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O Instiluto Nacional de 
Meteorologia informa que o tempo 
em Imperatriz hoje sera 
cnsolarado a moderado com e 
visibilidade boa. 
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pronu><(:aix.nI Colohia de I'escadoft s de 
Impcwriz A programacao comeca as 
06:00. * 
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Gafeteira condena oligarquia Samey 

Senador conclama imperatrizense para votar em Sebastiao Madeira 

Cinco mil pessoas comparecem a convencao que homologou a coliga^ao Reage Imperatriz 

Nacional ■ 

Proprietarios 

rurais se 

unem contra 

invasores 

Cercade 200 fazendeiros 
deste munidpio reuniram- 
se na sede do Sindicato dos 
Produtores Rurais local, no 
infcio da semana, para 
debater formas de proteger 
suas propriedades de 
possiveis invasoes 
organ izadas por 
trabalhadores sem-terra. A 
ideia e criar uma 
mobiliza^ao preventiva 
contra as invasoes. Uma das 
propostas tiradas na 
reuniao foi a de formar uma 
comissao para a Brasilia em 
busca de apoio a bancada 
ruralista no Congresso 
Nacional. Os proprietarios 
querem inserir na lei um 
adendo proibindo a 
desapropriayao de areas se 
estas forem invadidas pelos 
lavradores. Paginn 3C 

A Seicho- 
No-Ie e; um dos 
metodos de 
vida que mais 

cresce em todo o globo. 
Seus Uderes espirituais sao 
calmos e pregam a 
medita^ao como forma de 
descobrir a perfei^ao. Os 
adeptos desse estilo da 
vida acreditam que a mente 
e a verdadeira mola 
propulsora do homem. 

A pessoa 

T e r u k o 
Taniguchi e um 
dos tedricos da 
Seicho-No-Ie 
que busca a 
afirmacao alraves da 
medila^ao. Em um de seus 
pensamentos, Taniguchi 
afirma que: "Todos os 
seres humanos sao filhos 
de" Deus, mas as 
qualidades de cada um sao 
diferentes. Por isso, cada 
um deve viver de modo 
adequado as qualidades 
que possui"! 
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E a edicao do livro 
Pomba-Branca da Seicho- 
No-le que Irala do lema: De 
mulher para mulher. 0 | 
artigo discute a 
problemalica dos 
adolescentes que buscam 
auto-afirmaqao. 

Ofato 

Deputado federal Sebastiao Madeira (esquerda) recehou apoio do senador Epitacio Cafeteira 

Ventura e homologado hoje 

OAB sedia convencao da 

coligaqao Bem-Aventurada Imperatriz 

I 

O senador 
Cafeteira, Uder do 
Progressisla Brasilei 
no senado, advc 
eleitorado de Imperat 
que vote na oposi^ao na 
eleicao de 03 de outubro deste 
ano. ' Participando da 
convencao que homologou o 
deputado Sebastiao Madeira 
como candidate a prefeito de 
Imperatriz, Cafeteira disse que 
a sociedade da Regiao 
Tocantina deve ficar atenta 
para as manobras do grupo 
Sarney, 

De acordo com o senador, 
tanto a candidalura do ex- 
governador Jose tie Ribamar 
Fiquene, quanto a do ex- 
intervenlor Ildon Marques, 
representam a oligarquia 
responsavel pela miseria t 
falta de seguranca na Regiat 
Tocantina. "Vamos junto com 
Sebastiao Madeira resgatar a 
divida social que o munidpio 
tern com o imperatrizense", 
-disse o senador Cafeteira. 

O deputado Sebastiao 
Madeira disse que o 
imperatrizense votara no 
candidato que tern passado 
honeslidade, conduta correta 
e propostas para a cidade. 
"Vamos veneer em 03 de 
outubro", previu Madeira. 

Pagina 3A 

Sera homologada hoje em 
convencao, a coligacao Bem- 
Aventurada Imperatriz, liderada 
pelo Coronel Guilherme Ventura. 

Os amigos e simpatizantes do 
Coronel Ventura realizam 
carreata, a partir das 09:30 hs. 
com imcio na Praca dos Tres 
Poderes, percorrendo as 
avenidas Bernardo Sayao e 
Simplido Morcira, culminando 
na Casa do Advogado, sede da 
subsecao de Imperatriz da 
Ordem dOsAdvogaiios do Brasil. 

Na Casa do Advogado, 
acontece a convencao dos 
partidos que sustentam a 
candidatura de Guilherme 
Vpntura, PSC, Partido Social 
Cristao e o PTdoB, Partido 
Trabalhisla do Brasil, tambem 
homologam a chajia ] roijorcional 
que disputa vagas na Camara 
Municipal. 

Nao havera disputa na 
convencao da Coligacao Bem- 
Aventurada Imperatriz. Elza 
Bandeira, evangelica da 
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Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

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

Com uma linguagem agil, 
Frederico Luiz abusa da 
charge eletronica com o 
da Praca, personagem 
criado para a coluna. 
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Ventura e confirmadopara disputara Prefeitura de Imperatriz 

Assembleia de Deus, sera 
homologada candidata a vice na 
chapa de Ventura. 

O candidato do PSC-PTdoB 
disse que a populacao de 

Imperatriz elegera o candidato 
a prefeito que tiver 
compromisso com a cidade e 
que tenha passado de 
honestidade. 

Mao Santa distribui casa 

O Governo do Estado do 
Piaui considerou positiva a 
venda de 640 apartamentos 
financiados pela Companhia 
de Habitacao daquele Estado. 

De acordo com o 
governador Francisco Mao 
Santa, a politica habitacionql 
implantada em seu Estado tern 
como principal objetivo acabar 

Arrombadores sao 

presos pela Polfcia Civil 

Os arrombadores continuam 
pertubando o sossego do 
imperatrizense. ' Porem o 
delegat lo Arlindo Assi mcao e sua 

equipe capturou essa semana, 
mais um bando de larapios que 
agiam no munidpio. Leia mais 
na pagina 8A. 

com o problema dos sem-teto. 
"Acabamos com as 

invasoes no Piaui", disse 
Francisco Mao Santa. 

Pagina 7A 

AutomobHtsmo 

Ghegou o 

novo Tempra 

da Fiat 
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US$ Comercial Compra 

R$ 1,0012 (20.06.%) 

USS Comercial Venda 

K$ 1.0020 (20.06 96) 

US$ Paralelo Compra 

R$ 1,01 (20.06.96) 

US$ Paralelo Venda 

R$ 1,03 mMM) ' 

US$ Turismo Compra 

R$ 1,0050 (20.06.96) 

USS Turismo Venda 

R$ 1,0060 (20.06.96) 

Ouro (grama/venda) 

RS 12,450 (20.tKi.96) 

Poupanga 

1,2990% (20.06.96) 

UFIR (junho) 

R$ 0.8287 
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Jussara Cerqueira comenta 
os fatos sociais de Imperatriz, 

e Soraya Luiza, de 
Acailandia 

A Imprensa 

e Noticia 

Programacao da TV 

) 

Cade 

© 

Jornal Capital 

Nacional 

Negocios 

Esporte Nacional 



w 

2A 

Cartas 

Fax 

Opiniao Imperatriz, 30 de junho tje 1996 

FONESQ) 

Sr. Editor: 
A quebra do sigilo 

bancario, antes da 
instauragao de Processo 
fiscal ^ uma das poucas 
propostas do governo 
federal p ra a Reforma 
Tributaria-jue conta com o 
apoio una ime do fisco de 
todo o p< V O problema e 
que ae'proposta foi 
encamin^adaao Congresso, 
que o demonstrou 
qualqm r interesse em 
manter a Integra da 
proposi^ao. 

k emenda incluira, no 
art. 145 da Constitui^ao 
Federal, — que trata do 
Sistema Tributario — 
faculdade para a autoridade 
fiscal requisitar informayoes 
sobre operayocs financeiras 
dos contribuintes. 

A proposta e um 
consenso no meio 
fazendario de todos os 
niveis. Mas nao conta com 
apoio da base governista, 
principalmente do PFL Na 
verdade, polfticos 
p-)nservadores e 
empresarios tern verdadeira 
aversao a esta proposta que 
ajudaria em muito a 
combater a sonegayao e 
tyambem evidenciar 
enriquecimento ilicito, caixa 
dois de empresas, lavagem 
de dinheiro, financiamento 
irregular de campanhas, 
etc. 

Numa alianya do PSDB 
com a esquerda, a Comissao 
de Justiya da Camara dos 
Deputados aprovou, no dia 
20 de setembro do ano 
passado, a quebra do sigilo 
bancario, sem exigencia de 
decisao judicial. 

So que de la para ca, nem 
avayou o debate da Reforma 
Tributaria, que encontra 
muita resistencia dos 
Estados, como o debate 
espedfico do sigilo bancario 
^sta caminhando 
lentamente no Plenario. Ha 
mais preocupayao com 
regulamentayao e formas 
para irapedir que haja 
suposta quebra dos direitos 
individuais. 

Sigilo esconde bilboes. 
Ao julgar uma liminar do 
Minist£rio Publico Federal, 
no infcio de outubro do ano 
95, que solicitava a quebra 
de sigilo bancario de 
usineiros em debito com o 
Banco do Brasil, o Supremo 

1 ribunal Federal, deu uma 
mostra de que pode 
considerar constitucional a 
quebra de sigilo bancario 
que autorizou aprovidencia 
solicitada pelo MP. 

Atenciosamente, 
Sintaf 

SlNTONIZE 

A TV 

Capital 

Canal 5, 

(Rede 

Record) 

A SUA TV 

INTERATIVA. 

SUA 

MELHOR 

AUDIENCIA 

Catolico carismatico contesta 

por Rossini Davemport 
Tavares 

Economista 

A Renovayao Carismatica 
Catolica foi suscitada no seip 
da Igreja do Deus Vivo pelo 
Espirito Santo, nao e 
movimentado e nao foi 
fundada pelo homem, o seu 
dom carismatico e a forya em 
ayao apostolica que 
impulsiona a Santa Madre, 
Igreja em renovar a sua 
pastoral entre os fi^is 
catolicos. A Renovayao e 
uma tafefa dentro da vida da 
Igreja Catolica, onde o 
Divino Espirito Santo atua 
com seu magnifico amor 
como nos tempos dos 
apostolos. Os carismas da 
Renovayao sao biblicos 
segundo o apostolo S.Paulo 
em sua carta 1 Cor. 12,7: 
"Carismas sao manifestayoes 
do Espirito para o proveito 
comum". 

Esses do'ns carismaticos 
maravilhosos que penetram 
nos coraydes dos catolicos 
praticantes para cumprirem 
a sua missao em realizar o 
aperfeiyoamento de seus 
ministdrios dentro da Igreja 
Catolica Apostolica, a linica 
Igeja Verdadeira fundada 
pelo nosso Senhor Jesus 
Cristo. A Renovayao 
Carismatica Catolica ^ 
mundial e nao e inovayao e 
realmente ^ a renovayao da 
vida crisla, que e vivida em 
profundidade e seriedade. 

A primeira enganosa 
constatayao do articulista e 
deveras fantasioza, querendo 
colocar os cristaos catolicos 
praticantes em debandas 
para as seitasprotestantes, se 
houver qualquer ameaya de 
intervenyao da hierarquia da 
igreja, mero engano pois a 
Renovayao carismatica tern 

apoio integral (fio Santo 
Padre, dos bispos ve padres, 
pois o proprio lEspirito 
Santo de Deus quefa conduz 
e para nos catolicos 
carismaticos o maior culto ^ 
a celebrayao Eucanstica, 
onde Jesus se faz presente 
sob as especies do pao e dtf 
vinho, pois somos 
apostdlicos e temos a fe 
inabalavel em Cristo Jesus e 
em sua santa Igreja. 
Infelizmente, alguns 
catolicos batizados de f^ 
fraca se deixaram iludir por 
falsas pregaydes dessas 
seitas fundadas pelos 
homens- 

A segunda constatayao do 
curioso e mudanya de 
comportamento dentro da 
Igreja, todavia os ritos sao 
diversos e a Igreja absorve 
todas, porque ela e uma 
santa, que consideramos 
importante mesrao e o amor 
entre os irmaos que Jesus 
nos ensinou. Entretanto, nao 
'concordamos com o 
articulista. Pela maneira 
grosseira, pejorativa, quando 
tralou de "missinha", o ato 
mais sublime da nossa Igreja 
que e a Santa Missa, a Ceia 
Eucanstica, este 
pronunciamento foi uma falta 
de respeito com a Igreja. 
Esta celebrayao litiirgica e a 
partilha do corpo c do sangue 
do Senhor Jesus, onde Ele 
pediu que a sua Igreja fizesse 
todos os dias em memoria 
dele, o Salvador. Um saudavel 
conselho, leia o catecismo da 
Igreja Catolica. Quando ele diz 
que a conslruyao da sede da 
Renovayao e para se afastar os 
fieis das igrejas, pura 
invencionice, pois esta sede 
sera um espayo para atender 
os nossos eventos religiosos 
(Rebanhao e Vinde a Mim), 
manha de louvor men sal no 

segundo domingo, os cursos 
biblicos, o ministerio de 
miisica e muitos outros, 
jamais nos afastaremos das 
igrejas que sao as 
comunidades eclesiais de 
base da nossa verdadeira 
Igreja, onde estamos 
engajados na comunidade. 

Esta lerceiraconstatayao e 
absurda, dizer que nos 
somos protestantes 
disfaryados, 6 uma pura 
mentira, porque nos temos 
uma Biblia, o livro da vida, 
contendo 73 livros e nao 66 
como as deles, e temos a 
Tradiyao e somente a Igreja 
tern autoridade para 
interpretar as sagradas 
escrituras, por isso, lemos o 
livro sagrado com orientayao 
da Igreja, porque a nossa 
Igreja e Universal e deve 
todo catolico ler a Biblia, e 
ela chegou ate nos atraves da 
Igreja Catolica, tambem 
raediar o Credo, a nossa 
profissao de fe e obras. No 
inicib, os apostolos pregaram 
o Santo Evangelho por 
tradiyao, isto e, via oral, 
depois que o escreveram. 

0 protestantismo nasceu 
no ano 1517 com Martinho 
Lutero que rejeitou os 
pontos fundamentais da f^ 
catolica pois pregou a 
salvayao somente pela fe e 
obras. Eles negam autoridade 
do Santo Padre, sendo o 
primeiro o apostolo S. Pedro, 
que so ma 264 papas at£ Joao 
Pulo II, nao venera a Virgem 
Maria e os Santos, os rituais 
que as seitas protestantes 
praticam sao da Igreja Mae. 

As Igrejas protestantes sao 
fundadas por homens e a 
nossa foi instituia por, Jesus 
que agradeeemos a 
Santissima Trindade e 
permanecermos nela, a Igreja 
Triunfante. 

Memorias e sonhos 

Jorra no pensamcnto dc algucm 
as mai* sublimes memorias 
epic vao dc pcrfo alcm 
num corayao chcio dc gloria. 

por Carlos Brito 

Nao <sai da minha mcntc 
mcus amigos dc outrora; 

eit os guardo ctcrnamcntc 
c no men corayao cles uioram.- 

As maravilhas do universo 
l^ambcm guardadas csiao 
c *ao decifradas cm versos 
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Linha 

Direta 

por JOSE FILHO 

Convengao 
Em clima de festa o PSDB 

do deputado federal Sebastiao 
Madeira realizou ontem a sua 
convenyao municipal para 
homologar o seu nome como 
candidato & prefeito e a 
vereadora Conceiyao Formiga 
como candidata a vice. 

Coligagao 
Como ja havia sido 

anteriormente divulgado por 
Madeira, o PSDB ratificou a 
coligayao com o PSB, alem do 
PPS, dirigidos por Lula Almeida 
e Walter Rocha. 
respectivamente. A coligayao 
homologou aindaos nomesdos 
23 candidates a vereador. 

PPB 
Na conveyao do PPB, cuja 

provisoria e dirigida pelo 
advogado Jose- Lamarck, ficou 
decidido que o partklo vai apoiar 
a candidalura de Sebastiao 
Madeira para prefeito nas 
prdximas eleiyoes. 

PSC 
Ja o PSC, presidido em 

Imperatriz pelo empresario. 
Fernando Teles Antunes, realiza 
hoje sua convenyao e vai 
homologar o nome de 
Guilherme Ventura iiara 
prefeito e da evangelica Elza 
Bandeira para vice. Uma 
passeata esta marcada para ter 
imcio no Jardim Tres Poderese 
terminando na sede da OAB, 
onde serarealizadaaconvenyao. 
Ventura aguardaaparticipayao 
de i telo menos rail pessoas. 

Marcha 
Com inicio previsto para as 

08h00 do proximo dia 6 de julho 
em frente a Prefeitura, quando 
sera feito o hasteamento da 
Bandeira Nacional, a Marcha 
para Jesus, reunindo a 
comunidade evangelica de 
Imperatriz. 0 evento seraaberto 
pelo interventor Dorian 
Menezes, que tambem e 
evangelico. 

Audrtoria 
Deve comeyar nas primeira 

horas de segunda-feira mais 
uma auditoria da FAE - 
Fundayao de Assistencia so 
Estudante - nas licitaydes para 
aquisiyao da merenda escolar 
em Imj xiratiiz. As denuncias sat > 
de que houve suj ter falurayao na 
compra de alimentos. 

Inquerito 
Ao mesmo tempo a delegada 

da Policia Federal em 
Imperatriz, de acordo com 
requisiyao do procurador da 
Repiiblica na cidade, da inicio a 
um inquerito para apurar 
tambem as denuncias de 
irregularidades nas lidtayoes da 
merenda escolar. Agostinho 
Noleto, Francisco Senae Calado 
devem ser os \ irimeiros a serem 
ouvidos no inquerito da Policia 
Federal. 

Pergunta 
Quantos candidates a 

prefeito a governadora Roseana 
Sarney temem hnperatriz? Dois 
ou Ires? 

Poeira 
Em decorrencia da chegada 

do verao e da maioria das ruas 
do setorperif6rico da cidade nao 
contarem com o beneficio do 
asfaltamento, um niimero 
alarmante de pessoas estao 
pegando uma gripe terrivel. A 
ixieira e a maior responsavel 
pelo fato. 

Expoimp 
Toda a programayao 

idealizada jiara a realizayao da 
Expoimp em Imperatriz ja se 
encontra pronta. O Parque 
Lourenyo Vieira da Silva recebe 
os liltimos retoqueS jvira abrigar 
exixisilores, animals evisitantes. 
Segundo o piresidente do 
Sinclicato Rural, Francisco dos 
Santos Soares, essa sera uma 
das maiores e bem sucedidas 
exposiyoes de Imperatriz. 

Ildon contrata 
Conecta 

0 ex-interventor Ildon 
Marques e mesmo um homem 
inleligcnte, contralou a Conecta 
empresa de-marketing de Sao 
Paulo com laiga experiencia em 
campanhas eleitorais. Muito 
esjierto, Ddon Marques quer se 
a[)oiar no que ha de melhor, o 
imiMirtante nao e o preyo, e sira 
a qualidade. A Conecta fez as 
camjianhas de Edison lobao e 
Roseana Sarney jiara o governo 
do Estado. 

Para 
meditagao 

"Respondeu-lhes Jesus: 
Amaras o Senhor ten Deus de 
todo (> ten coracao, de toda atua 
alma, e de todo o teu 
entendimento". (Mt 22-37). 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

30/06/96 

'ospital Pequmo Pncipc 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados 

SUS - hoje, dia 

30/06/96 

Mospital Sao Vicente 
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Cafeteira pede votq para Madeira 

Llder da oposicao no Estado recha?a as candidatur^ Ueystas de^ne^Ildon toque 

avo 

& 

m 

por'CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

547 dias. Excelencia a 
Regiao'Tocantina continua na 
mesma, as obras inacabadas. 
seu governo desacreditado e 
a sua imagem desgastada. 
Tambem pudera governadora. 
um ano e scis meses, a 
rodoviaria, o 1° DP, Hospital 
Henrique de La Roque, 
avenida Beira-rio, Estrada do 
Arroz, tudo esta como estava 
antes do seu governo. Vai ficar 
assim mesmo excelencia do 
jeito que esta para ver como 
fica? 

Bom dia 
governadora II 

Governadora, o senador 
Epitacio Cafeteira disse que 
Ventura. Ildon Marques e 
Fiquene sao candidates do 
governo, e verdade e? 

Bom dia 
governadora III 

Governadora, somente 
unia perguntinha, as eleigdes 
de 96 vai com qual cardajMo, 
com um, com dois ou com 
tres? 

Cafeteira 
rasga o verbo 

O senador Epitacio 
Cafeteira, desembarcou 
ontem no aeroporto Cortes 
Moreira por volta das dez 
boras da manha, onde foi 
recepcionado jior um grande 
numero* de pessoas, em 
seguida se dirigiu com sua 
comitiva a TV Capital, onde 
veio cumprimentar a nossa 
pessoa e os funcionarios do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicacao. em seguida se 
dirigiu parao comite do PSDR, 
de onde desceu em passeata 
pelas ruas da cidade ate o 
colegio Graca Aranha, la usou 
a palavra e rasgou o verbo 
contra a oligarquia Sarney, 
pedindo aos presentes para 
dar um basta no sistema 
dominante do Maranhao, 
elegendo Madeira a prefeito 
de Imperatriz. 

Prefeituraveis 
de sapato alto 

A politica e uma caixinha de 
surpresas, muitas das vezes as, 
pessoas sao surpreendidas 
com essa caixinha, 
principalmente os poMcos mal 
asessorados. Os candidates as 
eleigoes de 96 epi Jmperatriz 
que pensarem em fazer 
politica em comite, escritdrio, 
por telefone e na multimidia, 
estao enganados, no Brasil 
ainda se ganha eleiydes e 
sentindo o cheiro do povo e 
mantendo a famosa pisada de 
porcao, porque se nao tiver o 
corpo a corpo, adeus elei^ao. 

0 candidate nao pode viver 

enclausurado em gabinete e 
so ouvindo dos aspones aquela 
yelha ladainha esta nos ja 
ganhamos, esta esta no papo, 
a nossa politica e diferente, e a 
multimidia que vai decidir as 
eleicoes. Sr candidate, tome 
cuidado com esses puxa-sacos 
e desya do sapato alto, bote os 
pes n'o chao, porque agora 
chegou a bora da vaca 
desconhecer bezerro. 

Perola 
do dia 

Camara 04 e coneter, quern 
contnitou quern? Virgem que 
riqueza, t<Klo mundo contratou 
gente de for a, e a velha 
histdria, santo de casa nao obra 
milagre. 

Almogo 
em Brasilia 

0 senador Epitacio 
Cafeteira, convocou para um. 
almoyo em Brasilia o jornalista 
Conor Farias, o deputado 
Sebastiao Madeira e Cafeteira. 
O cafdapio do almoyo sera 
Trio Eletrico Produtora da TV 
Capital e etc, etc, etc; quando 
retornar eu digo se gostei ou 
nao do cardapio. 

Dorian 
Tur 

A central de viagem e 
turismo denominada Dorian 
Tur, entrou novamente em 
funcionamento neste final de 
semana. O interventor de 
Imperatriz Dorian Meneses, 
mas conbecido como Dorian 
Tur, Viagem. 16 id, Ping pong, 
Bumerangue, Vai e vemv Vai e 
volta, Varig; viajou novamente 
jiara Sao Luis e so Deus sabe 
quando ele retorna. Mas se 
voce quiser fazer um turismo 
pelo Nordeste, va a prefeitura 
e fale com Dorian Tur, que ele 
faz em 03 pagamentos. 
Convengao de Madeira 

foi um sucesso 
A convencao do PSDB e do 

PSB, foi um enorme sucesso. 
0 evento conseguiu reunir 
mate de cinco mil pessoas, 
que se deslocaram em 
passeata da sede do partido na 
rua Alagoas ate o Colegio 
Gra^a Aranha, onde foi 
realizada a convengao que 
homologou o nome de 
Madeira para prefeito e de 
Conceigao Fqrmiga para vice- 
prefeito. Vieram participar da 
convengao o senador 
Epitacio cafeteira, a prefeita 
de Sao Luis, Conceigao 
Andrade, o secrelario geral 
do PSBD, Arthur Virgilio, 
entre outras personalidades 
da politica nacional. A partir 
de agora Madeira esta com 
o seu bloco nas ruas, para 
hi tar pela Prefeitura de 
Imperatriz. 

por Frederico Luiz 
Da Diregao de Jornalismo 

O senador Epitacio 
Cafeteira. lider da oposigao no 

Maranhao esteve ontem em 
Imperatriz e pediu votos para 
sou candidate) no raunicipio, o 
deputado federal Sebastiao 
Madeira. 
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No discurso que proferiu na 
convengao dos partidos 
aliados a Madeira, Epitacio 
Cafeteira nao poupor critical 
ao ex-governador Jos6 d^ 
Rib am at Fiquene e ao ex- 
interventor Ildon Marques. O 
senador disse que ambos os 
candidates sao os 

Lisboa, Raimurilo Cabeludo 
conclamou o e^itorado de 
Imperatriz a votaifia oposigao 
para responder ad| .11 anos de 
poder da familia irirney "que 
trouxe a misiria e^ a 
inseguranga ao Estado , 
afirmou. 

Aproximadamei te cinco 

representantes da famiUa 

m&fsmtms 
Epitacio Cafeteira lidera a oposigao no Estado 

Sarney em Imperatriz. 
Lider do Partido 

Progressista Brasileiro no 
senado, Epitacio Cafeteira, 
declarou que "teve interventor 
que tifou o lixo das ruas de 
Imperatriz, mas esqueceu de 
tirar o , entulho que se 
acumulou na prefeitura , 
disse, referindo-se claramente 
ao ex-interventor Ildon 
Marques, candidato a prefeito 
de Imperatriz pela Coligagao 
Imperatriz Somos Nos. 

Tamb6m na convengao que 
confirmou Sebastiao Madeira 
para concorrer ao Palacio 
Branco pela Coligagao Reage 
Imperatriz, o prefeito de Joao 

Graga Aranhaz que ficou 
pequeno diante da raultidao. 
No ato politico que comegou 
as 11 hs, tambem discursaram 
os presidentes dos Partidos 
coligados: Ubirajara Santos, 
PSDB. Lula Almeida, PSB, 
Valter Rocha, PPS e Jose 
Lamarck, PPB. 

O candidato tucano a 
prefeitura, Sebastiao Madeira, 
disse que no dia 03 de outubro, 
a populagao respondera nas 
urnas, aos 31 anos^ de 
desmandos administrativos 
que se instalou no governo do 
Estado. "A oposigao vai veneer 
em Imperatriz , disse 
Madeira. 

Imperatriz 

por Frederico Luiz 

Imperatriz pode tomar a 
mesma rota de Sao Luis nessas 
eleigoes municipais. Ou seja, 
o eleitorado iraperatrizense 
tende a votar nos candidates 
que fazem oposigao a familia 
Sarney que domina a politica 
estadual ha 31 anos. 

Ultima oligarquia brasileira 
a se manter enclausurada ha 

«mais de 30 anos no governo 
estadual, sem conhecer 
cjerrotas, a familia Sarney tern 
sua base maior de apoio no 
interior do Estado. 

Porem, o grande ditador 
pode conhecer seu primeiro 
reves. Fato que nao seria 

improvavel, muito menos 
impossivel. Afinal, mesmo o 
imperio romano teve que ruir. 
E porque nao retratarmos do 
imperio persa e o egipcio, que 
na antiguidade tiveram suas 
fases de ascengao e depois 
conheceram o fracasso. 

O Brasil tern exemplos de 
"coroneis" que enxergaram a 
derrota. 0 mais famoso deles, 
Antonio Carlos Magalhaes, 
perdeu a eleigao fjara o 
governo do Estado em 1986 
para seu arqui-rival da politica 
baiana, o ex-ministro da 
Previdencia, Valdir Pires. 0 
"amigo velho" da Paraiba, 
Ernani Saliro e seu sucessor 
Wilson Braga, cederam lugar 

jiara o primeiro governador- 
repentista do pais, o atual 
senador Ronaldo da Cunha 
Lima. , 

Imperatriz acostumou-se 
com o progresso social. 
Milhares de migrantes para ca 
se deslocaram com seus 
sonhos e a disposigao de 
crescer junto com essa terra. 
Essa geragao de 

auto-sustentado. 
Por isso as candidaturas de 

Sebastiao Madeira e Jomar 
Fernandes crescem na 
preferencia do eleitorado em 
detrimento das demais. 
Ambos possuem diferengas de 
discurso e pratica politica, mas 
os dois candidatos tern em 
comum, o pensamento 
moderno, avangado, 

IjySScl V:da\aA/ v   
empreendedores nao concebe preparando Imperatriz para o 
mais uma cidade submissa e ano 2000. 
curva diante da inoperancia 
dos sucessivos governos 
estaduais. Afinal, os ciclos do 
ouro e da madeira ja sao coisa 
do passado. Nesse momento, 
faz-se necessario agao de 
governo para o crescimento 

E claro que a Imperatriz do 
ano 2000, da viradado milenio, 
nao pode estar presa a 
oligarquias. Afinal, a politica e 
propriedade dos partidos, e 
dos eleitores; jamais de uma so 
familia. 

F ormiga 

--- 

i 

Conceigao Formiga foi homologada candidata a vice 

por Frederico Luiz 

Os candidatos a vice, no 
Brasil e no mundo, geralmento 
costumam atrapalhar mais os 
titulares do que somar volos. 

As trapalhadas dos vices 

sao objetos de gozagao 
pojiular. Para nos situar na 
atualidade, podemos 
exemplificar com Dan Quayle, 
o vice trapalhao de George 
Bush. Os americanos tinham 
verdadeiro pavor quando Bush 

adoecia. Tinham medo que 
Quayle assumisse a Casa 
Branca, o emprego mais 
cobigado do mundo. 

No decorrer da campanha 
eleitoral de presidente da 
Republica, o senador alagoano 
Guilherme Palmeira comegou 
como vice de FHC. Envolvido 
em escandalos, cedeu lugar 
para Marco Maciel, que foi 
eleito junto com Fernando 
Henrique Cardoso. 

Em Imperatriz, no entanto, 
a situagao 6 diferente. Os 
candidatos a prefeitos, de fato, 
como se fala na linguagem 
coloquial, "capricharam " ma 
escolha de seus respectivos 
vices. 

No entanto, uma candidata 
a vice-prefeita esta roubando 
a cena. Camera, luzes, agao; 
todos querem estar perto de 
Conceigao Formiga, escolhida 
para ser companheira de 
chapa de Sebastiao Madeira. 

A condigao feminina de 
Conceigao Formiga comega a 
seduzir quern se aproxima. 

Mais do que isso, mesmo 
presidente do Clube de Maes ✓ 
de Imperatriz, entidade que 
em nivel nacional, nao se 
engaja nos movimentos 
sociais, a atual vereadora 
consegue destaque e prestigio 
nos movimentos sociais. 

Presidente da "CP1 da 
agiotagem", Conceigao 
demonstrou coragem que 
recebeu aprovagao do 
contribuinte. A CPl conseguiu 
estancar a derrama de 
dinheiro publico no poder 
legislative. 

Ontem na convengao da 
Coligagao Reage Imperatriz, 
novamente Conceigao 
Formiga roubou a cena. Foi 
saudada de forma esfuziante 
por onze entre dez oradores. 
E seu discurso, teve o calor 
das palavra fortes e a emogao 
da condigao feminina. 

A convengao que 
homologou Madeira ontem, 
foi tambem a convengao de 
Conceigao Formiga, a tucana 
que seduz o imperatrizense. 
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PT homologa candidates a sucessao 

porMarinaldo Go galves 
Da Sucursal de AuJilandia 

Tudo ocorrei como 
antecipadamente danejado. 
Muita anima^ao, ' uita festa, 
muita vibragao < discursos 
empolgantes. A »resena do 
lider regional Joir.ir Fernades, 
tambem servou pira dar mais 
impacto e prestig o para a festa 
que o Pa tido dos 
Trabalhadore (PT) 
promoveu par! marcar sua 
conven^ao muilicipal junto ao 
eleitorado a^ailandepse. Para 
um partido politico'que vai 
enfrentar o desafio das urnas 
isoladamente, sen nenhum 
outro partido a coligar-se, ate 
que os petistas fizeram binito, 
provando que o partido tern 
garra e, com determinagao 
dos sens filiados, pode atingir 
seus objetivos maiores. 

Instalada a mesa diretora 

dos trabalhos, dentro do 
horario previsto no Edital de 
Convoca^ao, e ja com boa 
presenipa de piiblico, tiveram 
inicio so discursos dos 
membros dos diretorios e de 
alguns candidates a prefeito, 
vice-prefeito e vereador, 
constantes de uma lista 
previaraente elaborada pelo 
partido, depois de varias 
rodadas de negociaeoes entre 
os filiados. A exemplo do que 
ja havia ocorrido nas outras 
conven^oes municipals 
realizadas pelas outras 
coligavoes locals, o evento 
transcorreu na maior 
normalidade a perfeito 
congra^amento entre filiados, 
candidatos e o povo que la 
compareceu. 

Visita 
Um dos pontos altos da 

convenyao petista ocorreu 

ainda no horario ni/atinal, 
quando o lider petista regional, 
advogado Jomar Fenyandes, 
deu entrada no recinto da 
conven^ao - que teve lligar no 
plenario da Camara Municipal. 
Muito aplaudido por todos os 
presentes, ele peoveitou o seu 
discurso para fazer uma 
profissao ao PT e declarar o 
seu contentamenlo por se 
encontrar entre companheiros 
que, pensando na dignidade do 
partido, nao se intimidaram 
era lutar sozinhos contra os 
grupos oligarquicos que 
dominam e infelicitam o Pais, 
o Estado e, mais 
particularmente, o Municipio 
de Acailandia. 

Mais adiante, ao relebrar a 
luta do IT em favor da classe 
trabalhadora brasileira, Jomar 
Fernandes ressaltou que a 
destinagao de vitoria do 
partido continua em frente, 

com a conquista cada vez 
maior, de mais e mais 
prefeituras por todo o Brasil. 
Segundo ele, em Acailandia 
nao vai ser diferente, ja que o 
partido apresenta condicoes, 
mesmo disputando sozinho, 
de sair vitorioso, ja que temos 
uma boa relayao de candidatos 
a vereador, posto que todos se 
identificam com a 
comunidade, onde gozam de 
prestigio face aos trabalhos 
que javem prestando ao longo 
dos anos. Ao finalizar seu 
discurso, Jomar enfatizou que" 
"esta vivencia que a militancia 
petista possui, o conhecimento 
dos problemas comunitarios e 
a sua capacidade em resolve- 
los e que da ao eleitor a 
confianga necessaria para 
eleger nossos representantes 
e consagrar-nos expressiva 
vitoria no proximo dia 03 de 
outubro". 

Petistas indicam 17 candidatos a Gamar'a 

por Marinaldo Gongalves 

Depois de muitos 
discursos, manifestacoes de 
apoio e solidariedade, a 
vota^ao dos filiados petistas foi 
ence'-'-ada, quando 
oficialmente foram 
confirmados os nomes do 
jornalista Domingos Cezar e 
do escrevente Alberto 
Sampaio, como candidatos a 
prefeito e vice-prefeito, 
respectivamente, bem como 
um total de 17 candidaturas ao 
legislative municipal de 
Acailandia, tendo sido 
procedida a lavratura da Ata da 
convencao, conforme 
determina a legislacao em 
vigor. 

A candidate referendado 
Pela convencao, jornalista 

Domingos Cezar. prestou 
declaracoes a impreiisa, 
afirmando que "estou pronto a 
me submeter a vontade do 
men partido e tudo farei para 
que consigamos uma vitoria 
historica dentro da regiao, 
por que sei que o povo, que ja 
nao mais suporta tanto 
sofrimento, esta a men lado, 
me . apoiando e me 
incentivando, para que eu 
encontre forcas e coragem 
para enfrentar um desafio tao 
grande como este. Mas tenho 
convicacao que nao 
desapontarei meus 
companheiros de partido e 
toda esta populacao sofrida, 
que tem o Partido dos 
Trabalhadores como unica 
esperanca de vida, como a 
redencao da existencia, 

quando se passa em dias 
melhores". 

Os candidatos 
Tambem o presidente do 

diretdrio municipal do PT, 
Antonio Silvestre Marques, 
faltou a imprensa, dizendo de 
suas fundadas esperancas de 
vitoria e acrescentando que 
"temos conhecimento de 
causa de todos os grandes 
problemas que afetam 
Acailandia. Constantemente 
efetuamos seminarios, com a 
participacao da comunidade, 
para debater os aspectos mais 
graves das comunidades 
locais, e pbdemos afirmar que 
estamos perfeitamente 
identificados com as nossa 
necessidades, dai porque 
profundas raizes politicas no 

seio da massa acailandense. 
Essa mesma massa que vai 
eleger nossos representantes 
em outubro proximo". 

E a seguinte, a relacao dos. 
candidatos do PT que vao 
concorrer a uma vaga na 
Camara Municipal: 

Raimundo Rodrigues da 
Silva, Maria Madalena Garces, 
Maria Brasilina de Brito, 
Armindo Batista Dias, Joao 
Batista da Silva, Manoel Nunes 
da Silva, Jose Sarney Moreira, 
Luis Filinto de Lima, Expedite 
Anastacio da Silva, Juvenal 
Farias dos Reis, Elias Almeida 
Ferreira, Domingos de Abreu 
Castelo Branco, Rosa Maria da 
Silva, Rosa Marques dos 
Santos, Luis Matias Guedes, 
Lucia dos Santos Silva e Maria 
Helena Mendes Leql. 
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Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

Confirmado i 
A ciipula do Partido 

Trabalhista Brasileiro 
(PTB) confirmou, na noite 
da ultima sexta-feira, que o 
empresario do setor de 
panificacao, Jose Moreira da 
Silva, o Ze Pretinho, sera 
mesmo candidate a 
vereador pela coligacao 
Acailandia Unida. A noticia 
agradou aos petebistas, 
tendo em vista que o partido 
nao coligou na eleicao 
proporcional e o reforco do 
nome de Ze Pretinho vem 
aumentar a chance do 
partido ter mais vereadores 
no plenario municipal, na 
proxima legislatura. Um 
bom desafio para o 
empresdrio que, 
reconhecidame nte, desfruta 
de grande popularidade. 

Antenados 
Os dirigentes das 

coligacdes A Forca do 
Progress© e Acailandia 
Unida estavam devidamente 
"antenados", no dia de 
ontem, em todos os 
acontecimentos verificados 
durante a convencao do 
Partidos dos Trabalhadores 
(PT). Apesar de se 
considerarem favorites na 
disputa, eles nao se 
descuidaram e mandaram 
seus "secretas" para 
acompanharem tudo que 
rolou por la. E aquelayelha 
tradicao politica: "seguro 
morreu de velho; 
desconfiado, ainda vive". 
jVIelhor saber do que se trala 
que ser apanhado de 
sutpresa. 

Desportista 
- Bastante conhecido nos 

meios esportivos, o ex- 
secretario municipal de 
Desportos e.Lazer, Aluisio 
Silva Sousa, e um dos fortes 
candidatos a vereador 
laneados na disputa 
eleitoral pela legenda do 
PTB, que Integra a 
coligacao Acailandia Unida. 
Segundo' observadores 
politicos, ele tem grandes 
possibilidades de se eleger, 
em funcao de sua 
popularidade e do bom 
trabalho que desenvolveu 
em favor do esporte 
acailandense, tendo em 
vista a sua juventude e seu 
dinamismo. Anotem o nome 
dele, pois ainda vai dar o que 
falar. 

Pretengao 
Encerrada a convencao 

dos petistas, na tarde de 
ontem, toda a ciipula do 
partido nao demonstrava 
outra pretensao senao a de 
veneer as eleicoes em todos 
os niveis, isto e, na 
majoritaria e na 
proporcional. Para os 
dirigentes do Partido dos 
Trabalhadores, somente o 
PT tem um discurso 
alternativo, isto um 
discurso que bate de frente 

com o grupo Sarney que, 
segundo eles, esta 
apoiando as duas 
coligacoes que tambem 
disputam a Prefeitura 
Municipal. Para eles, o 
partido sera o canal pelo 
qual o eleitorado vai fazer 
escoar toda a sua 
insatisfacao diante da atual 
situacao em que o 
Municipio se encontra. 

Decisiva 
A semana que hoje se 

inicia sera decisiva para 
todos oa partidos e 
coligacoes que pretendem 
disputar as eleicoes 
municipais de outubro 
vindouro. E que o 
calendario eleitoral 
determina que os registros 
de candidaturas somente 
poderao ser eferuados ate. 
o proximo dia 05 de julho, 
sexta-feira. Ate la, todos os 
candidatos deverao estar 
com suas documentacoes 
em perfeita ordem, para 
que suas candidaturas nao 
sofram quaiquer tipo de 
probleraa. O Cartdrio 
Eleitoral deyera funcionar 
ate as 19h00 desse dia. 

Perigo 
E ju stamente nesta 

dpoca do ano que a saude 
popular fica mais efetada e 
passive! de agressao das 
vias aereas superiores. 
Com o encerramento do 
pen'odo chuvoso 
erroneamente chamado de 
inverno -, retornam, 
concomitantemente, o calor 
intense, a fumaca e as 
n uvens de poeira. E 
inevitavel a agressao a 
garganta e aos brbuquitos, 
provocando inflamacao, 
dores rouquidao e outras 
consequencias 
desagradaveis que 
atormentam a todos e fazem 
as farmacias aumentar o 
volume de vendas. E o mais 
chalo, d saber que, se nao 
houver vontade 
administrativa, a situacao 
ainda vai continuar assim 
por muito tempo. 

Equilibrio 
Diante da retorica 

vitoriosa de determinado 
grupo politico, alguns 
observadores, velhos 
conhecidos dos membros 
da politica local, cstao 
aconselhando mais 
moderacao, tendo era vista 
que o presente pleito 
apresenta algumas 
singularidades ainda nao 
vistas nos anteriores. Eles 
tambem alegam que o 
eleitor, a cada dia que passa, 
esta mais esclarecido e nao 
se deixa enganar por 
exercicios da retorica, onde 
a tonica e prometer para nao 
cumprir. Outro ponto: quem 
tentar denegrir a imagem 
do adversario com mentiras 
ou caliinias, vai merecer a 
rejeicao do povo. 
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Thompson 
vence 

O publicitario Thompson 
Mota venceu a licita^ao para 
veicular publicidades da 
prefeitura municipal de 
Imperatriz. Dorian Meneses 
estja em boas maos. 

Conor 
Farias 

Nao tern pra ninguem. 
Bastou Conor Farias entrar 
no ar para se tornar lider de 
audiencia nas manhas do 
radio imperatrizense. Ele e 
Manoel Cecflio comandam o 
programa Cidade Agora na 
Radio Capital AM, 950 KHz. 

Roberto 
Guerreiro 

O reporter Roberto 

Guerreiro sempre mantem 
bom relacionamento com seus 
colegaS da imprensa. 
Inteligente, ele cativa a 
amizade da categoria. 

Gil 
Santos 

Quern se destaca na 
reportagem do radio 
imperatrizense e o reporter 
Gil Santos, que esta na 
namoradinha do Vale do 
Tocantins, a Radio Imperatriz. 
Agil, Gil Santos costuma 
sempre furar as noticias. 

William 
Marinho 

O secretario de 
comunica^ao social da 
Prefeitura de Imperatriz, 
jornalista William Marinho, 

m 

% 
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Claudia Pinbeiro, ex-reporter da TV Capital, agora fora 
da telinha para descansar 

raostra que seu estilo 
conciliador combina com o 
interventor estadual Dorian 
Meneses. William Marinho 
desfruta de livre transito em 
todos os segmentos da 
imprensa. Tanto com os 
jornalistas, quanto com os 
proprietarios das emissoras. 

Nova 
Lei 

A partir de primeiro de 
julho, vigora a Lei 9.100 que e 
bastante restritiva em rela^ao 
as emissoras de radio e TV quo 
ousarem emitir opiniao sobre 
candidaturas no pleito de 03 de 
outubro. Apenas a chamada 
imprensa escrita esta mais 
livre para emitir opiniao sobre 
os canddiatos a prefeito e 
vereador. 

Show 
deSabado 

Ana Maria Braga esta 
dando um show em audiencia. 
No sabado, dia 25 de maio, seu 
programou atingiu 7 pontos 
percentuais, em pico de 
audiencia. E assim que a 
Record mostra seu sucesso! 
Fonte: Data/Ibope. 

- Jabalandia 
As meninas da reda^ao 

deste matutino (Socorro e 
Elenice) nao perdem uma 
unica edupao do programa 
Jabalandia (Radio Difusora 
FM) todas as tardes elas 
estao ligadinhas na 105. 

Beto 
Barbosa 

Vem ai mais uma 
promo^ao da Radio Terra 
FM, trata-se do show de 
Beto Barbosa. A diregao da 
emossora espera receber 
expressive niimero de 
pessoas e, que este evento 
tenha tanto sucesso quantos 
outros ja realizados. 

Nova 
frequecia 

0 radialista Everton 
Roque, esta ja ha alguns dias 
em nova freqiiencia, as fas 
podem agora para ouvir a 
sua voz, devem sintonizar a 
Nativa FM. 

De parabens 
O programa Saudade, 

que vai ao ar de meio dia as 
13h00 pela Nativa FM. 

Programa^ao de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal 5 

REDE RECORD 

00:00 Educacional MFC 
00:30 U Desperlar da Fe 
08:00 Santo Culto em Seu 

Lar 
09:00 Santa Missa em Seu 

Lar 
10:00 Desafio ao Galo 
11:00 Maranhao a Dentro 
12:00 Criatura Especial 
13:00 TV Casa Centre 
14:00 Volei Praia 
10:00 Campeonato Japones 
18:00 Sessao de Domingo 

(A Programar) 
20:00 Campeonato Carioca 
22:00 Picket Fences 
23:00 Palavra de Vida 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

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

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

de Futebol 
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 Telesisan 
08:30 Siga Bern 

Caminhoneiro 
09:00 Bingao Domingao da 

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

Santos 
17:00 Forpiula Indy 
23:00 Sessao das Dez 
01:30 SBT Esporte 

FROCRAMA^AO DA RADIO CARITAI- AM DE SEG. A SAB 

05:00 RANCHO DO COMPADRE PAULO 

07:00 Reporter 1 90 

07:30 Jornal da Integra^ao 

08:30 Cidade Agora (Conor Farias) 

1 1:45 Cidade Cidada (Ulisses Braga) 

1 2:00 JORNAL MEIO DlA DE NOTICIAS 

1 2:30 Painel de Sucessos (Messias Junior) 

1 4:00 AS PREFERIDAS DO OUVINTE (WALTER SlLVA) , 

1 5V:30 Tribuna da Cidade (Aurino Brito) 

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

1 9:00 A Voz DO BRASIL 

20:00 Capital nos Esportes (Equipe da Galera) 

2 1 :OO Programa Renilson Sousa (Renilson Sousa) 

22:30 Igreja Universal 

TV Mirante 

Canal 10 

GLOBO 

05:40 Educaeao em Revista 
06:00 Programa Ecumenico 
06:05 Sanla Missa 
06:55 Glbbb Comunidade 
07:25 Pequenas Empresas, 

Grandes Negocios 
08:00 Globo Rural 
09:00 Grande Premio da 

Franca de Formula I 
10:50 Power Rangers (lima 

Pincelada do 
yDestino) 

11:15 Ai Galera (Zero, Zero, 
Sete) 

12:00 Barrados no Baile 
(Ultrapassando 

#i'Barreiras) 
12:50 Aladim (A Donzela 

Fedorosa) 
13:20 Ponto a Ponto . 
14:30 Temperatura Maxima 

(Esperto Pra 
Cachorro) 

16:10 Domingao do Faustao 
20:00 Fantastico 
22:05 Sai de Baixo 
23:15 Lyz Taylor (Estreia) 
00:15 Placar Eletronico 
00:50 Domingo Maior 

(Meio a Meio) 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

06:30 Programa Educative 
07:00 Sara Nossa Terra 
07:30 Grupo Imagefn 
08:30 Campus 
09:00 Esta Escrito 
09:30 Mundo dos Esportes 
10:00iTV Mappin 
10:55 Boletim Olimpico 
11:00 Brasil Feliz (Com 

Edson Moura) 
12:00 Sorteio Papa-Tudo 
12:15 Home, Shopping 
12:30 Futsal (Futebol de 

Salao) 
13:45 Grupo Imagem 
14:45 Sessao Animada 

.15:00 A Caminho de Atlanta 
16:00 A Bela e a Fera 
19:30 Programa de 

Domingo 
20:30 Seculo XX 
21:30 Serie Minha Vida 

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

Especial 

TVCNT 

Canal 23 

NAO FORNECEU PROGRAMAgAOl 

Tucanu's 

Produ^oes, a 

produtora de 

audio e video 

mais completa 

da regiao 

EQUIPE PHOENIX. 

iM'E LUZ. MAIS 

^ EMPKEEN- 

^y^ OWENTO DO 

- SISTEMA 

TUCANU'S DE 

COMUNICA^AO 

TV, 

d&yhjsit 
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Rodhgo, feliz da vida ao lado da patroa, Rnilda Ramps, 
em momenta comemorativo O prefeito de Afailandia, Ildemar Gonpalves, ao lado do candidato Elson Santos 
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/y Esta colunista con, o oasal Queiroz. HeUa e Leonardo. Bulalia D,as 

t amigos Rosangela Morosetti e oy seus pimpolhos, em entrevista a esta colunista 

Bonzciy Import 

imnntt11^18 tran
/
sada loja da cidade, com: artigos importados e pr^gos irresistiveis em: lounas cristais 

perfumes e presentes para aniversarlos e^sa^eSos 

_r_X_RuaDuque de Caxias, 850, A?ailandia-Maranhao 

LAFE 
p Edna Botelho 

(esteticista) 

Tratamento facial; limpeza de pele com aparelhos especializados, tratamento 
o< ocne, hidrata^ao. Tratamento corporal: massagens (drenagem linfatica), 

norsagem eletronica/mecanica, termoterapia. cntoterapia. 

Rua Sao Luis n0 492 A - Centre - Agailandia-MA. 

Srar.y Cabeleireira - Fone; 721-4821 - Imperatriz-MA 
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por FREDERICO LUIZ 

La vem 
oLeaoI 

Virgem quo riqueza, a 
convon^ao da Coligayao 
Reago Imperatriz lotou a 
avenida Dorgival Pinheiro do 
Sousa e o Colcgio Graya 
Aranha. 5.000 niariifestantes 
foram ouvir os lideres da 
oposiyao no Maranhao. 0 
sonador Epitacio Cafetoira e 
o dono da festa, o candidate a 
prefeito, Sebasliao Madeira 
foram os mais aplaudidos. 

La vem 
o Leao II 

Sebastiao Madeira mais 
umavezprovou quee bomde 
chegada. Na reta final da 
campanba, ele consegue na 
base da raya, ultrapassar sous 
adversaries. O Leao e 
daqueles candidates quo 
empolga a mililancia e sous 
eloitores. E tern quo sor leao 
^mosino. para voncor ossas 
t Iciyoos nessa vordadeira 
solva do podra. 

Sao Luis 
e Imperatriz 

CrosGO a aproximayao 
ixdi'tica ontre as duas capitais 
do Maranhao. Sao Lin's, a 
capital do Estado o Imperatriz, 
capital do Maranhao do Sul e 
do moio norto brasiloiro. 
Tanto o senador Epitacio 
Cafetoira. quanto o ox-prefeito 
do Sao Ljn's, Jackson Lago, 
nao fazom oposiyao a divisao 
do Estado. Na ilha capital, 
ganhando Joao Castelo ou o 
favorite Jackson Lago, eles 
simpatizam com o movimento 
emancipacionista do Sul do 
Maranhao. 

Joel Costa 
esclarece 

Candidate a reeleiyao, o 
vereador Joel Costa ostove 
presonte na passeata de 
ontem pro-Madeira. Para os 
mais apressados, o 
parlamentar esclarece quo 
participou do ato politico na 
qualidade de cidadao. "Sou 
homem partidario e respeito 
adecisao do PRP", confirmou 

ao colunista, o relator da CPI 
da merenda escolar. 

Surpreende ele 
surpreende ela 

Muito cuidado com a 
candidature de Jomar 
Fernandos. Tern um caminhao 
de gento na cidade, formador^s 
de opiniao, quo garantem sor o 
candidate da Frente Etica, a 
melhor proposta para 
Imperatriz. Esses mesmos 
formadores de opiniao, no 
entanto, afirmam que Jomar 
Fernandes, infolizmente nao 
ganha a oleiyao. Ja imaginaram 
se todos votarem em Jomar, 
mesmo achando que ele nao 
ganha? Assim como no fulebol, 
a politica e uma caixinha de 
surpresas. 

AI air 
Chaves 

O emprosario Alair Chaves 
nao torn ilusdos quanto a 
politica economica do governo 
FllC. Industrial quo vo com a 
menlo, Alair mostra quo as 
poquonas e medias industiias 
brasiloiras ostao amoayadas do 
extinyao. E junto com elas, os 
emprogos quo sustontam Os 
trabalhadores. E bom escutar 
a opiniao do presidonto da 
I'undayao de Desenvolvimento 
Comunitario de Imperatriz. 

Andre e 
Roberto 

Dois candidates a vereador 
de Imperatriz apresentam 
proposta de distrito industrial 
para o municipio. O medico 
Andre Paulino, PMDB e o 
intelectual Roberto Gelobom. 
0 posicionamento do Andre 
Paulino favoravol a 
municipalizayao do referido 
Distrito ja e piiblico e notorio. 
Numa cartilha, Roberto 
Gelobom explica as fases e 
aceitabilidade do Distrito. E 
bom ver candidates a vereador 
preocupados com o fiituro da 
cidade. ' 

Thompson 
com Lic'rtagao 

O publicitario Thompson 
Mota, que apresenta o 

Thompson Sem Censura, 
venceu a licitayao que a 
prefeitura municipal realizou 
para contratar uma agencia de 
propaganda. Dorian Meneses 
podera ser acusado de tudo 
dopois que deixar o governo, 
menos que doixou do cumprir 
as exigencias para uma boa 
administrayao. Tudo na 
prefeitura e licitado. Como 
man-da o fugurino. 0 
contribuinto agradece. 

Antes do 
tiroteio 

Hojo, domingo, 
continuamos com a sequencia 
de musicas de artistas com 
base em Imperatriz. Depois de 
Carlinhos Veloz, Washington 
Brazil o Dumar Bosa. ^ a vez 
de apresentarmos o valioso 
trabalho do multimidia Zeca 
Tocantins. Segue para os 
senhores, a miisica Depois do 
Tiroteio, que tambem se 
oncontra no CD Canta 
Imperatriz. Confira. 

Depois do 
Tiroteio 

Por isso toque, toque 
Nao me toque, nao me 

ponha nesse Ibope 
Eu sou do bloco popular 
Nao me censure de poeta 

intransigente 
So essa terra e essa gente 
Foi o que aprendi a amar 
Dizom as mas linguas 
Que aqui o tiroteio ja esla 

ficando feio 
Quo nom da pra comentar 
Eu tonho paz, tonho amor, 

tenho aconchogo 
Em todo lugar que eu chego 
Ha sempro alguem a me 

esporar 
La no terrayo tenho um 

abrayo 
E na Fly Back tern 

brotinhos pra sonhar 
E se acaso pinta uma crise 

de grana 
Monte um show em uma 

seraana 
La no Ferreira Gullar 
Por isso toque ... 
Praya de Fatima me retrala 

a todo instante 
Tomo um gole no imigrante 

e vou pro bairro da Uniao 
E o cou so borda de estrelas 

cintilantes 
E a mae lua mais brilhante 

ilumina o meu torrao 
0 tocantins se reveste o 

imenso espelho 
Refletindo branca areia pro 

poeta se inspirar 
Sei que essa terra cheia de 

lanta beleza 
Por certo Santa Teresa Ha 

de sempre abenyoar 
Por isso toque ... 

Ondas Curtas 

Q Neto Teixeira e Flaviano foram bastante aplaudidos na convenyao de Madeira. 

j—| Qs dois concorrem a prefeitura de Cidelandia. 

q Q candidate do Bern, do Banco do Estado do Maranhao, faz conhcio na Beira-Rio. 

[ | A data mais provavel sera sete de julho. Mas falta confirmayao. 

[—| Solange Marcolino matou PC Farias. Somos todos hipderitas. 

Qj Uma coisa eu garanto: Eu estava no meu apartamento quando PC morreu. 

Qj E voce, caro leitor, ja encontrou seu alibi? 

Q Diga Sim. Simplicio. Bom slogan do vereador e candidate a reeleiyao, Simplicio Zuza. 

[ j Esses dias bateu uma saudade de Alceu Valenya, o grande compositor. 

Q Quern nao se lembra de seus versos como Morena tropicana, eu quero o teu sabor ... 

q Ou; Se teu amor, foi hipocrisia. adeus Brasilia vou pra outra cidade. 

Qj O grande compositor da MPB lanya CD no mes de julho. Aguardem. 

[ | o Coronel Ventura viajou para Sao Luis. Na volta, promote surpresas. 

Q Compre o Bingao. Compro o Bingao. Compre o Bingao. 

Q Cafetoira no interior. Jackson Lago na capital. O cla esta ameayado. 

| | Pergutaram-me porque deixei de cobrar o governo itinerante para Imperatriz. 

[ j E porque as criticas , a mais esse ongodo do governo Roseana, tambem sao itinerantes. 

[ | Agora em relayao ao governo permanente, a^ criticas tambem sao permanentes. 

| | Alias, o governo permanente sera instalado quando na regiao tocantina? 

[ | Amanha e primeiro de julho. Alargada oficial do GP de Imperatriz. 

A corrida e um circuito de rua, e nao vale abandonar no meio da prova. 

Madeira mostrou 

forca na convenyao 

Segura o Leao Ze! 

LAsSO'<ATO RIO CLESIO FOMSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

At^ndemos pgr CGNVENfa- Fgne: 72 1 -54 1 1 
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por MACHADO NETO I 

ptmo Keal entra 

para o terceiro ano 

* Frigorifico Vale do Tocantino. 

Aniver^aria hoje ^funda^ao) e, recebe oe 

cumprimentoo do FEITO A MAO RESTAURANTE (oelf 

eervice, churraoco no o[u\\o e a^u^ feijoada aoo 

oabadoe), aji na Getulio Vargao, eequina com a Rua 

Alagoao, Centro. Fone: 721-3565. 

Pois e. 0 Piano Peal de estabiiiza^ao da 

5conomia, langado no dia 1° de julho de 94, 

oompleta amanha, o ecu segundo ano de vida. 
Entra para o terceiro ano, com muitos desafios 
a veneer: desemprego, baixos salaros, a questao 

da Peforma A^raria, as invasoes de terras que 

pipocam portodb o Pafs, a 5aude Publica falida e 
a violencia que impera nos principals centres 

urbanos, sao desafios que o presidente Fernando 

Henrique Cardoso tera c^ue enfrentar. 5em falar 

politica de juros altos que inviabiliza a pratica 
de muitos ne^ocios e sufoca principalmente as 

micro e pe^uenas atividades, e atinge tambem o 

consumidor que vai a urn banco ou ao comercio, 
por exemplo, para adquirir aquele produto ha 

muito desejado. 

Afora os meritos da estabiliza^ao da economia, 
com inflagao baixa e produtos compre^os 

razoavelmente ao alcance do consumidor, pode- 
se dizer que o Piano Peal precisa corngir a sua 

rota para nao "colidir" com o fracasso, coisa que 

nenhum brasileiro deseja que aconteg:a. 

- P-em... uma ce^onha trouxe vocc... 

- Ah, e? E o papai? 

- 0 seu pai veiode urn ovinho de pascoa! 

- Elum... E o vovd? 

- 0 seu avo veio dentro do saco de Papai Noel! 

- Ih, mae... nin^uem transa nesta familia? 

(Playboy/dez/93). 

Turismo 

Cracjue manda recado 

Junior Tachinha, urn dos craques revelados 
pelo Marvvel Esporte Clube, que se encontra 

atualmente no America Futebol Clube de Sao 

Jose do Pio Preto (5P), acaba de endere^ar 

cobrespondencia ao presidente Moreira Sjlva, 

colocando-se a disposi^ao da Escolinha do 

Marvvel, para o encaminhamento dejoqadores 

quando se fizer necessario no plantel do time 
Esta surqindo em Imperatriz, a associa^ao que a paulista. 

partir de aqora passa a conqreqar as empresas de Ele manda urn recado para a qarotada se 

turismo da reqiao. preparar com dedica^ao, a exemplo do que 

Na ultima quinta-feira (27), aconteceu no aconteceu com ele mesmo no Marvvel sob a 

Posseidon Hotel, o primeiro simposio sobre turismo orienta^ao de Moreira, na certeza de que, os 
que serviu tambem para fincar as bases da nova melhores serao aproveitados pelas equipesdo 

entidade. ■ centro-5ul do Pafs. 

Detalhes depois. 

Poupanga 

Na certeza, Junior Tachinha aqradece ao 
"mestre" Moreira Silva pelos ensinamentos a 

ele transmitidos. 

Hoje 1,11% 

Amanha 1,11% 
Fonte: P-C/Gazeta Mercatil. 

ufi 

Ate hoje, 30/06: 

P$ 0,3237. 

Avaliagao de Malan 

Enquanto o presidente fernando Henrique 
Cardoso responde afirmando que o Piano Peal 
veio para ficar , o ministro da Fazenda, Pedro 

Malan, faz tambem (e claro) uma avaliagao 

poAtiva. eleqendo os sequintes desafios para o 

proximo ano: • ' 

Continuidade do processo de desidexa^ao; 
Fernandas de area social; 
Equilfbrio das contas e; 

* Moderniza9ao do setor publico. 
Fisse tambem, entre outras coisas, que a 

mflagao esta em urn patamar estavel, tendo em 
vista que a maioria dos institutes de pespuisas 
preve que ele ficara entre 12% e 13% (em media) 

neste ano. y 

Festa na Servet 

exemplo de tantas outras empresas, a 
5ervet funcionou ontem em ritimo de festa junina, 

a comepar pela ornamenta$ao da loja de 

atendimefito e pela distribui5ao de pipocas e 

refngerantes aos clientes (com aten^ao especial 
a qarotada). r 

Na recep^ao a equipe comandada pela Fra. 

Clema e Fr. Paulo Henrique, enquanto o Fr. Jose 

Lopes viaja a trabalho. 
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Francisco Evilasio. 
Quern tambem viaj^ hoje a 5ao Luis, e o 

cmpresario Francisco Evilasio Teixeira de Melo, 
da Livraria Imperatriz. 

Vai para rever seus neqocios na IIha do Amor 

onte mantem uma outra livraria. 

Enquanto isso, dona Fos Santos fica no 
batente. 

Dola 

* Paralelo P$ 1,03 

* Turismo P$ 1,03 
' Comercial P$ 1,00 

Cota^oes do fechamento do mercado 
financeiro, sexta-feira, 23/06. 

Humor 

Joaozinho perqunta a mae: 
- Mae, como foi que eu vim ao mundo?. 

,, 7)estaque tambem hoje para o emprenario Francisco 
oelho, cap. do grupo de Jojas Comercial Norte (com filial 

em A$ailandia). Ele acaba de participar em Sao Paulo, de 
m'li* A™3 fdifao da Fen it (Feira Nacional de Indu stria Textil) a maior da America Latina no genero, tendo 

retornado ontem, trazendo as ultimas novidades da moda' 
para a regiao. So batente, na ausencia de Francisco 
C oelho, ficoti no com an do da equipe o gerente-ge ral 

Ozano, seu sobrinho e brago dire ito nos negocios. Vale 
registro. 

No0ueira Turismo 

Preparando-se para entrar em atividade a 
partir da semana que se inlcia, a Noqueira 

Turismo, mais uma aqencia do setor que se 

instala em Imperatriz para incrementar o 

mercado. 
A inauqura^ao esta prevista para esta 

sequnda-feira, sequndo informa^oes da 
cmpresaria Zenaid Noqueira que foi a Sao Lufs 
fazer urn curso intensivo junto a Transbhasil e 

tratar de outros aspectos comerciais de sua 

cmpresa. 
A Noqueira Turismo abre portas na Lufs 

Fominques, centro. 

Ouro 

0 grama no fechamento da BM&F, sexta- 
feira. 23/06. 

P$ 12,42. 

r . , Materials para 

lOL^lQ/UCi escr't^ri0. escolar, 
bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
prego da praga.. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

IMPERATRIZ 
1478, Centro. Cx. Postal, Promogao em papel reporter (mod. 400) R$ 6 00 ^^8'Centro-Cx. Postal, 

(resma) papel reporter (tipo) R$ 5,70 (resma) ' ^eP- 65-901- 490 - 

; " '  Imperatriz-MA 

»: ; 
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SERVICO MEDICO VETERINARIO ITDA 

Clinica Lab. e Pet Shop 

Consultas, Cirurgias, Vacinagoes, Exames 
Laboratoriais e Atendimento a propriedades rurais 

Jose Lopes da 
Fonseca Filho 

Me Ve^srinarlo 
Ch Ab 0189 

Clenia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Medica Veterinaria 

CRMV/MA - 0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Medico Veterinario 
CRMV/TO - 0204 — I - _   V/ I 

Luis Dowmgues. 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhao 
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F azendeiros se unem contra mvasao 

Exclusao 
Esta fora da pauta (.vo 

pen'odo de convocagao 
extraordinaria do Congresso 
Nacional, em julho, o projpto 
de lei que condiciona a 
privatiza^ao da Conlpanhia 
Vale do Rio Doce a previa 
autorizacao do Poder 
Legislativo. 0 projeto nao foi 
incluido enlre as prioridades 
de vota^ao do Legislativo, 
definidas pelo presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
e os lideres dos partidos que 
dao sustentayao ao governo. 

Com isso, o projeto so tern 
chance de voltar a ser 
examinado pelo Senado a 
partir de agosto. 

Desemprego 
A taxa de desemprego em 

maio na Grande Sao Paulo, 
medidapela pesquisa Diet^se- 
Seade, foi a segunda maior 
desde janeiro de 1995 — 
quando a pesquisa foi criada. 
Ao todo, 1,363 milhao de 
trabalhadores estavam 
desempregados no mes 
passado, ou 16,1% da 
populayao economicamente 
ativa da regiao. 

A maior taxa, de 16,2%, foi 
atingida nos meses de maio e 
junho de 1992. Gontudo, 
avisou o diretor executivo da 
Funda^ao Seade, Pedro Paulo 
Martoni Franco, a 
perspectiva para este mes e 
para o segundo semestre nao 
e ruim. "Pelo comportamento 
da economia, ja e possivel 
prever alguma reeuixTacao 
no emprego . ilisse. 

Promogao Pepsi 
A Pt'psi, em parceria com 

Rubinho Barrichello, lan9a 
promogao que brinda os 
consumidores com quatro 
modelos de squeezes (copao 
plastico com tampa e canudo) 
no formato de carros de 
Formula 1, para serem 
coleeionados. Para participar 
bastajuntartres tampinhas de 
qualquer produto Pepsi 
(Pepsi, Diet Pepsi, Kas 
Guarana, Seven Up, Diet 
Seven Up, Mirinda Uva, Teem 
e Diet Teem) com mais R$ 
2,00 e trocar por um dos 
squeezes da coleyao. Os 
Squeezes F1 sao autografados 
por Rubinho Barrichello, 
ancora da promoyao, e cabem 
800ml de refrigerante. 

Condenado I 
() ex-banqueiro mineiro 

Tasso Assun^ao Costa, de 64 
anos, foi condenado pela 
Justiya Federal a nove anos de 
prisao em regime fechado, 
por gestao fraudulenta de 
instituieao financeira e 
falsificagao de contratos de 
emprestimo. Ex-dono do 

Proprietarios rurais querem autorizacao do governo para contratar guardas nas fazendas 
Incra nao confirme em nova 
vistoria que a fazenda e 
improdutiva. Os sem-terra ja 
ocuparam a fazenda duas vezes 
este ano. Da primeira vez, em 
raaryo, sairam por ordem 
judicial. Da segunda, sairam 
mediante acordo, para que o 
Incra fizesse a vistoria na area. 
A fazenda fica no municipio de 
Itaberai. 

estas forem invadidas pelos hcou marcada para a proxima raSww?nii^ Srmterra 
lavradores. a^missao de 

dos 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

-i- 

Banco Hercules S.A e da 
Mercantil " Veiculos, 
liquidados pelo Banco Central 
em 1994, Costa foi o primeiro 
banqueiro do Pais incurso no 
"crime do colarinho branco". 

Condenado II 
Em outubro, ele foi 

sentenciado pela Justi^a 
Federal, no mesmo processo, 
a 12 anos e 4 meses de 
detenyao. Ficon apenas 37 
dias na cadeia e acabou 
libertado apos a concessao de 
um habeas corpus, obtido por 
selis advogados no Supremo 
Tribunal de Justi^a (STJ). 

0 ex-banqueiro foi detido 
quinla-feira (27) a tarde por 
policiais federals em sua 
mansao, na Zona Sul de Belo 
Horizonte, e nao forneceu 
resistencia. 

Banespa I 
0 programa de 

saneamento dos bancos 
estaduais, que sera adotado 
por meio de Medida 
Provisoria, podera incluir 
uma solmpao absolutamente 
nova para o caso do Banespa. 

O ministro da Fazenda, 
Pedro Malan, nao quis 
detalhar o cardapio de op^oes 
que sera apresentado aos 
governadores. Ele insistiu 
que as alternativas para o 
saneamento, para o 
saneamento dos bancos so 
serao conhecidos no 
momento da divulgagao da 
Medida Provisoria. 

Banespa II 
Malan confirmou que a 

MP preve a possibilidade de 
fusao de iiistituiydes 
estaduais, mas nao quis 
comentar a proposta do 
governador do Rio Grande do 
Sul, Antonio Brito (PMDB), 
de fundir as instituiydes 
gaiichas com o Meridional, 
um banco federal. A 
possibilidade de permitir a 
fusao de bancos estaduais 
com bancos federals nao 
figura entre as alternativas em 
discussao com o Banco 
Central. O governo prefere 
soluydes em que os 
governadores percam o 
controle da instituiyao. 

TBC 
A partir de amanha. 

quando entra em vigor a nova 
Taxa Basica do Banco Central 
(TBC), os .bancos que 
buscarem o redesconto junto 
ao BC ja pagarao 1,90% ao 
mes, em julho. O 
Departamento de Operaydes 
Bancarias (Deban) divulgou 
carta-circular esclarecendo os 
criterios para a apurayao dos 
encargos das linhas de 
assistencia financeira de 
liquidez. 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agenda Estado 

Cerca de 200 fazendeiros 
deste municipio reuniram-se na 
sede do Sindicato dos 
Produtorcs Rurais local, no 
inicio da semana, para debater 
for mas de prot^ger suas 
propriedades de possiveis 
invasdes organizadas por 
trabalhadores sem-terra. A 
ideia e criar uma mobilizayao 
preventiva contra as invasdes. 
Uma das propostas tiradas na 
reuniao foi a de formar uma 
comissao para a Brasilia em 
busca de apoio a bancada 
ruralista no Congresso 
Nacional. Os proprietarios 
querem inserir na lei um 
adendo proibindo a 
desapropriayao de areas se 

Vitoria do 

governo na 

limita^ao 

aos DVSs 

por Rodrigo Mesquita 

A Camara dos Deputados 
aprovou, por 248 votos a 141 e 
11 abstenydes, mudanyas no, 
seu regimento interno que 
tornam exclusive das 
lideranyas dos partidos os 
pedidos de destaque para 
votayao em separado (DVS). 
Mesmo assim, ha um limite de 
DVS proportional a bancada 
de cada partido. As oposiydes 
reclamaram da mudanya, pois 
vinham utilizando o recurso 
para derrotar o governo nas 
votaydes das emend as 
constitucionais. 

A mudanya no regimento 
interno da Camara e uma 
vitoria dupla: do presidente da 
Camara, Luis Eduardo 
Magalhaes (PFL-BA), que fez 
de tudo para aprovar o projeto; 
e do governo, que acredita na 
possibilidade de votayao mais 
rapidadas alteraydes da carta. 

De acordo com as 
alteraydes feitas ontem, e ja 
em vigor, os partidos com 
bancada de 5 a 24 deputados 
tern, direito a um DVS. I^estc 
caso estao o PCdoB (10) e o 
PSB (14), Se tiver de 25 a 49 
deputados, a legenda pode 
apresentar dois DVS, o que 
contempla o PDT (26). 
Bancada de 50 a 74 da direito 
a tres DVS, caso do PT (50). 
De 75 para cima, sao quatro 
DVS. Na ultima categoria 
estao os partidos da bancada 
do governo; PFL (100), PMDB 
(97), PPB (86) e PSDB (85). 

A preoCupayao 
fazendeiros se justifica, 
segundo diretores do sindicato, 
devido ao fato de Caiaponia-GO 
estar localizada no centro de 
uma regiao de conflitos de 
terra. Os proprietarios 
decidiram tambem procurar as 
autoridades estaduais para 
obter autorizayao da 
contratayao de guardas rurais 
para garantir a seguranya das 
fazendas e evitar invasoes. A 
comissao devera propor ao 
Incra a definiyao de aydes 
pacificas de desocupayao das 
areas ja invadidas. 

Uniao 
O presidente do Sindicato 

dos Produtores Rurais de 
Caiaponia, Adevaldo Machado 

Vilela, disse que os sem-terra 
atuam com profissionalismo "e 
nos precisamos estar unidos e 
fortes para proteger nossas 
propriedades", frisou. Para ele, 
a introduyao na lei da clausula 
que torna inviavel a 
desapropriayao caso a area seja 
invadida pode sef "a soluyao 
para o problema fundiario no 
Brasil". Uma nova reuniao 
ficou marcada para a proxima 
segunda-feira. para definir as 
estrategias de ayao do sindicato 
contra a ameaya a ameaya das 
invasoes. 

Amadeu Leao Sanches, vice- 
presidente do Sindicato, 
afirmou que teve informayoes 
de que quatro fazendas de 
Caiaponia estariam na lista para 
serem ocupadas pelos sem- 
terra ate o final deste ano. "Isto 
esta nos preocupado muito e 
nossa saida e a uniao para 
impedir que estas invasoes 
cheguem as fazendas de 
Caiaponia", assinalou 

Santa Rosa 
A direyao do Movimento 

Nacional dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra de Goias 
ameaya voltar a ocupar a 
Fazenda Santa Rosa, caso o 

procurou a 
sindicancia que apura 
denuncias de irregularidades 
no Incra para entregar o dossie 
que preparam contra o 
superintendeute Lazaro Vilela, 
e denunciar uma suposta 
tentativa de alterayao no laudo 
da Santa Rosa. Segundo 
Aparecido RamoS de Faria, 
lider dos sem-terra, o laudo 
caracteriza a Santa Rosa como 
fazenda improdutiva, propria 
para a reforma agraria. 
"Tivemos acesso aos 
documentos", garante. 
Tambem esta semana. eles 
entraram com um pedido na 
Justiya para obrigar o Incra a 
divulgar o resultado da vistoria 
feita em maio. 

PARA COMPRAR S£U 

COMPUTADOR 

COM O MELHOR PLANO 

DO MERCADO, 

SO E PRECISO ESTA TECLA. 

.Enter 

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

Tod a a linha de computadores e impressoras IBM, vocejd pode comprar com 

os melhores pregos, prazos, gar ant ia e assistencia tecnica. 

Se voce quer entrar para o mundo da informdtica, entre primeiro na Liliani. 
BEM-VINDO AO FUTURO. 

R$ 3.895,oo 
d vista ou 
1+12 de 

L* i-U 

Ut Jt ^ ^ 

r$446,oo 

mensais 
Total a Prazo: 

R$ 5.798,00 

IBM APTIVA K 45 
Pentium 100 Mhz 01 Ano 

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

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

entretenimento. 

Impressora Execjet 4076-IIc. 

Qualidade Superior por um pre^o 

inacreditavel. 

*Jato de Tinta 
*21 Kb 
*3 p.p.m (P&B) 
*600X300 dpi 
*Preto & Branco 
*Color 
*12 Fantes 
Residentes 
* Gar and a 

m 

> 

R$ 665.00 a vista ou 1+12 de ^ t/i/ u vi. 

R$76,00 mensais 

Total a Prazo: R$ 988,00 

\ 
Ofertas vdlidas enquanto durar o estoque. Juros 7.5% a.m 

i tcTf00" 

Grafica Jardim 

O MELHOR SERVICO EM OFF SET DA REGIAO. TRAEALHAMOS COM COMRUTACAO GRAFICA OUE RESULTA 

OS MELHORES IMRRESSOS. Ruo Luis Domingues, n° 1 206 fcne 721-1077 



4C Espute Imperatriz, 30 de junho de 1996 

Leao, ferido, pega o Tiradentes 

Marilia, depois da derrota para o Corinthians, enfrenta o Tiradentes, da Policia Militar 

Bate 

Bola 

por FRANCISCO DO VALE 

Copa Infantil 
O Campeonato Infantil 

organizado pela Escolinha 
das Redes Jandui, e 
homologado pela Liga 
Imperatrizense de Desporto, 
com o apoio do Cafe Viana, 
comeya dia 07. Ouro Verde e 
Jandui fazem a abertura 
oficial dacompeticao as 08:00 
boras no Estadio*Municipal 
Frei Epifanio D'Abadia. 0 
motivo do adiaraento da 
rodada foi devido a realiza^ao 
do show no Estadio 
Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia. A comissaO 
organizadora da competi^ao 
esteve reunida com os 
presidentes de clubes e 
definiram a primeira rodada 
do campeonato. Al^m dos 
jogos que serao realizados no 
Estadio Municipal Frei 
Epifanio D'Abadia, havera 
tambem jogos no campo do 
Brasileirinho. 

Aniversariando 
Quern esteve trocando de 

idade foi o treinador Eriio 
Gomes, da Sociedade 
Esportiva Jandui. Uma 
festinha para os amigos e 
alunos foi oferecida ontem 
pelo aniversariante. O 
colunista agradeceu pelo 
convite. Os alunos e 
funcionarios da Escolinha 
Redes Jandui desejam-lhe 
muitas felicidades e que 
continue send© um grande 
campeao. 

America 
A comissao t^cnica do 

America esta ansiosa para 
colocar em campo a sua nova 
equipe. Vice-campeao da 
Copa Dente de Leite, os 
dirigentes esperam fazer 
excelente campanha no 
Campeonato Infantil e chegar 
ao titulo tao sonhado. Os 
treinamentos estao sendo 
realizados no carapo do 50° 
BIS e o tecnico Noga pediu a 
diretoria a contrata^ao de 
tres jogadores do Marwel. 

Guarani 
O Bugre viajou por volta 

das cinco da madrugada 
rumo a cidade de Rondon do 
Para. Em Rondon o 
representante de Imperatriz 
na Copa Regional feni um 
dlficil compromisso diantc do 
Mtiller, time de melhor 
campanha na Chave "B" da 
Copa Regional. A comissao 
organizadora definiu que a 
arbitragem de Muller x 
Guarani, como aconteceu na. 
rodada anterior, seja neutra. 

Para o tecnico Isnard 
Antonio, a confirmayao de 
uma arbitragem neutra da 
mais vida ao classico. 
Perguntado sobre o time que 
ira entrar jogando, ele 
respondeu que so minutos 
antes da partida e que ira 
definir a onzena. Por 
enquanlo, os meias, Xaxado 
e Valdo nao irao viajar com a 
delegayao, uma vez que os 
jogadores tern compromisso 
firmado com equipes de 
Acailandia. O Valdo e a 
principal arma do SanThiego 
no jogo de logo mais. onde 
decide uma vaga para as 
semifmais da competi^ao. 

Campeonato Amador npt 
Cai O Campeonato Amador 

de Imperatriz tera hoje mais 
uma rodada. A partida enlre 
Bananal e Corinthians, que 
estava marcada para ontem, 
foi adiada para uma data 
ainda a ser conhecida. A 
partida foi adiada de quarta 
para sabado, devido o jogo da 
Sele^ao Brasileira. A 
diretoria do Bananal entrou 
com um pedido de suspensao 
da partida que seria realizada 
ontem, devido as conveneoes 
que estao sendo realizadas 
naquele povoado. Os outros 
jogos permanecem como 
estavam programados. 

Barese 
O Barese de Joao Lisboa, 

esta treinando firme visando 
o Campeonato Municipal 
19%. O diretor de esporte de 
Joao Lisboa, Ozias Panfilo, 
esta trabalhando no' sentido 
de promover uma grande 
competieao. A competi^ao 
teni 10 clubes, brigando pelo 
titulo maximo datemporada. 
Outro time que esta 
treinando com afinco e o 
Gremio, que apos dois anos 
volta ao campeonato. 

Marilia 
O Marilia Futebol Clube, 

ainda ferido com a derrota de 
2 a 1 para o Corinthians, 
enfrenta o time da Policia 
Militar logo mais as 08:00 
horas, no Xurupitao. A 
diretoria ainda esta 
inconformada com a atua^ao 
do arbitro Alvaro Cassiano. 
Na opiniao dos dirigentes do 
Leao Azul, a arbitragem 
complicou o andamento da 
partida. Marilia e Tiradentes 
terao a arbitragem de 
Jurandir Gomes, que sera 
auxiliado por Cloves Aguiar 
e Raimundo Pereira de 
Souza. / 

/ 
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O time do Marilia enfrenta o Tiradentes, da PM, as 08:00 horas no campo do Xurupitao 

por Francisco do Vale 
Da Edltoria de Esporte 

Apos a derrota para o 
Corinthians por 2 a 1. o Marilia 

tenta a reabilitacao hoje as 
08:00 horas contra o 
Tiradentes, da Policia Militar. 
A diretoria do Leao nao gostou 
da atuacao do arbitro central da 

partida contra o timao no 
ultimo domingo no Estadio 
Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia. Segundo o diretor 
Manoel Cecilio (Marilia), a 

arbitragem de Alvaro Cassiano 
comprometeu o resultado final 
da partida. "Este arbitro nao 
trabalha mais em jogo do 
Maiilia. Nos iremos entrar com 
um pedido de veta^ao dele nos 
nossos jogos", disse Manoel. 

Devido o show que sera 
realizado no Estadio Municipal 
Frei Epifanio D'Abadia, - a 
partida entre Marilia x 
Tiradentes sera realizada no 
carapo do Xurupitao, com 
horario previsto para as 08:00 
horas. O arbitro central da 
partida sera o senhor Jurandir 
Gomes, com bandeiras de 
Cloves Aguiar e Raimundo 
Pereira de Souza. O Marilia 
ainda nao, foi definido: Segundo 
o tecnico Oto, ainda ha algumas 
duvidas no ataque da equipe, e 
so sera definido quern entra 
jogando minutos antes da 
partida. 

Guarani segue rumo ao titulo 

por Francisco do Vale 

O representante de 
Imperatriz na Copa Regional, 
ja se encOntra na cidade de 
Rondon, onde faz a primeira 
partida da decisao logo mais 
as 16:00 horas contra o Muller. 
0 tecnico Isnard Antonio nao 
ira contar com a mesma 
equipe que venceu o Estreito 
no ultimo domingo no Estadio 
Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia. O treinador 
lamentou que em todas as 
partidas ja realizadas nao 
conseguiu colocar em campo 
a mesma equipe. Xaxado e 
Valdo, que jogam hoje em 
Acailandia, nao viajarao com a 
delegacao. Biro-Biro . e 
Neirisvan, que tiveram boa 
atuacao contra o selecionado 
de Estreito, devem ser 
mantidos na equipe. O 
atacante Neirisvan marcou um 
dos gols na vitdria de 3 a 1 

mm WWiV*, 
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Guarani, representante de Imperatriz,. tern a melhor campanha do campeonato 

Independdcnte de llinga por 4 • comissao organizadora, apos a 
a 2, no Frei Epifanio. 0 jogo realizacao do campeonato, ira 
de volta acontece no dia 06 de fazer uma selecao dos craques 
julho no Estadio Municipal 
Frei Epifanio D'Abadia. A 

sobre o Estreito. Para chegar 
a final dacompeticao, o Bugre 
realizou oito partidas, venceu 
qualro, empatou tres e perdeu 
apenas uma partida, jiara o 

da competicao para jogarem 
contra Payssandu e Sampaio. 

Plaza faz partida dificil 

por Francisco do Vale 

0 Plaza, do tecnico Moises, 
faz uma partida bastante dificil 
as 16:00 horas na I^minadora 
Parana. O tricolor, que deixou 
escapar uma vitoria diante do 
Palmeiras na segunda partida 
da primeira rodada do 
campeonato, onde empatou 
em 0 a 0, pega a Ajuventus. A 
Ajuventus, quo tambem deixou 
escapar a vitoria diante do 
Bangii, na abertura do 
campeonato vem com forga 
total para cima do 
desconhecido time da 
Ajuventus, mas que tem um 
excelente elenco. Os 
dirigentes da Ajuventus 
tambem reclamaram bastante 
da arbitragem da primeira 
rodada. A diretoria afirmou a 
reportagem que o arbitro 
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O tricolor enfrent* o time da Ajuventus, que empatou com o Bangii na primeira rodada 

Jur'andir Gomes deixou o 
tempo passar em demasia, e o 
gol do Bangii so aconteceu aos 
60 minutos da etapa final. 
Mesmo sabendo das 

dificuldades que iraenconlrar 
dentro de campo, a diretoria 
do Plaza esta confiante numa 
vitoria. Ajuventus"x Plaza 
jogam as 16:00 horas no 

campo da Laminadora Parana, 
com arbitragem de Antonio 
Carlos dos Santos Sa, com 
bandeiras de Jose Reis Lima e 
Francisco Souza Reis. 

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

comonda de segunda a sexto-feira, o progroma Cidade 

Alerta, 15h30, peb TV Cidade. 

A verdade mia e c.. a doa a quem doer. 
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Verao alegre 

Neste verao, viaje com sedu?ao das 

cores e acessorios praticos e plasticos. 

Muitas flores e insetps coloridos 

alegram a moda praia. Aproveite a dica 

e viva um verao com mais 

por VALERIA CRISTO sensualidade. 
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JIVEKAR - Distribuidora de Vticulos Karajas I f a/F/1/ A/T 

Sabe quanto Q 
custa pinta' seu ^ 

scarro na DIVEKAR? / / 
o o 

Com a melhor cabine de pintura utilizada, 
ccin a tinta feita espectabnente para seu vei'cuio 
(qualquer modelo ou marca), e os profissionais 
mais trainados? Quase de GRAQA! 

A u u / 

"QuaSidade em services e atendimento" 721-1800 

Colecao Diva 

Se voce quer entrar na moda, 

use um oculos italiano Diva. 

Exclusividade Maia. 
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Jornai Capital 

0 Seu Oder 
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Para anunciar 

e so ligar 

723-2034 

flkodemiQ 

Rskon 

Pratique Karate 
Preservar a integridade fisica, 

mental e sensorial de seus [iraticantes. 
Treinado karate voce adquire: 

habilidade, disciplina, equlibrio, forfa 
•e autoconfianfa. 

Horarios: 
Karate — segunda. quarta e sexta 

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

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

Matriculas abertas. 
Rua Piaui, 612, Nova Imperatriz. 

ncQdemici 

ProCorpo 

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

Rua Piaui, 

880 

Centre 

Vende-se 
Uma casa constnn'da (esquina) e outra 
come^ada, com ponto comercial, A 
Rua Furna, nu 08-A, Parque Santa 
Liicia. 
Valon 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 — pre90 
a combinar; Uno ELX completo, cor 
vinho, R$ 9.500,00 
Av. Getulio Vargas, 1973, em frente ao 
Bamerindus. Fone; 721-0562, falar 
comZeVais. 1 

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

Maira Estacionamento 
Vende: 

Omega 93 - R$ 18.000 — cor vinho; 
Santana 94 - R$ 14.000 — cor azul; 
BMW 92 - R$ 60.000 — cor preto 
Contalos 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 
Um Carro Premio87 - R$ 3.000 — cor 
chumbo. 

1 ratar em horario comercial no local 
ou pelo fone 723-1628. 

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

Joia Motel 

Apartamentos com 
| frigobar. telefone, 
televisao, ar condicionado, 
video e um completo 
servifo de quarto. 

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

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

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

Rovel Veiculos 
Vende: 

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

Ademar Mariano Consult 
linuhiliaria 

Vende: 
*Uma casa residencial localizada a Av. 
Bernardo Sayao, Bairro Tres Poderes 
— com 04 quartos, 01 suite, garagem, 
piscina, copa/cozinha. Prepo de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a 
Rua Sergipe, Bairro Jupara — com 02 
quartos, 01 suite, garagem, area de 
servipo, copa/cozinha. Prepo de 
ocasiao. 
'Um' apartamento residencial 
localizado a Rua Sao Pedro, Bairro 
Nova Imperatriz, Ediftcio Meridien — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Prepo de ocasiao. 
*Um apartamento - residerfcial 
localizado a Rua Gioas, Selor 
Maranhao Novo, Edificio Laville — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Prepo de ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a 
Rua Frei Manoel Procopio, Bairro 
Cenlro — com 02 quartos, banheiro 
social, copa/cozinha. Prepo de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada no 
Setor Amazonas — com 02 quartos, 01 
suite, banheiro social, copa/cozinha, 
com uma area de 1.000 m2 de terreno 
(construpao nova). Prepo de ocasiao. 
Contatos; Fone 721-5424 

.Alex Arouche Imoveis 
Sua Garantia Imobliaria 

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

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

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

Imohiliaria Karajas Ltda 
RuaCorioIano Milhomem, 1727; fone:. 
721-4212, 

Vende Casas: 
* Na rua Hermes da fonseca, Cenlro. 
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 
K$ 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 Jupara 
R$ 25.000,00 
* Na Av. Getulio Vargas, Centro 
R$ 200.000,00 

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

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

905 - Mercadinho, ou pelo fone 721- 
7361  

Oferta de emprego 
A Exticendio Comercio e 
Representapoes LTDA esla 
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. Getulio Vargas, 1581, Sala 4. Falar 
com Ladeira. Fone: 722-1304 

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 CL1, 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 Todav 93/94 - R$ 2.300,00 
CG. ano^89 - R$ 1.600,00 
CG. ano 86 - K$ 1.500,00 
Pampa 89 - 3.200 cor vermelha;* 
Santana 95 - R$ 18.000 
Av. Dorgival P. de Sousa, 991-fone;723- 
2481 

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

Vende-se 
Uma D-20 completa, cor preta, ano 93. 
R$ 23.000,00. Interessados falar com 

Weler Resende, fone 977? 1122 

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

Vende-se 

Uma casa no Jardim Cristp Rei, com 
02 suites. R$: 20.000,00. Aceita-se gado 
no negocio. 
Uma ca?!a residencial, btima 
localizapao, apropriada para clinica e 
laboratorio. Prepo de ocasiao. 
Uma casa residencial, a Rua D. Pedro 
11, Bairro Uniao. com 05 quartos, 02 
suites, dependencia de empregada, 
area de servipo e campo de futebol. 
Acei ta-segado no negocio. Tratar com 
o Sr. Assis Dias, pelosjfdaes: 721-6945/ 
977-2569 

Solcio Porcifso 
Metodo moderno de corte e 
massagem, com produtos 
da mais alta confianpa e por prepos 
camaradas. 
Rua Luis Domingues, 2018- Fone: 721- 
5087 - Centro 

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

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

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

Passa-se 

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

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

Vendo 
Um treiler-novo e completo. Prepo de 
ocasiao (1.200.00). Os interessados 
devem falar com Remy, a Rua Rio 
Grande do Norte, 176, enlre as ruas 
Gonpalves Dias e 13 de Mai» 

Vende-se 

Uma casa residencial no 
Conjunto Alaraeda Quinta de 
Ouro, com 1 suite, 1 quarto, 
sala ampla, cozinha, garagem 
para 2 carros e quintal. Os 
interessados, falar com 
Marcos, fone 723-2223 

Flop 

de 

§eda 
A tradupao exata de tudo que as 
mulheres de bora gosto esperam de 
um lingerie noite. Flor de Seda. E usar 
e seduzir. 

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

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

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

Via9ao Nordeste 
Diariamente 
Pousos; 14:05 Decolagens: 14:40 

Brasil Central 
De domingo a sexla-feira 
Pousos: 11:00 e 16:00 -Decolagens: 
1120 e 16:20 

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

Vende-se 
Um Pampa ano 84, cor beje. R$ 
3.000,00, aceita-se contra-proposta ou 
troca. Contatos com Rosa, pelo fone: 
721-7" 10  

Vende-se 
Um ian> 'e mp' to, prepo de 
ocasiao, v icalizapao (no 
setor hosp .. com Remy. 
Rua Rio Grande tic N. 176. Centro 

S 

Tucanu's Video 

As novidadGS da setima 

artc no conforto do seu lar 

Rua Rio Grande do 

Morte, 605 Centre 

Fone: 721-7510 

Impcpatriz - -MA 

Auto Mecanica Zequinha 

Mecanica em geral, solda 

eletrica, chassis em geral e 

lanternagem. Pe volta a 

ativa, agora a BR-010,68A, 

Maranhao Novo. 

Fone: (098) 721-4171 

Vende-se 

Uma casa residencial com 

UMA SALA, UM QUARTO, COZINHA 

E BANHEIRO. LOCALIZADA NO 

Jardim Sao Luis. 

Interessados devem entrar 

EM CONTATO COM O SR. ANTONIO 

PELO FONE; 721-0192 

A GLORIA PIRES IIWENTA MODA 

E VOCE FICA COM OS APALUSOS 
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COMPRANDO QUALQUER 

PRODUTO DA 

Consuls 

VOCE GANHA UMA 

CX. DE CERVEJA (24 Unid.y 

Geladeira CONSUL 
280 Us, Mod. RC28C 

RS469,00a vista ou no carnet 

Condicionador de Ar CONSUL 
10.000 Bins, a Timer, Mod. CF 10M 

r$679,00 vista ou no carnet 

por mes 

ou 5 cheques de R$ 105,00 

79 KS M j* .00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 152,00 

Ltnradora LA 
MAKPLUS 

RS l29roo 
vista ou no carnet 

R$ 

por mes 

r00 

m 

ou 5 cheques dleR$ 29,00 

ARNO 

Lavadora 
ARNO 
LAVETE 
Mod. LAVL 

RS /69,oo 
vista ou 

no carnet 

* -i 

R$ 19 so 

por mes 

T 
ou 5 cheques de R$ 38,00 

WALITA 

Batedeira 
WALITA 

Liquidifitador TOPA Tl'DO, 
WALITA Mod. BT-32 

VENEZA, RS 79 OO 
Mod. LQ-98 * ' 

. a vista mi no c 
RS S*,OOd vista 9^ 

ou n(garnet ^9,00 

R$ O,50 por mes 

por mes OU 
5 cheques ^ 

de R$ 17,00 ou 5 theqJesde'RS 18,00 

tfWS 

• » 

..... 
... 

• • • • 

monar 
3 

B/ciclefa MO NARK TROPICAL 
FREIO INGLES, Mod. FM-26 

RS tSS,oo a vista ou no carnet 

18 r$ m w,oo por mes 

ou 4 cheques de R$ 35,00 

^ ff- \ 

Telefone C.C.E. 
Mod. LT- 550 e 
KS 21,00 | 

Jz vista 
•ou no carnet 

i 
Ml 

dRs,50 por mes 

ou 5 cheques deR$ 4,70 

24 PARCELAS FIXAS 
Rack 
Duplo Deck 
AM/FM 
Mod. SS 6880 

TV C.C.E. 
20", em Cores, 

C/Controle Remoto 
Mod. HPS 2080 

.%%r 

us395,oo vista ou 

24 x R$ 39 00 por mes 

ou 5 cheques de R$ 89,00 

Stereo System C.C.E 

ks l87,oo vista ou 

19 24x R$ M ,50 por mes 

ou 5 cheques deR$ 42,00 

7^ 

*Equalizador 3 Bandas ^Continuous Play 
*Gravagao Rdpida *Memdria p/ 20 Faixas 
*Caixas Destacdveis 

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

RS 23S, OO a vista ou 

M 24* r$ dm^r,oo por mes 

ou 5 cheques de R$ 53,00 

SUNDOWN^ BIKE 

A PAS SIK^S 

24X 

IGUAIS 

Ventilador CCE ; 
3 Velocidades . 

30 cm, Mod. V 50 | 
PS29,00 ■ 

d vista ou no carnet 

R$ ^£,30 por mes 

ou 5 cheques '• 
de R$ 0,50 ! 

LINHA 

I 

Bicideta SUNDOWN > 
SHIMANIMAL, 18 Marchas, J 

Cdmbio Shimano, u 
Cano Reforcado m 

rs2I5,oo ■ 
a vista 

R$ 

(a ou 

22 '00: 

por mes m 

ou 5 cheques - 
de 11$ 49,00 I 

- V 

^ fc I f v. 

i 

A A) 

i 
\ 

s 

Ofcrtas vrilidai al': 06/07/96 ou enquanto durar o tsloque. Piano Carnet. juros 10% a.m. Piano Cheque, juros 6% a.m. CMP/NUson 
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Gohab supera ex|fectativas 

a emuresa oara consctruir um anartamcntos cada, divididos auto-financiamento. A Cohab ia 

por Katla Patricia 
D^'Editoria de Regional 

A Companhia de Habita^ao 
do Piaui — Cohab vendeu em 
tres dias todas as unidades do 
Condominio Verde Te Quero 
Verde. Durante toda a semana, 
mais de mil pessoas procuraram 

a empresa para conseguir um 
dos 640 apartaraentos qiie serao 
constrmdos em regime de aulo- 
financiamento. 

A Companhia vai analisar o 
cadastro dos inscritos e 
convoca-los na proxima semana 
para assinatura do contrato. 
Caso baja de desislencia ou 
cancelamento por falta de 
atendimento aos criterios 
preestabelecidos, serao 
convocados imedialamente os 
que ficaram na lista de reserva, 
que foi assinada por mais de 800 
assinaturas. 

O Projeto Verde Te Quero 
Verde ficara localLzado numa 
area entre a Ceasa e o conjunto 

^Saci. Sao 20 blocos com 32 

apartamentos cada, divididos 
em cinco quadras. O 
condominio tera padrao 
superior aos ja vendidos pela 
empresa, com apartamentos de 
dois e tres quartos, sendo inn 
com suite. Os pianos de 
financiamento serao de 96 a 144 
meses e presta^oes a partir de 
R$ 98,00, sem pagamentos 
intermediarios. As primeiras 
unidades serao entrcgues em 
doze meses e as prestayoes 
comeyarao a ser pagas a partir 
da assinatura do contrato. 

O Condominio Verde Te 
Quero Verde faz parte do 
Projeto Cohab Mais Facil, que 
preve a construyao de 
apartamento em regime de 

auto-financiamento. A Cohab ja 
diyulgou edital para compra de 
terrenos e material de 
constru^ao necessaries a 
instala^ao de diversos 
programas. "A venda de todas 
as unidades do Verde Te Quero 
Verde superou as expectativas. 
Brevemente lan^aremos novos 
conjuntos de apartamento", 
disse o presidente da Cohab, 
Elias Prado Junior. 

No proximo semestre, a 
Cohab vai inaugurar a primeira 
etapa de construgao de casas 
em regime de mutirao, nos 
Conjuntos Renascen^a e Bela 
Vista, e, paralelamente, serao 
lanyados novos projetos 
habitacionais no Estado. 

Detran implanta 

Diretoria Regional 

em Pamaiba 

Gampanha da Nota 

sorteou carros ontem 

por Elingr Campos 
Da Editoria de Regional 

! 

0 governador Francisco 
Souza inaugurou ontem 
(29), as 20 boras, a Is 

Diretoria Regional de 
Transito de Parnaiba. 
Segundo o diretor de Detran- 
PI, Themistocles Sampaio, o 
drgao atuara com mais 
frequencia na Regiao Norte, 
visto que Parnaiba possui a 
2® maior frota de vaiculos 
motorizados do Estado. 

Com um terreno de 6.500 
m2 de area e 670 m2 de 
construvao, a sede do 

Detran foi construida em 5 
meses. Alem do 
estacionaraento de 
pavimentayao poU&lriea para 
exames de vistoria e baliza, a 
nova sede tern um 
estacionamento interno e 
uma area livre para passeio. 

De acordo com 
Themistocles Sampaio, o 
Detran de Parnaiba esta 
sendo equipado e 
informatizado, equiparado 
aos demais Departamentos 
de Transito do Brasil. O 
investimento foi superior a R$ 
460 mil, recursos do prdprio 
departamento. finalizou. 

Secretario contesta senador 

por Washington Luis 
Da Editoria de Regional 

Os consumidores que 
enviarara envelopes a 
Secretaria da Fazenda do 
Estado do Piaui, contendo 
notas e cupons fiscaiS, 
concorreram a 16 premios em 
sorteios que foram realizados 
a partir das 20 horas de ontem 
(29), na Potycabana, durante 
encerramento do XX 
Encontro Nacional de 
Folguedos do Piaui. Um dos 
premios foi um fiat Uno Mille 
zero quilometro na cor 

branca. Os outros premios 
foram moveis e 
eletrodomesticos construidos 
ou montados no Piaui, alem 
de bicicletas e cestas basicas 
contendo produtos 
genuinamente piauienses. 

A Campanha Cultura 
Popular da Nota Fiscal, que 
foi promovida pela Sefaz e 
realizada pela Funda^ao 
Cultural do Estado do Piaui 
(Funcepi), arrecadou cerca 
de 2 milhocs de envelopes. A 
campanha teve como objetivo 
aumentar a arrecadagao de 
ICMS. 

Premios 
Os premios que foram 

sorteados entre os 
consumidores foram uma 
antena parabdlica montada pela 
empresa Antenao, um freezer 
montado em Parnaiba pela 
empresa Freezeopar, duas 
bicicletas montadas i)ela fir ma 
R. Damasio, um conjunto de 
sala de jantar da Rani Moveis, 
um conjunto de sofa Socimol do 
Lojao Parafba, cinco cestas 
basicas com 32 produtos 
piauienses cada uma , um 
•conjunto de terrago fabricado 
pela firma Rani Moveis, um 

conjunto de toalha de jantar em 
artesanato da Tosca, um' 
conjunto de cama e mesa em 
linho da Tosca e um curso de 
informatica com durayao de um 
ano, na escola MCM Sistemas 
Ltda. 

Os sorteios foram realizados 
em meio as atraydes do XX 
Encontro Nacional de 
Folguedos, que foi promovido 
l)ela Funcepi e atraiu milhares 
de pessoas a Potycabana. Os 
consumidores puderam enviar 
envelopes contfendo notas e 
cupons fiscais ate uma bora 
antes do sorteio, na Potycabana. 

por Sergio Fontenele 
Da Editoria de Regional 

Para o secretario de 
Planejamento, Cezar Fortes, o 
senador Freitas Neto (PFL) esta 
enganado quando afiiroa que o 
Governo do Estado do Piaui 
deve solicitar do Ministerio da 
Fazenda apenas "o que e 
possivel" para solucionar os 
problemas da divida estadual. 
"Pedimos o que e necessario; 
compete ao Ministerio dizer o 
que e possivel". Fortes discorda 
do senador ix-felista quanto a 
conduyao das negociayoes em 
tor no da divida do E stado e 
assegura que a equipe 
economica do governo 
Francisco Moraes Souza nao 
comete qualquer erro 
estrategico. 

O secretario disse ainda que 
Freitas Neto estadesinformado 
ao sugerir a tomada de 
emprestimos junto a 

organismos fihanceiros 
internadonais, pois o Governo 
Estadual ja negocia com um 
grande niimero de instituiyoes. 
como o Fundo Imobiliario tie 
Madri. "Os jornais deram 
enorme espayo as negociayoes 
com francos e intermediarios 
internacionais", responde 
Fortes. Segundoo secretario de 
Planejamento, 0 Governo 
Estadual evita maior divulgayao 
de outras aybes referentes a 
obtenyao de novos emprestimos 
estrangeiros, com taxas de juros 
razoaveis, para nao criar lalsas 
expectativas, mas tambem 
aposta nessa alternativa. Cezar 
Fortes elogia a postura do 
senador piauiense, que.embora 
faya criticas a atual 
administrayao do Estado, tern 
apresentado propostas, "o que 
nao acontece em Yelayao a 
maioria da bancada de 
parlamentares federals 
oposicionistas". 
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Tempra Stile: uim 

Requinte e desempenho se unem nesta versao 

7A 

em alto eitilo 

mais veloz do Brasil: o Tempra Stile 

De 

Carom 

porRAIMUNDO PRIMEIRO 

Uma Maseratti 
de arrasar 

Honrando a tradi^ao de 
esportividade e requinte, a 
Maseratti, mais luxuosa 
marca italiana, foi esbanjar 
beleza, conforto e 
desempenho no ultimo Salao 
de Holonha com esla nova 
joia: a Maserati Quattroportc. 
Sob seu capo, um V6 de 2,8 
litros todo de aluminio, com 
duplo comando das 24 
valvulas e dois turbos, rende 
284 cavalos. 

A ampla faixa de torque e 
0 cambio de seis marchas <ou 
automatico opcional) 
contribuem para o prazer de 
dirigir em todas as 
velocidades. Se preciso, ele 
chega a 260 km/h e acelera 
de 0 a 100 km/h em 5,9 
segundos. Em materia de 
luxo,-vai bem alem do 
primeiro carro de passeio da 
marca, que antes so brilbava 
nas pistas de competi^ao; o 
seda Maserati de 1963 ja 
vinha com forra^ao de couro, 
vidros eletricos e ar- 
condicionado de serie. 

Olho 
na China 

A China esla pedindo 
projetos de carro popular. 
Entre as propostas ja feitas, 
tres tiveram boa 
repercussao: um pequeno 
seda da Porsche, uma 
simplificagao do prototipo 

1 Vision A da Mercedes-Benz 
e um modelo montado a 
partir do Fiat Punto. 

Duna 
e premio 

Acostume-se: o seda 
Premio, atualmente so 
montado na Argentina, esta 
recebendo aqui o mesmo 
nomc de la: Duna. O nome 
deu sorle; e o automovel, 
mais vendido no pais vizinho. 

Progresso 
chegandoI 

A BR 153, a famosa 
Belem-BrasiTia, apresenta 
uma particularidade 
desconcertante: seu ponto 
mais proximo do Palacio da 
Alvorada esta a 140 
quilometros, no municipio 
goiano de Anapolis. Sao 
2.120 quilometros de 
rodovia, onde o sonho que 
embalou a constru^ao da 
capital se concretizou de 
forma cabal: em torno dela 
criou-se um poderoso polo 
de desenvolvimento 

economico, refletido nos 
mimeros coletados no posto 
fiscal de Jaragua: passam por 
ali, diariamente, 1.500 
caminhbes. 

Progresso 
chegando II 

Ainda hoje, a Belem- 
Brasilia e uma estrada 
pioneira, que exige cuidados 
especiais do motorista. A 
sinaliza^ao b precaria, 
praticamente nao ha 
reposi^ao de placas 
avariadas, inclusive daquelas 
que os motoristas se 
habituaram a abater a tiros. 
Convenvestar sempre atento 
aos animais que cruzam a 
pista. Ceres e Rialma, duas 
cidades separadas pelo Rio 
das Almas, oferecem uma 
curiosa atra^ao: a obra 
inacabada de um portentoso 
viaduto que daria acesso a 
pequena Santa Isabel, uma 
vila de mil habitantes 
praticamente sem 
automoveis nem caminhbes. 

Progresso 
chegando III 

Em Goias a rodovia nao 
apresenta grandes 
problemas de conserva^ao. 
No territbrio do novo Eslado 
de Tocantins ela foi 
totalmente recapeada; sao 
quase 800 quilometros ate 
cruzar a fronteira do 
Maranhao. uma belissima 
ponte sobre o rio Tocantins, 
onde passa a se chamar BR 
010. O trecho maranhense 
tambem foi recuperado, em. 
grande parte; os buracos so 
vao aparecer em quantidade 
a partir de Ayailandia, bem ao 
norte. Os liltimos 100 
quilometros, dentro do Para, 
sao percorridos em pista 
dupla. 

Veja por 
onde anda 

No lusco-fusco, aquela 
hora entre o fim da tarde c o 
comedo da noite, a gente 
enxergabem menos. 

E a troca de guarda: as 
celulas da visao diurna vao 
saindo de cena e as da visao 
noturna entrando. Entao, 
todo cuidado e pouco. 
Modere a velocidade. As 
palhetas do para-brisa — 
precisam "estar boas — 
ressecadas ou gastas 
precisam ser trocadas, antes 
que chova. E, para 
desembayar o vidro, use 
len^os de papel. 

MECANICA VITORIA 

GOMES & MELO LTQA. 

Equipamentos p/ lantemagem e pinturasem geral. 

Mecanica p/ automoveis, balanceamentoealinhamento. 

Pedro Capixaba 

Av. Bernardo Sayao, 1458 - Agailandia-MA 

por Adilson Augusto 
Da Edltoria de 
Automobllismo 

Na Italia, tern gente 
morrendo de inveja: a patria- 
mae da Fiat nao tern um 
Tempra com o requinte deste 
Stile nem com seu poderoso 
motor turbinado. Lan^amento 
mais recentc da marca e seu 
novo topo de linha, o Stile e um 
desdobramenlo do Tempra 
Turbo, consagrado em testes 
como o mais rapido carro 
brasileiro; a fabrica aponta a 
velocidade maxima de 220 km/ 
h e uma acelerapao que o leva 
de 0 a 100 km/h em 8.2 
segundos. 

E qual a diferen^a entre 
esses dois Tempra turbinadosi5 

Mecanica, nenhuma. E na 
aparencia que o Stile revela a 
personalidade — ou mefhor, 
nao revela: ele esconde a 
natureza de esportivo feroz 
sob a roupagem elegante de 
seda. Com quatro portas (o 
Turbo, so vem com duas), 
maior variedade de cores, roda 
com desenho que lembra um 
turbina e o pequeno logotipo 
na tarapa do porta-malas, ele 
dispensa enfeites como o 
aerofblio, as rodas variadas ou 
inscri^bes que indiquem a 
presen^a do turbo; para 
constatar isso, so abrindo o 
capo. 

Toda essa discri^ao tern um 
motivo muito simples: os 
clientes pediram. Quando o 
Tempra Turbo foi lan^ado, 
muita gente chegou dizendo 
que gostaria de ter o carro, 
mas de outro jeito. Faziara 
questao do conteudo 
esportivo, mas nao o queriam 
tab evidenle nos detalhes de 
super ficie. 

D maior sucesso 
Entao, enquanto o Turbo 

continuava atendendo a seu 
piiblico especlfico, que nao se 
acanha em ostentar trayos 
agressivos, a Fiat preparava 
seu carro de maior 
desempenho numa versao 
mais sbbria, elegante, e com o 
conforto adicional das quatro 
portas. Claudio Sguazini, 
gerente de produto da linha, 
resume: "o Stile e o 
coroamento do sucesso do ■ 
Tempra". Paulo Ernani, 
gerente geral da familia 
Tempra. completa: "o piiblico 
do Tempra merecia essa 
celebrayao, a possibilidade de» 
escolher, na mesma linha do 
seda, um produto ainda mais 
performatico". 

E nao falla ao Tempra o que 
celebrar: e um pioneiro em 
varios avanyos, a comeyar 1x4a 
tendencia estilistica datraseira 
alta, que amplia o espayo do 
porta-malas. Num mercado 
entao muito carente de 
novidades, essa aparencia 
impressionou e, a principio, 
muita gente estranhou. Foi 
tambem o primeiro brasileiro 
com quatro valvulas por 
cilindro e o primeiro de sua 
categoria Com turbo 
compressor (o primeiro com 
turbo de sbrie foi o Uno). Teve 
ainda o privilegio de ser o 
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Stile: Tempra exclusivo do Brasil freia em seguranga com sistema antibloquew (ABS) 

m 

mmm 

m 

ii 

requinte Tempra I in ha com Stile interior: A clause coroa 

f 

••••■• 

ii- fiii^rK 
1 m Mm r'- 

O motor turbinado eexdush'O—naEuropanaohaTempracomtuibo, nenimesmo com lb valvulas 

primeiro safety car na histbria 
da Formula 1. E, antes que 
1994 terminasse. o Tempra, 
carro de luxo mais vendido do 
Brasil, atingia a marca de 100 
mikunidades produzidas em 
Betim. 

Havia, claro, desafiosa 
veneer nessa caminhada, 

entre eles a forte rejeiyao do 
piiblico brasileiro aos 
modelos de quatro portas. 
Antonio Luiz Daraiao, o 
gerente de engenharia da 
familia Tempra. ■ lembra; 
"quern ajudou a mudar a 
mentalidade foi a Fiat, 
primeiro ao lanyar a versao do 

Premio com quatro portas, 
depois com o Tempra, que 
surgiu assim. Como, alias, 
convem a um carro de seu 
porte. "Hoje", observa ele, "o 
Tempra tambem e preferido 
com quatro portas e essa 
demanda tern surpreendido 
atb no Mille ELX. 

Goiano 

Comunica a sua clientela que recebeu 

verduras, frutas e legumes do Sul do 

Pais e esta vendendo pelo menor 

preco. Confira ao lado: 

Rua Duque de Caxias - Centro - A^ailandia 

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

A vista o menor preipo ou cheque para 
20 dias e recebe todos os tikets 
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matico 

por FRANCISCO DO VALE 

I 
Agressao fisica 

Arnaldo (de Alencar Silva, 
brasileiro, piuaiense, 29 anos 
de idade, residente na rua 
Paraiba, Nova Imperatriz, 
comunicou que fora agredido 
por dois elementos por volta 
das 20:30 boras de ontem. 
Segundo o queixoso, os 
elementos estavam armados 
com uma faca e resolveram 
foryar o mesrao a beber um 
copo de cerveja. Como 
Arnaldo disse qiie nao estava 
bebendo cerveja, os 
elementos investiram contra 
o mesmo com socos e 
pontapds. O caso foi levado 
ao conhecimento das 
autoridades. 

Perda de documentos 
A domestica Maria do, 

Carmo Silva, maranhense, 
residente na rua Joao lisboa, 
bairro Cafeteira, comunicou 
que perdeu todos os seus 
documentos pessoais. A 
queixosa disse ainda que o 
fato ocorreu na tarde da 
ultima quarta-feira. Quern 
tambem perdeu os seus 
documentos foi o senhor 
Otacilio Coelho Ribeiro, 
residente na Floriano 
Peixoto, s/n0. Segundo o 
comunicante, na manha da 
ultima sexta-feira perdera 
uma carteira porta cddula 
contendo todos os seus 
documentos pessoais, sendo 
Carteira de Identidade Civil 
eoutros. ■ 

Arrombamento 
Jose Francisco de Souza, 

paraense, residente na rua 
Santa Fe, Vilinha, comunicou 
que elementos 
desconhecidos arrombaram 
sua residencia na ultima 
sexta-feira. O queixoso 
informou que os elementos, 
usando um pe de cabra, 
arrombaram a porta dos 
fundos da mesma e do interior 
retiraram varios objetos, 
como uma espingarda calibre 
16, um televisor e outros. 

Furto de Bike 
Cloves Antonio Marques, 

maranhense, solt^iro, 16 anos 
de idade, filho do senhor 
Raimundo de Oliveira 
Marques e dona Ana de Jesus 
Marques, residente na 
avenidaJK, procurou apolfcia 
para comunicar que elemento 
desconhecido furtou da area 
de sua casa uma bicicleta 
Motain Bike, cor azul, ano 96, 

de sua propiedade. 
Sem-terra 

Os sem-terra continuam 
ocupando as fazendas 
Cavalcante e Pingo D'ouro. 0 
Ibama esteve na area na 
ultima quarta-feira, fazendo o 
levantdmento da reserva 
florestal. Enquanto nao sai o 
resultado, os sem-terra 
continuam ocupando a sede da 
fazenda Pingo D'ouro. 

Perda de documentos 
Maria Aparecida de Souza, 

paraense, solteira, 22 anos de 
idade, estudante, residente na 
rua Beta, Bacuri, comunicou 
que perdeu todos os seus 
documentos pessoais. 
Segundo a comunicante os 
documentos foram perdidos 
no trajeto da Escola Graca 
Aranha ate sua residencia. 

Furto de bicicleta 
Paulo Sergio Santiago, 

mineiro, 32 anos de idade, 
{xxlreiro, casado, residente na 
Bom Futuro, comunicou que 
na noite da ultima sexta-feira, 
elemento desconhecido furtou 
a sua bicicleta Monark Barra 
Circular. Segundo o 
comunicante, a mesma estava 
dentro de uma constru^ao 
onde o mesmo estava de 
servigo e equanto foi tomar 
um copo de agua .a bicicleta 
desapareccu. 

Assalto 
Antonieta Sales de Morais, 

brasileira, casada, enfermeira, 
residente na rua B, bairro 
Santa Rita, comunicou que 
elementos desconhecidos, [xir 
volta das 07;(K) horas, quando 
a mesma estava indo para o 
trabalho, Ihe assaltaram 
levando sua bicicleta Ceci. cor 
vinho. A queixosa disse ainda 
que esta ja ^ a segunda 
bicicleta que os elementos ja 
Ihe furtaram. 

Baderna 
A Policia Militar entregou 

no plantao do Segundo 
Distrito o elemento Francisco 
Caspar de Souza, 
maranhense, residente na 
Fazenda Maringa, pelo fato do 
mesmo estar promovcndo 
baderna na avenida Beira-Rio. 
Outro que foi recolhido ao 
xadrez do plantao de policia, 
foi Antonio Ferreira Silva, 
maranhense, solteiro, 32anos, 
pescador, pelo fato do mesmo 
ler tornado duas cervejas e nao 
ler pago ao dono do bar. 

Vgral ceo Santo L 
- bispos V padres, 

■opriolEspirito 
por Jobtts qUe/aCond • 

Da Editori^s eat61i 

) maior c 
A Delegacia j?UCp'ubos e 

Furtos esta trabalhando 
diuturnamentc para tirar os 
arrombadores de circulagao. 0 
Dr. Arlindo Assun^ao e equipe, 
na ultima semana, conseguiu 
recuperar varios objetos. Na 
ultima quarta-feira, dois 
menores foram presos em 
flagrante com um aparelho de 
sora 3 em 1, um video cassete 
e um gravador. O delegado 
George Miranda, que se 
encontrava de plantao naquela 
noite, fez o Auto de Flagrante 
e encaminhou os dois menores 
para DCPA, onde e titular a 
delegada Radige Barbosa. Os 
menores foram flagrados pelo 
senhor Jose Aires, sogro do 
proprietario da residencia do 
professor Francisco. Alberto. 
Aires passava pelo local e 
desconfiou que teria alguem 
dentro da casa. hnediatamente 
a Policia Militar foi acionada e 
conseguiu apeender e 
recuperar os objetos que ja 
estavam embalados. Para o Dr. 
Arlindo Assunyao, existem 
muitos menores praticando 
assaltos e arrombamentos na 
cidade. 

a mira da DRF 

mm*,. 

mm&M SPI 

fmk 

I 

si 

.oft 
ftft: 

Dr. Arlindo diz estar de olho cm menores que cstao praticando assaltos com frequent in 

Policia Nacional 

Caso Paulo Cesar Farias 

por Joberth Alelxo 

Menos de doze horas 
depois de ter denunciado 
como "farsa e indignidade" as 
versoes da Secretaria de 
Seguranga Publica para o 
assassinate de Paulo Cesar 
Farias e sua namorada Suzana 
Marcolino, o chefe do 
Departamento de Medicina 
Legal da Universidade 
Federal de Alagoas, George 
Sanguinetti, passou a sofrer 

ameagas e esta andando 
escoltado por soldados da 
Policid Militar. 

A seguranga tambem foi 
reforgada em sua residencia, 
onde dez homens da PM se 
alternam desde a noite de 
terga-feira. Dois carros foram 
vistos ron^ando a sua casa, no 
bairro do farol, com homeqs 
armados que apontavam para 
o imovel. Segundo os policiais 
militares que montam a 
guarda, os homens 

pertencem a Policia Civil do 
Estado, ainda que um dos 
carros tivesse placa de 
Pernambuco. 

A despeito das ameagas, 
Sanguinetti voltou a ratificar 
todas as acusagdes. Ele 
levantou a hipotese de que PC 
pode mesmo ter morrido em 
pe, e nao deitado, como dita a 
Secretaria de Seguranga 
Publica de Alagoas. 

Evidencia 
Com 25 anos como medico 

legista, ele assegurou - mas 
uma vez - que e quase 
impossivel a versao de 
horaiddio seguido de 
suicidio. Para ele. a execussao 
do casal foi "trabaltio de 
profissional, muito bem 
planejado, com custo inuito 
alto". Ele acha que o peito de 
PC foi lavado, e que, caso ele 
tivesse sido alvejadp deitado - 
como defende a Policia Civil- 
a trajetdria da bala no seu 
torax teria sido diferente. 

O jogo de erros 

* 

por Joberth Aleixo 

De tudo que se disse ate 
hoje sobre a morte de PC 
Farias, a unica verdade no jogo 
de sete erros da tragedia e dita, 
mesmo sem querer, por uma 
brasileira de sotaqite paulista. 
A moga raora em Miami e 
atende no telefone 001 305 358 
1998. E o mimero do Collo's, 
apelido da sala refrigerada e 
bem decorada em que 
Fernando Collor posa de 
imporlaute nos Estado Unidos. 

- O presidente vai bem, 
obrigada ele responde, sem 
ironia. A quern insiste cm saber 
seu nome, ela diz se chamar 
Fernanda. 

- O presidente so volta na 

segunda metade de julho - 
Fernanda dizia na terga-feira. 

Fernanda nao confirma o 
roteiro de terias divulgado em 
Maceid antes da morte PC. 
Segundo a cronica mundana de 
Alagoas. Collor passaria coisa 
de um mes na Australia ou no 
Taiti. 

"Nao estou autorizada", 
Fernanda se desculpa a quem 
telefona pra la. Mas diligente, 
confirma que o patrao esta 
-fazendo turismo la fora, 
equanto meio Brasil - o de 
sempre, ainda se fer ra ])or aqui 
com tudo que ele e sua meia 
diizia de cumplices 
aprontaram. 

PC esta morto, mas as 
informagoes que guardava 

certamnele estao vivas na 
memoria - ou a quem sabe? - 
nos arquivos de seus irmaos. 
Revela-las agora nao as contas 
que largou na Terra, mais 
talvez servisse para amenizar 
a sensagao da impunidade 
generalizada. 

Tanto faz se o divertimento 
de Collor e na Australia ou na 
Polinesia Francesa, nome e 
sobrenome.do arquipelago em 
que desponta o Taiti. 0 ceu fica 
em arabas, equanto o inferno 
da iiidigencia arde no lombo da 
"gente descamisada" de 
Alagoas. 

Se o seu paradeiro for a 
Australia, sorte dele. Estara em 
um Pais belo e rico, que nasceu 
da uniao de coldnias inglesas 

em 1901 - e desde enUio, e 
regido pela mesma 
Constituigao. 

Alagoas, no entanto, e 
inocente. Culpados somos nos 
todos nas vezes era que, 
calados, nos tornamos 
cumplices de uma fabrica de 
indigencia que produz 
iniquidade e condescendencia 
em larga escala, de Maceid ao 
extreme Sul do Brasil. 

Alagoas e so a ponta mais 
fraca de uma corda longa de 
barbaridades. Tao garnde que, 
conforme se susjieita, acabou 
por enforcar PC Farias. Tao 
cumprida que liga Maceid ao 
escritdrio bonito onde esta 
instalado o telefone (K)l 305 358 
1998. 

Hospital Santa Maria 

A saude em peimeieo I ugc\e 

Dr. Haroldo CH/ c.s. Fone: 723-1955 


