$ 48,00 

VentUador 
BRITANIA 

3 Velocidades, 
Mod. B-30 S 

- rs4S,oo 
a vista ou no carnet 

R$ 6.0 

por mes 
ou 5 cheques 
de R$ 10,00 

-■ r 
■ 

m: 

CA5AL 

Colchdo DALBAN 
D-45, Maximum Extra 128X17 cm 

PS FS7,OOa vista ou no Carnet 

20 R$ FAm MA,oo por mes 

ou S cheques de R$ 35,00 
BRINDE: DOIS TRAVESSEIROS 

ARNO Ferro 
FD Automdtico, Mod 

R$ t8,OOa i 
ou no carnet 

vista 
oiui 

2 R$ 30 por mes 

che 5 iques 
4,00 

ou 
R$ de 

Ofertas vdlidas ate 01/06/96 ou enquanlo durar o estoque. Piano Carnet, juros 12% a.in, Piano Cheque, juros 6% a.m. 
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Gente boa do Maranhao 

por Bernardo de Almeida 
Da Academia Maranhense 

de Letras 

Vamos direto as pessoas e 
coisas boas de nossa terra, 
aos fatos e casos quo 
compoem parte de nossa 
histdria anonima e que vao 
ficando a margem dela. 

Elidzer Moreira Filho nao 
somente e um tecnico 
valoroso, mas um perfeito 
cavalheiro, amante das coisas 
da inteligencia. Gosta do 
Bclo, como lodo maranhense 
que se ufana de sua origem. 
Nascido na Barra do Corda, 
as raizes de sua arvor'e 
genealdgica, porem, eslao 
encravadas na Santa 
Quiteria, perseverante 
cidade .vitimada pelas 
enchentes do rio Parnaiba. 

O velho coronel Moreira, 
sen avo, fez questao de 
educar todos os filhos. 
Trayaii, o primogenito, foi 
membro importante da 
magistratura maranhense, 
um togado sereno, prudente 
e culto. Elidzer se tornou 
famoso como engenheiro- 
agronomo, a prestigiar e 

administrar antigas Coldnias 
Agricolas. Jeferson (o Dr. 
Detinho), casado com uma 
conterranea, filha do coronel 
Raimundo Candeira, foi 
de put ado estadual em 
diversas legislaturas, 
enquanto seu irmao Eliezer 
representou o Maranhao na 
Camara dos DepuUplos. A 
paixao do mddico e*militar 
Jeferson Moreira, cultivada 
com orgulho patriotic©, e ter 
sido da Forva Expedicionaria 
Brasileira. 

Afora as irmas, existia 
outro Moreira, magistrado, 
tambem; o desembargador 
Antonio, solteirao, casmuro, 
homem de bem. Sobre ele, 
sem que isso Ihe denigra a 
imagem resi)eitavel, relato 
dos fatos pitorescos. 

0 "conde" ou "major" Jose 
Dominice, amigo dos amigos, 
cabra macho de Sao Joao 
Batista, di grupo barra- 
pesada de Cabocao, Pinto e 
Walber Duailibe, rapaziada 
que comprava briga que 
comprava briga e, terminada 
esta, vencedor e vencido se 
abracavam, o nosso ex-colega 
de Assembleia Legislativa, 

tern a relalar um caso que 
vale a pena ser conhecido, 
em razad do inusitado, do 
desfecho espetacular. 

Dominice resolvera 
chegar a "Zona" mais cedo 
que de costume. E ^li, na 
esquina da Rua da Palma com 
a da Saude, dois homens se 
lanyavam "as vias de fato"; o 

magistrado Antonio Moreira, 
aos pesco^des com um 
estivador, remanescente do 
pessoal do finado Newton, 
que pcrtenceu a guarda 
pessoal dessa bela figura 
humana, o e^deputado, o ex- 
deputado federal Lister 
Caldas. 

Que fez Dominice? Foi 

abrindo os bra^os^para 
afastaf os curiosos, 
empurrou tie lado o Dr. 
Antonio Moreira e tomou o 
lugar deste na contenda. 
Como era de esperar, o 
"Conde" golpeou 
valentemente o estivador 
valentao, deu com ele no 
chao, humilhando-o, e soltou 
aquele suspiro de alivio, para 
recuperar as energias gastas. 

Nisso, alguem bota a mao 
no ombro do "campeao", faz 
com que este fique de frente 
para ele, e o desafia: 

— Tu bateste nesse b..ta., 
mas quero ver se es bom de 
briga, mesmo, comigo, 
Dominice! 

() desafiante era o proprio 
Antonio Moreira, vejam so! E 
a coisa nao poderia ficar de 
outra forma. Dominice o 
acalmou e os dois, como bons 
amigos, foram beber cerveja 
no restaurante Quitandinha, 
do meu saudoso amigo Jose 
Amaral, comendo a 
tradicional fritada de 
camaraes. Com efeito, nem 
todos os militares que 
fizeram Revolucao de Maryo 
agiram com o espfrito de 

grandeza do marechal 
llumberto de Alencar 
Castelo e de um jovem oficial 
maranhense chamado 
Marcio Viana Pereira. 
Corporayao de seres 
humanos, faliveis, e alguns 
sem estofo moral c sem o 
verdadeiro sentiment© de 
patriotism©, justiya e 
solidariedade crista, as 
Foryas Armadas cometeram 
erros, naturalmente. Em 
alguns casos, erros 
chocanles. 

Foram injustas com o 
magistrado Antonio Moreira, 
ao coloca-lo em 
disponibilidade, sob 
acusayao de que ele era um 
agiota. Pois, posso 
testemunhar. Na primeira 
campanha de depulado 
estadual, em 1962, fui eleito 
com votos de Santa Quiteria, 
alem de outros mais, e em 
maior quantidade, recebidos 
em minha terra, em 
Magalhaes de Almeida, em 
CtK'lho Net©, Sao Luis, e os 
providenciais "pingados", no 
Maranhao inteiro, grayas a 
minha popularidade de 
radialista. 
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Automoveis c Pc^as Capri Uda. 

• REVENDEDOR AUTORIZADO • 

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

— - . •i-x-:-: 

M i 

■ 

ESCORT 96 
CAT. F116 

18.000 (Basico) Entrada; 5.400,00 

24 pagamentos: 767,46 

Corrigido pelo Dolar 

'^NoofilO 00'00 
u°k 

Ss 
'or 
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Cotas dispomveis pelo Consorcio Nacional Ford 

Para toda linha Ford 

QUANDO VOCE COMPARA. 

COMPRA FORD. 

Atencan! Atcuran! AtMtcan! 

INFORMATIVO AUTORAMA 

LIGUE 721-8595 E FAQA 0 MElHOR NEGOCIO EM PNEU DE CARGA, PHEU 

DE PASSE 10, CAMARAS DE AR, PROTETORES E SERVINGS: ^ 

CARRO PASSEIO 

ALINHAMENTO R$ 6,00 

BALANCEAMENTO R$ 8,00 

CAMINHAO 

ALINHAMENTO 
BALANCEAMENTO 
PROTETOR AR016 
PROTETOR ARO 20 
PROTETOR ARO 22 

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

PNEU DE CARGA (FIRESTONE). 30/45/60 DIAS 
NO PREfOA VISTA SEM JUROS. 

NA COMPRA DE 04 PNEUS DE CARGA OU PASSEIO, ' 
ALINHAMENTO E BALANCKINIENWOINTEIREMENTE GRATIS. 

PROMOCAO COMO ESTA, SO NA AV™RAAM PNEUS, 
APROVETTE ESTA SUPER-PROMOfAO 

ENQUANTO DURAR O ESTOQtE. 

AlTTORAMA 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandif, 274 ■ Fone 721-8593 
7 

Seja mais um 

assinante do 
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i Ligue 723-2034 

Jornal Capital 
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Ligue 73S-1345 e 

faga a assinatura do Seu 

Lider Diario. 



Imperatriz, 26 de maio 1996 Cidade 7A 

O avango da industria automobilistica nacionp1 

Volkswagen lanca Gol Atlanta. O Gol Ohmpico 

Parati Atlanta. Ouro para itens de serie, ouro para espaco, ouro para beleza. Prata so na cor 

porRaimundo Primeiro 
Da Editora de Velculos 

Como editor de Veiculos e 
Companhia do Jornal Capital, 
tenho acompanhado a 
incontestavel transforma^ao iK)r 
que tem passado a industria 
automobilistica nacional ao 
longo dos ultimos anos. E diga 
sc.' de passagem um avanyo que 
conseguiu coloca-la em posiyao 
de destaque no cenario 
inter nacional, nao perdendo, ate' 
mesmo em qualidade e 
sofisticayao, para os carros que 
estao sendo fabricados em 
paises como Estados Unidos, 
Franya, Alemanha, etc. 

Os avanyos sao tantos que os 
fabricantes nacionais ja 
vislumbram o incremento 
acelerado da economia do setor. 
Durante um certo tempo, a 
industria automobilistica 
nacional foi vilipendiada pelo 
comercio estrangeiro. Poucos 
se arriscavam. Quase ninguem 
manifestava interesse em 
comprar um carro fabricado 
num pais do Terceiro Mundo. 
E, felizmente, o quadro se 
reverter numa velocidade 
impressionante. Comemorar, 
'^lao, deve ser motivo de UkIos. 
JlO que assevero, aqui, 6 
verdade e culminou na ida da 
Volkswagen as Olimpiadas. R. 

Wolf (do Departamento de 
Marketing) e Luiz Cesar B. 
Barbosa (Departamento de 
Promoyao e Propaganda) 
informam que neste ano, o 
maior evento esportivo 
internacional sera a realizayao 
dosjogos Olimpicos, na cidade 
da Atlanta-EUA. Toda a 
moralizayao mundial para a 
disputa das medalhas devera 
ser acompanhada por milhdes 
de pessoas em todo o mundo. 
E no Brasil nao sera diferente. 

Sobre o assunto, adianta: 
"nds, da Volkswagen, estaremos 
participando tambem destas 
Olimpiadas". 

A Volkswagen do Brasil 
revela que estaracomemorando 
o evento, alraves do lanyamento 
da serie especial Atlanta - Gol 
e Parati. Serao 2 produtos com 
caracteristicas exclusivas, em 
serie limitada, que, alem de 
colaborarem com a 
performance de vendas das 
linhas Gol e Parati, trarao sem 
sombra de duvida, beneficios 
para a imagem dos produtos e 
da marca da empresa. 

A campanha de divulgayao, 
a nivel de Brasil, vai ser |)esada. 
P> os trabalhos ja estao em fase 
de conclusao. 

„ Agora, o leitor conhecera as 
novidades da Volkswagen do 
Brasil: 
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Gol Atlanta 
Raro, espetacular, diferente. 

Todo mundo comenta. O Gol 
Atlanta e o gol olimpico mais 
bonito que voce javiu.Daqueles 
que so craque faz e nao se ve 

todo dia. Um golayo de estilo e 
tecnologia. Gol AllankL Motor 1.8 
ou 1.6, ambos com injeyao 
eletrcmica. Voce faz a escolha: 
desemiJenhq com economia ou 
desempenho com mais 
economia. O acabamento 

interno foi desenvolvido com 
exclusividade. Muito conforto, 
com bom gosto e personalidade. 
Bancos anatomicos, 
padronagem exclusiva e direyao 
hidraulica de serie. E, como 
opcionais, o sistema de ar- 

condicionado, o alarme com 
acionamento a distancia e o trio 
eletrico. Gol Atlanta A garra e a 
versatilidade do Gol para ganhar 
voce naOlimpiada Gol Atlanta 
Serie Especial limitada Reserve 
jao seu. 
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Parati Atlanta conquistar uma vaga na sua Olimpiada 96. Motor 1.8 ou conforto com os bancos acionamento a distancia e o cerimoniade abertura. Parati garagem. Parati Atlanta. A 1.6, ambos com injeyao anatomicos e direyao trio eletrico. Parati Atlanta. IJm Atlanta. A beleza e a robustez 
A Volkswagen acaba de Serie Especial que comemora eletronica, acabamento hidraulica de s6rie. E, como automovel que vai transformar da Parati agora com espirito 

c<)nquistar o pnmeiro lugar nas com tecnologia, espayo e interno personalizado, amplo opcionais, o sistema de ar- o ato de levantar o portaotda olimpico. Parati Atlanta. Sdrie 
provas desla Olimpiada. E vai design, a chegada da espayo interno e muito condicionado, o alarme com garagem numa verdadeira Especial limitada. 

CIDADE CIDADA 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum do Sociedode Civil. 

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

CIDADANIA JA 
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Kart comeca hoje 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 
e Raimundo Primeiro 

DaRedagao 

O 6° Campeonato de kart 
regional comeca hoje no Clube 
de Kart da Regiao Tocantina, 
varios pilotos estarao 
participando da comjjeti^ao. O 
atual campeao e o Wantuil 
Mendes que correu na 
temporada passada com o corro 
de nQ 39, somando em toda a 
competigao 57 pontos, 01 ponto 
a mas que Rodrigo Campolina, 
vice-campeao de 95. 

Giovanni Guerra ^ um dos 
grandes lutadores em prol do 
crescimentp do kart nestaparte 
do Maranhao. E conseguiu 
obter vitorias. 

Estarao participando do 6° Campeonato de Kart, 
previsto para as 16:00 horas, os seguintes pilotos; 

nQ 39 Wantuil Mendes - Atual Campeao 
n0 77 Rodrigo Campolina- Atual vice-campeao 
n0 96 Giovanni Guerra 
n0 97 Luciano Guerra 
n013 Carla Del Castilho 
n0 — Nelderman Divekar 
n0 80 Eneias Nunes 
n0 17 Elson de Oliveira 
n0— OtonielJos£ 
n018 Chamozinho 
N0 54 Norberto Bornel 
n0 50 Carlos Alberto Faiola 

As 15:30 a prova Kadete com os seguintes pilotos 
n0 77 Daniel Correia 
n0 11 Jiirtior Del Castilho 
n0 05 Fernando Neto 
n0 07 Antonio Segundo 
n0 08 Anderson Ogawa 
n0 97 Vinicius Guerra. 

rV X, 
m 
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O domingo vai ser de muita emofao no Kartodromo de Imperatriz 

Sindicato acelera negociacao 

por Leo Costa 
Da Agenda Pingo no i 

O STTREM (Sindicato dos 
Trabalhadores em 
Transportes Rodoviarios no 
Estado do Maranhao) 
conseguiu fechar acordo com 
os diretores das empresas de 
transportes coletivos urbano 
de Sao Luis. O presidente Jos6 
Rodrigues da Silva, que se 
encontra na cidade, diz que 
agora a prioridade e fechar 
acordo com os diretores das 
empresas de Imperatriz. 

t informado sobre o 
po lamento de Ronaldo 
B. diretor da TCI 
(Transportes Coletivos 

Imperatriz), que havia 
declarado "nao saber com 
quern negociar", Rodrigues da 
Silva disse que isso nao passa 
de um falso discurso. Ele 
justifica que a entidade que 
dirige existe no Maranhao ha 
73 anos. O outro sindicato, 
presidido por Brito, existe ha 
apenas 5 anos. Alem disso, 
Ronaldo Braga teria entrado 
em contradi^ao, ja que sua 
empresa foi favorecida jwr uma 
liminar. "Nesse instante, em 
que ele entrou com uma agao 
na Justi^a, ele sabia 90m quern 
negociar", afirmou o 
presidente. A liminar 
estabelece pequenas restri9oes 
a categoria. 

Negocia9ao 
Ontem a tarde, Rodrigues da 

Silva informou ter feito um 
contato com a diretoria do 
grupo que faz parte a TCI, em 
Sao Paulo. Ele garante que o 
proprietario, identificado apenas 
por Baltazar, mostrou-se 
interessado em negociar com a 
categoria. O grujK) detem, em 
todo o Pais, 68 empresas de 
transportes coletivos. Ontem 
mesmo, o Sindicato dos 
Rodoviarios repassou toda a 
pauta de reivindica9ao. 
Dirigentes sindicais ja se 
encontram em Sao Paulo, onde 
estao agendando a data para 
sentar e negociar com os donos 
da empresa 

O o 

aDesgovemo e o 

que nao falta!" 

9^. Jaldene Nunes Maria 
Da Agenda Pingo no i 

Pelo que se cdhseguiu 
constatar, in-loco, sao 
inumeros os servi9os 
piiblicos negados para os 
moradores da Vila Machado. 
O bairro, originado de 
invasao patrocinada pelo 
Poder Piiblico do Municipio, 
e carente de tudo. 

O ' presidente da 
Associate de Moradores, 
Edmilson Pereira, tern razao 
quando afirma que "falta 
vontade politica das 
autoridades constituidas". 
Sem exageros, a questao do 
transporte chega a ser um 
problema insignificante. 

E que outros servifos, nao 
menos importantes, ha muito 

deixaram de ser prestados 
para aquela comunidade. 
Nem de energia el^trica o 
bairro dispbe. O Governo do 
Estado tern sido figura, e 
apenas figura, ja que nada fez 
em favor dos que ali residem. 

Grande parte dos 
trabalhadores que vivem na 
Vila Machado reconhece 
serem minimas as condi9bes 
para uma vida digna. Os 
"prodigos" nao aparecem, se 
nao em epocas que 
antecedem o periodo eleitoral 
— como agora, por exemplo. 

Se nao bastasse a falta de 
atenyao por parte do Poder 
Executive estadual, no 
Municipio a situagao nao 6 
menos igual. O atual 
interventor, senhor Dorian 
Menezes, tambem chega a 

ser criticado pela 
comunidade que ali vive, em 
fun9ao do desgoverno. 

E como afirma Jose Nunes 
Feitosa, residente desde a 
criagao do periferico, e 
apenas um dos que lamentam 
a existencia das gambiarras 
— e ausencia de agoes dos 
poderes piiblicos: 
"Desgoverno e o que nao 
falta!" — E nao falta mesmo. 

Imperatriz, na qualidade 
da segunda maior cidade do 
Estado, cobra (e com razao) 
urgentes providencias da 
governadora Roseana 
Sarney, no sentido de 
promover o seu pleno 
desenvolvimento. A hora e, 
pois, de trabalho. Do 
contrario, caira no descredito 
do povo. 

Defensoria Publica incrementa a9ap 

por Simplicio Junior 
Da Editoria de Regional 

Existem mais de 650 a9be.s 
agfiizadas na area Civil e 640 
na area Criminal. "Essa 
agilizayaiK'sta sendofeitapela 
Defensoria Piiblica, que vem 
dando infra-estrutura era 
Parnafba, Picos e Teresina. 
com a aquisivao de ni 

mdveis e equipamcntos, 
visando ura melhor 
desempt^nho da pasta", disse 
0 secretario de Comunica^ao 
Social 

A Secretaria Estadual de 
justiya e Cidadiinia foi criada 
pelo governarior por estar 
fazendo ura bora trabalho, 
conforrae infonnou o Nilson 
Sa, O Procon (Programa de 
Defesa do Consumidor) esta 
sendo implantado no Piauf, 
atraves da Si^cretaria de 
jusliva e devera se estender a 
varios muniefpios, gerando 
receitas para o estado com a 
amplicavao de multas. Sera 
iniciada breveraente a Casa do 
Albergado era Teresina, bera 

como a reforma de 15 cadeias 
pdblicas do estado. O 
recailaslramento do servivo da 
secretaria e produgao de 
trabaflios manuais dos delentos, 
sao algumas das atividades 
desenvolvidas, dissp Nilson Sa, 
aerescentando que a pasta 
conseguiu junto ao rainistro da 
Justica o indultode mais de 100 
presos. 

Boa performance 
O gov er n ado r de s ta con 

ainda as a$oes das secrelarias 
da Fazenda devido ao 
incremento do ICMS sera 
arrocho fiscal daAdministracao 
que aplicou o quest ioniurio de 
avaliacao a fim de exonerar 
funcionarios relapses, e da 
Saiide que vem se destacando 
com a construcao, recuperavao 
e inslalapao de equiparaenlos 
em divorsos hospitals do estado. 
Para o governador, de acordo 
com o secretario de 
Comunicacao Social, houve boa 
performance das trfis 
seendarias. O governador disse 
que todas as obras fisicas do 
estado tern o acorapanhamento 

da Secretaria tie Obras e sad 
divulgadas pela Seeom, 
atrave.s (k* jornais e eraissoras 
de radio e televisao, aldm (to 
Jornal da Integravao e da TV 
Educativa, tendo a 
participa^ao da Etelj)i, que leva 
o sinal da TV para varias 
cidades do estado. 

Finalizando a reuniao, que 
durou aproxiniadaraente 10 
boras, e contou com a 
presenca de secretarios, 
assessor*'S e autoridades do 2° 
escalao, o governador elogiou 
ostrabfilhos do lajx1]), Piemlur, 
Secretaria de Artieulacao com 
os Muniefpios, Fagep, o 
crescimento do Bep e a 
Companhia Melropolitana; 
frisando que no raaximo (to 60 
dias, o metro estara chegando 
em Altos. Por ultimo, segundo 
Nilson Sa, Erancisco Moraes 
Souza fez questao de ressaltar 
os excelenle.s resultados 
obtklos'na area social, atraves 
do Service Soda! do Estado, 
sob o conmndo da presidente 
da Serse, itrofessora Adalgisa 
Moraes Souza. 

ntecipado 

j maio 

Va a um dos postos de venda 

e compre ja sua cartela Bingao 

Sorteio A 

21 de 

do Conor Farias 
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04 motos - 01 escort 0 km 
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