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

........... ............... esparsas e visibilidade boa. 

Imperatriz - MA, Domingo 1 2 de maio 1996 

Jornal Capital 
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hoje 

Todos os clubes de Imperatriz 
realizam, hoje, 12, programa^ao 
especial por ocasiao da passagem do Dia 
das Maes. 
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Igrej a lembra morte de padre Josimo 

Manifestagao lota a Praga de Fatima e trabalhadores rurais pedem paz no campo 
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Uma multidao acompanhou 
ontem, dia 11, a manifestagao 
que foi realizada em Imperatriz 
em comemoragao ao decimo 
aniversario do assassinato do 
padre Josimo MoraesTavares, 
que foi vitima da agao de 
latifundiarios em face de 
empreender luta, na Regiao do 
Bico do Papagaio, no vizinho 
Estado do Tocantins, em 
beneficio dos pequenos 
trabalhadores rurais. 

A passeata terminou na 
Fraga de Fatima, Centro, onde 
foi realizada uma programagao 
que constou da apresentagao 
de pronunciamentos dos 
bispos. A exemplo do que 
gostava de fazer padre Josimo, 
sempre cm atos publicos, os 
padres presentes ficaram 
andando entre o povo. O 
contato com as pessoas foi 
prioridade. 

Participaram Olinda 
MoraesTavares, mae do padre 
Josimo; representantes do 

Movimento de Yiiivas dos 
Trabalhadores Rurais 
Assassinados no Maranhao; o 
advogado da Comissao de 
Pastoral daTerra (CPT), Savio 
Barbalho, que falou em que p^ 
se encontra o processo de 
julgamento das pessoas 
acusadas de envolvimento na 
trama que culminou na morte 
do padre Josimo; as 
quebradeiras de coco 
Raimunda Gomes e Maria de 
Lourdes; o presidente da 
Federagao dos Trabalhadores 
Rurais do Tocantins, Natal 
Ribeiro Maciel; e o cantor 
religiose Jos6 Vicente. 

Ontem, por ocasiao da 
manifestagao que levou mais de 
mil pessoas a praga de Fatima, 
ouve a coleta de impressao 
digital, para a elaboragao do 
Livro de Ouro, que vai ser 
mostrado em julho, durante a 
realizagao a Romaria dos 
Martires, em Ribeirao 
Cascalheira, Mato Grosso. 

Programa "Griatura 

aborda morte 

Josimo, hoje, as 

TV Capital 

n 

Man/festafao serviu para mostrar revolta dos trabalhadores que clam am por just if a no campo 

Urbanitarios entram 

Linha 

Direta 

mm 

Jose Filho usa e abusa da 
satira para criticar os 
problemas da regiao e da 
cidade. O colunista nao 
esquece o seu "Para 
Meditagao" e relembra aos 
polfticos o Estado em que se 

encontram os bairros da 
cidade. 

Confira. 
Lembre-se que no Seu 

Uder Diario, voce encontra 
colunistas nas paginas de 
noti'cias. Pagina 2C 

contra a privatiza9ao 

na Justi^a 

da Gemar 

O numero 

3.700 mil 1 
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US$ Comercial Compra 

R$ 0,9918 (+0,01%) 

US$ Comercial Venda 

R$ 0,992b (+0,01%) 

US$ Paralelo Compra 

rs 

USSParaieio Venda i 

1,018 feira) 

USS TUrismo Compra 

R$ 0.9968 (+0,08%) 

USS Tiirismo Venda 

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

Ouro (grama) 

RS 12,61 (quarta-feira) 

Poupan^a 

1,1148% (07.05.96) 

UFIR 

R$ 0,8287 (maio) 
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Os funcionarios da 
Companhia Energetica do 
Maranhao (Cemar) estao 
lutando contra a decisao da 
governadora Roseana Sarney 
em autorizar a Assembleia 
Legislativa, na ultima terga- 
feira, dia 7, a vender as agoes 
que o Estado possui naTelma 
e Cemar. 

Em nota enviado ao Jornal 
Capital, o Sindicato dos 
Urbanitarios afirma que o 
deputado Jose Orlando, aliado 
da governadora, 
desrespeitando o regimento 
interno da Assembleia 
Legislativa, entrou com um 
requerimento pedindo 
urgencia urgentissima na 
votagao do projeto enviado por 
Roseana Sarney. Noutro 

trecho do documento, a 
entidade enfatiza que, "numa 
aga.o Anti-democratica, o 
plenario da AL se reuniu e, 

sem ouvir a opiniao ptiblica, 
votou e aprovou o projeto de 
privatizagao da Cemar". 
Pagina 6A. 

Deter minafao Roseana Sarney e criticada 

Soraya Luiza 

comenta a sociedade 

agailandense 

Por Dentro 

da Imprensa 

Programacao da TV 

Maquinas e Motores mostra o Palio 

E o numero 
empregos dirt 
decorrentes das atividade 
florestais e industrials cG ; 
Celmar em Imperatri. 
sendo que na fase d^ 
implantagao da indiistria i 
esse numero podera 
chegar a 10.000 mil 
empregos diretos. 

Ofato 
A Celmar 

S.A. foi 
constituida em 
24 de margo de 
1992, com sede 

em Imperatriz, Maranhao, 
com a finalidade especifica 
de implantar o 
empreendimento. A 
Companhia Vale do Rio 
Doce — CVRD, a Ripasa 
S.A. — Indiistria de 
Celulose e Papel (esta 
atraves da Risipar S.A. 

O carro foi feito no Brasil para o mundp A Pagina 1C 
A pessoa 

"Cidade Agora" discute reforma agraria 

0 

J Caderno 

Na edigao de ontem, as 
20hl5, o "Cidade Agora", 
programa veiculado pela TV 
Capital, Rede Record, Canal 5, 
e apresentado por Conor 
Farias, abordou a reforma 
agraria, tema que tern 

suscitado discussoes em todo 
o Pais, principalmente ao 
longo dos liltimos dias em face 
dos incidentes envolvcndo a 
poh'cia e os sem-terra. 

Os convidados presentes 
ressaltaram a necessidade da 

deflagragao de uma campanha, 
a nivel nacional, no sentido de 
conter o alto indice de 
violencia que tern conseguido 
ceifar a vida de pequenos 
produtores rurais em varias 
partes do Pals. 

Sergio 
W 1 a d i m i r 
Bernardes, 
arquiteto e 
urbanista. Criou, 
em 1972, o projeto do | 
Mastro da Bandeira ? 
Nacional napraga dos Tres 5 
Poderes, em Brasilia; 
tambem na capital federal •; 
projetou o Clube Naval. 

Jornal Capital m 
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Onibus da 1 Cd Itiga recebe 

e aSSaltado Guaram 

Maquinas e Motores 

Tendencia 
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Cartas 
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Sr. Editor, 
0 objetivo da missiva 6 

mostrar o que 6 o Projeto 
Celmar. Trata-se de um 
empreendimento 
integrado "Floresta x 
Indiistria" na Regiao de 
Influencia da Estrada de 
Ferro Carajas — 
Amazonia Oriental. 

A abertura de vias de 
penetra^ao na Amazonia 
Oriental brasileira; tais 
como a Rodovia Belem- 
Brasilia, a Rodovia 
Transamazonica e a 
Estrada de Ferro Carajas 
— EFC, ao mesmo tempo 
que levou o progresso a 
uma das regioes mais 
carentes do Pais, 
propiciou o surgimento de 
um quadro forte de 
degrada9ao ambiental. 

Paralelamente ao 
desenvolvimento 
economico, verificou-se a 
ocupa^ao desordenada da 
area, motivada pelas 
atividades extrativistas e 
uso inadequado das 
terras, com praticas 
incompativeis com o 
ecossistema da regiao. 

Tal situa^ao, ja 
antevista quando da 
concep^ao da ferrovia, 
trouxe s^rias 
preocupa^oes a 
Companhia Vale do Rio 
Doce — CVRD, empresa 
controlada pelo governo 
brasileiro, que construiu e 
opera a EFC. 

Tradicional produtora e 
exportadora de minerio 
de ferro, com forte 
v o c a 9 a o 
d'^"nvolvimentista, a 

», na tentativa de 
.ivolver tecnologias 

que permitissem 
minimizar o impacto 
ambiental na regiao, 
iniciou em 1980 um 
extenso programa de 
pesquisa florestal ao 
longo da ferrovia, 
abrangendo especies 
nativas e exoticas, no qual 
ja foram investidos 
aproxidamente US$ 10 
milhoes. 

A recupera9ao 
ambiental constituia o 

incipal vetor do 
programa. Entretanto, os 
resultados obtidos foram 
extremame n T e 
alentadores, sinalSando a 
possibilidade concreta do 
estabelecimento de 
florestas homogerieas de 
alta produtividade, 
capazes de produzir 
madeira a baixo custo, 
viabilizando a implanta9ao 
de industrias de base 
florestal na regiao. 

Na recep9ao do grande 
potencial da regiao e 
atenta as boas 
oportunidades de 
investimento, a Ripasa 
S.A. Indiistria de Celulose 
e Papel propoe associar-se 
a CVRD no 
desenvolvimento de um 
projeto de grande porte 
para produ9ao de celulose 
na regiao. Tradicional 
empresa brasileira no 
setor de celulose e papel, 
a Ripasa vem aportar ao 
projeto toda sua 
experiencia produtiva. 

Atenciosamente, 
Celmar S.A. - 

Tidustria de Celulose 
e Papel ■ Rio de 

Janeiro. 

porULISSES BRAGA 

ESCOLA DA CIDADANIA 

MODULO 16 

Liberdade de manifestagao 

do pensamento 

Este deve ser tido como 
um dos mais importantes 
direitos do cidadao. Pois 
logicamente nao e possivel 
imaginar um cidadao sem 
que ele ^seja livre para 
manifestar seu pensamento. 
Se em qualquer pais isto nao 
Ihe for permitido, nesse pais 
nao havera cidadaos, mas 
escravos. Podc ate ser que 
os escravos deste pais sejam 
bem tratados pelo Governo: 
tenham saiide, habita9ao, 
educa9ao, esporte, lazer. 
Mas, se nao tiverem 
liberdade plena de 
manifestar seu pensamento, 
serao escravos. Isso porque 
o homem nao e um animal, 
que se satisfaz a.penas com 

bens materiais. Ao contrario, 
ele e um ser racional, 
espiritual, sendo seu atributo 
mais importante o 
pensamento. 

A linica limita9ao para pleno 
usufruto e exercicio desse 
direito fundamental e mesmo 
sagrado do cidadao e o direito 
do outro. Porque num Estado 
Democratico de Direito, o 
direito de um termina onde 
come9a o direito do outro. 

Voce nao pode usar o seu 
direito democratico e cidadao 
de manifestar livremente seu 
pensamento, por exemplo, 
para perturbar ou impedir uma 
reuniao de outras pessoas; 
para incitar em piiblico a 
pratica de crime previsto em 

lei; para vilipendiar, ofender, 
publicamente ato ou objeto 
de culto religioso. E s t a s 
limita96es, todavia, apenas 
impedem o abuso, e nao o 
uso desse direito, 

Esse direito e sagrado 
para ao cidadao, porque e ele 
que Ihe permite pensar e 
manifestar livremente seu 
pensamento filosofico, 
religioso, politico, artistico, 
cultural, economico, enfim, 
sobre qualquer campo da 
vida humana e social 

O que e profundamente 
lamentavel e que o Estado 
Democratido de Direito 
permita e assegure essa 
liberdade de pensamento e, 
depois, os regimes ditatoriais 
fa9am verdadeira cassada 
aos cidadaos pelos 
pensamentos que eles 
emitiram e defenderam 
quando livres. Isso ^ uma 
grande injus^a. Mas ainda 
recentemente aconteceu no 
Brasil.durante a Ditadura 
Militar, relativamente aos 
comunistas e socialistas, que 
foram perseguidos nao por 
atos, mas por ideias. 

(0 autor, Ulisses Braga, e 
presidente do FORUM DA 
SOCIEDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ). 

I  1  
FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 

SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 16 
MANIFESTAQAO DA LIBERDADE DE PENSAMENTO 

Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) Se em determinado pals, o Governo trabalhar pelo povo, mas o homem nao puder manifestar livremente seu 

| pensamento a) o homem nesse pais e um cidadao, porque o Governo e bom ; b) o homem nesse pais e um 
escravo, porque nao e livre  

jt' 2a) 0 direito de manifestar livremente o pensamento a) nao tern limites b) tern limites no direito do 
^ outro  

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

cima da Varig, ou no Jornal Capital. Segunda feira, de manha, pela Radio Capital, estarao sendo dadas explica^oes 
| sobre este direito do cidadao e este cupom. 

-X- ,    
FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 

SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 16 
manifestacAo da liberdade de pensamento 
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la) Se em determinado pais, o Governo trabalhar pelo povo, mas o homem nao puder manifestar livremente seu 
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cima da Varig, ou no Jornal Capital. Segunda feira, de manha, pela Radio Capital, estarao sendo dadas explica^oes 
| sobre este direito do cidadao e este cupom. 

FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 16 
manifestacAo da liberdade de pensamento 

Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) Se em determinado pais, o Governo trabalhar pelo povo, mas o homem nao puder manifestar livremente seu 

| pensamento a) o homem nesse pais e um cidadao, porque o Governo e bom ; b) o homem nesse pais e um 
- escravo, porque nao e livre  

JL 2a) 0 direito de manifestar livremente o pensamento a) nao tern limites b) tern limites no direito do 
^ outro  

Nome: 
Endere9o: 
Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE CIVIL, em 

cima da Varig, ou no Jornal Capital. Segunda feira, de manha, pela Radio Capital, estarao sendo dadas explica^oes 
I sobre este direito do cidadao e este cupom. 
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TRIIUJXA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Problema 
Os vereadores Joel Costa 

e Luis Carlos Noleto terao que 
"descascar"um enorme 
abacaxi nos proximos dias. 
Anteontem os vereadores do 
PRP reuniram os quadros do 
partido para discutirem a 
participa9ao da sigla na 
sucessao. Noleto abriu o 
encontro defendendo uma 
coliga9ao com o PMDB de 
Ildon Marques, de quern foi 
secretario de Saiide. Para 
surpresa do lider, entretanto, 
os filiados da legenda 
reagiram negativamente a 
tese da alian9a. Cerca de 80% 
dos presentes advogaram 
uma aproxima9ao com o 
deputado federal Sebastiao 
Madeira(PSDB). A m^dica 
Eliane Costa, que vem a ser a 
esjxisa do vereador Joel, falou 
duro em favor da alian9a com 
os tucanos argumentando que 
o ex-inter ventorjamais tomou 
posi9ao em favor da sociedade 
imperatrizense. Houve quern 
lembrasse tambem o virtual 
desgaste que o ildonismo 

rsofrera com a CPI da 
Merenda e outros 
desdobramentos da gestao 
anterior. 

Dor/7 
Fiquene sofrera dores de 

cabe9a caso o PFL tenha 
como um dos candidates a 
vereador o cunhado Helio 
Massoli. Outros pxistulantes ja 
exibem um ccrto ciume do 
irmao da ex-primeira-dama e 
coordenadora da campanha 
fiquenista, Zenira Massoli. Ha 
quern amea9e rebelar-se e, no 
minimo, a candidatura tende 
a produzir o chamado "corpo 
mole"em candidates que se 
julgarem prejudicados com a 
preseh9a do parente na 
campanha pefelista. 

Projeto futuro 
Com todo respeito que se 

deve ter com o trabalho de 
doutrinamento, o idealismo e 
a for9a de vontade do 
prefeituravel, o coronel 
Guilherme Ventura 
dificilmente tera condi9oes de 
manter sua candidatura. E 
que, at^ o momento, o 
desempenho do candidatavel 
nas pesquisas de inten9ao de 
votes deixa muito a desejar - 
nao tendo chegado a 1% na 
enquete divulgada 

recentemente pela 
Econometrica. Quern conhece 
o minimo de polltica sabe que 
uma candidatura majoritaria 
que nao aparece com chances 
nas enquetes dificilmente sera 
alavancada por apoios politico- 
financeiros. O ex-deputado 
Chico do Radio parece viver o 
mesmo drama. 

Frente 
Intimado por 

correligionarios, o auditor 
fiscal estadual Jomar 
Fernandes(PT) nao aceitou 
ser candidato da Frente Etica. 
Que deve mesmo disputar 
com o sindicalista Ullio 
Oliveira. Provavelmente o 
PDT saira da Frente, talvez 
para apoiar Sebastiao 
Madeira(PSDB). O assunto 
esta sendo discutido desde as 
21h de ontem, em Sao Luis, 
pelo advogado Moacir 
Sp6sito(dirigente local) e 
Jackson Lago, comandante 
estadual da sigla brizolista. 

Perguntinha 
Por que a ACIl nao 

divulgou o resultado de sua 
pesquisa eleitoral 
oficialmente? 

Faz sentido 
Acertadamente, a 

Associa9ao Comercial e 
Industrial manifestou-se 
contra a imi)orta9ao de novos 
ludovicenses para a Comissao 
de Licita96es com status de 
Secretaria criada pelo 
interventor Dorian Meneses. 
A Prefeitura de Imperatriz tern 
que gastar bem os rccursos de 
que dispoe. 

Aos navegantes 
Quern nao tiver mil votos 

nao pode sonhar em ser 
vereador de Imperatriz a 
partir de 97. 

Prioridade 
Fiquene vem prometendo 

construir 400 salas de aulas 
em sua gestao, caso seja o 
vitorioso das urnas de 3 de 
outubro. Quando prefeito, o 
ex-governador construiu (300 
salas em 6 anos de 
administra9ao. 

Em casa 
Mais de 80 medicos 

compareceram a encontro 
convocado pelo prefeituravel 
Madeira. Medico, o deputado 
quer contar com apoio total 
da categoria em sua 
campanha. 

+ 

plontoo Hospitcilor 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

12/05/96 

Mospital Santa Maria 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitais conveniados 

SUS - hoje, dia 

12/05/96 

Mater Clinica 
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Entidades protestam contra desperdfcio de dinheiro pubi. 

avo 
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por CONOR FARIAS 

Bom of/a 
governadora 

505 dias de sofrimento, 505 
dias de enganayao, 505 dias de 
mentira, 505 dias de 
desgoverno. Quer mais? 

Bom dia II 
Excelencia, tenha piedade 

de nos, nos somos um povo 
humilde e sofredor, cade a 
avenida sonrrizal, arodoviaria 
a estrada do arroz, o Hospital 
Henrique de La Roque, a 
seguranca piiblica? 

Bom dia III 
Governadora, tome 

cuidado governadora, 98 esta 
chegando a senhora vai querer 
sair candidata ao Senado da 
Republica, e ai o jxtvao nao vai 
acreditar mais nolitro de leite 
nem na banda de galinha. 

Assalto rende mais 
de 2 mi I hoes de reais 
Aconteceu neste final de 

semana no estado do 
Tocantins, um grande assalto 
ao carros fortes da Norsegel. 

Cerca de 20 bandidos 
tomaram de assalto os quatro 
carros da Norsegel que 
transportavam dinheiro dos 
bancos da regiao do bico do 
papagaio, o fato ocorreu as 
7h30 da manha com uma agao 
suspresados bandidos, houvc 
troca de tiros com os 
seguranya da Norsegel, onde 
varios bandisos ficaram 
feridos, mas mesmo assim, 
conseguiram roubar 2 milhoes 
220 mil e 500 reais. 

Padre Josimo 
no Criatura 

A TV Capital afiliada a rede 
Record de televisao 
juntamente com o paroco da 
Igreja de Santa Tereza D'Avila, 
padre Raimundo Pinto 
realizaram em conjunto uma 
produgao especifica sobre a 
vida e morte do padre Josimo. 

0 programa sera exibido 
hoje de 08h00 as 12h00 pela 
TV Capital, o seu conteudo 
jornalistico esta voltado para a 
Reforma Agraria e a violencia 
rural no bico do papagaio. 

Todo dia 
e dia de mae 

Mas hoje e um dia especial 
dedicado as maes de todo o 
universo, a palavra mae c 
pronunciada com ternura, 
com carinho, com amor em 
todos os idiomas, nao 
interessa a raya, a cor, o credo, 
a religiao.o niivel social, o que 
interessa mesmo e ser mae. 

Hoje eu quero homenagear 
todas as macs, abraya-las, 
beija-las atraves de minha 
queridamamae, eu abrayando 
e beijando a minha mae, a 
dona Ismilia Pires de Farias, 
estou tambem abrayando e 

beijando as maes do todo o 
mundo. 

Mae e mae, vaca c vaca, e 
o resto e papo furado. 

Ele voltou 
Chova pau ou pedra ou 

canivete, mas o Madeira nao 
falta em Imperatriz. 

A campanha rumo a 
prefeitura de Imperatriz, esta 
deixando muita gente 
preocupada, inclusive 
mudando os habitos de muitas 
pessoas. Exemplo: Fiquene 
nao para mais em casa, 
Madeira nao para mais em 
Brasilia, Ventura nao fica mais 
no quartel e lldon sumiu de 
Imperatriz. 

Fazer politica e uma coisa 
estranha nao, cada um tern 
um metodo, mas todos 
desejam ganhar as eleiyoes. . 

Por isso senhores" 
eleitores, apertem o cinto de 
seguranya, segurem o titulo 
na mao, coloquem um forro 
nas costas para amortecer o 
tradicional tapinha nas costas 
que e dado pelos politicos, 
porque eles estao de volta as 
eleiyoes de 96. 

Segura peao, porque de 
cabeya de eleitor e de urna 
eleitoral so sai suri)resa. 

Eu so queria saber 
Trenzinho da Alegria ou 

Autorama de Dorian 
Meneses? 

Perola do dia 
No Piaui tern o governo da 

Mao Santa, a mao que faz, no 
Maranhao tern o governo da 
mao boba, a mao que ...? 

CP/da 
TV Capital 

Meus amigos, e meus 
inimigos, olha so quern esta 
falando em fazer CP I na TV 
Capital, e o vereador das 
carteiras do Colegio Dorgival 
Pinheiro de Sousa, lembram? 
Sera que esse menino tern 
moral para alguma coisa, a 
nao ser roubar carteiras 
escolares? 

Eu, Conor Pires de Farias 
estou dizendo aos vereadores 
de Imperatriz, que fayam nao 
so uma CPI, mas 10 CPIs na 
TV Capital, mas sera que a 
Camara Municipal tern moral 
para falar em CPI para 
alguem? E aTV Mirante, sera 
que quenta uma CPI com 
tanta tranquilidade como aTV 
Capital? So uma piadinha. 

Prase 
do dia 

CPI da Camara Municipal 
de Imperatriz ja virou 
molecagem, qualquer amarra 
cachorro da camara brinca de 
instalar CPI. Sera que eles tern 
credibilidade junto ao povao? 
Ainda tern! 

por Andre Cunha 
Da Editoraia de Politica 

A Associayao Comercial e 
Industrial de Imperatriz (ACD) 
e o Sindicato do Comercio 
Varejista de Imperatriz estao 
divulgando nota em que 
repudiam os altos custos 
implicados na Comissao 
Permanente de Licitayao 
(CPL) formada recentemente 
pelo inter ventor com pessoas 
de Sao Luis e mediante altos 
salarios. 

Essas entidades 
argumentam que "as 
dificuldades financeiras que o 
municipio alravessa nao 
condizem com essa pratica — 
e existem gritantes 
prioridades a reclamar a 
atenyao do Executive, como a 
Saiide e a Seguranya, onde o 
dinheiro desperdiyado com 
essa Comissao poderia ser 
bem mais proveitosamente 
aplicado". 

Ao final do documento, a 
ACH e o Sindicato do 
Comercio Varejista " cobram 
melhores criterios e maior 
responsabilidade na aplicayao 
do dinheiro publico". (Veja a 
Integra da Nota anexa.) 

■ 

Wilson Maia reclama contra o desperdicio de dinheiro publico 

ACII e SCV divulgam nota de protesto 

As entidades abaixo 
assinadas manifestam o seu 
veemente repiidio ao 
desperdicio de recursos 
piiblicos com a criayao da 
Comissao Permanente de 
Licitayao (CPL), composta de 
pessoas de Sao Luis, 
mediante salarios 
exorbitantes, quando se sabe 
que seria possivel criar essa 
mesma Comissao com 

tecnicos da cidade de 
competencia e idoneidade 
comprovadas a custo 
simbblico, senao a custo zero. 

Alem disso, as dificuldades 
financeiras que o municipio 
atravessa nao condizem com 
essa pratica — e existem 
gritantes prioridades a 
reclamar a atenyao do 
Executive, como a Saiide e a 
Seguranya, onde o dinheiro 

desperdiyado com essa 
Comissao poderia ser bem 
mais proveitosamente 
aplicado. 

A persistencia nesse tipo 
de tratamento das verbas 
publicas implicara, sem 
diivida, grandes prejuizos a 
cidade. Por isso, a Associayao 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz e o Sindicato do 
Comercio Varejista de 

Imperatriz estarao atentos e 
prontos para denunciar 
medidas prejudiciais ao erario 
municipal — e cobram 
melhores criterios e maior 
responsabilidade na aplicayao 
do dinheiro publico. 

Associayao Comercial e 
Industrial de Imperatriz 
(ACII) 

Sindicato do Comercio 
Varejista de Imperatriz 

Maia queixa-se aos vereadores 

Associayao Comercial e 
Industrial de Imperatriz 
(ACII) 

Imperatriz, 10 de maio de 
1996. 

Senhores Vereadores: 
Foi com grande surpresa 

que esta Associayao recebeu 
a noticia da aprovayao, 
pormparte dessa Camara 
Municipal, da atual Comissao 

Permanente de Licitayao 
(CPL), formada a custos 
altissimos, quando sabemos 
que essa mesma Camara ja 
instalou varias CPIs, dentre 
elas uma para investigar 
gastos de seus proprios 
membros, com o proposito 
de moralizar o 
funcionamento dessa Casa. 

Tambem nos deixa triste 

saber que os Srs. aprovaram, 
quase por unanimidade, uma 
CPL composta por pessoas 
oriundas de outras cidades, 
desprezando e 
desprestigiando nossos 
concidadaos. 

Dessa forma, nao 
podenamos deixar de 
declarar que tal 
procedimento levanta 

diividas sobre o v 
interesse de V. Ex3s. 
defender a correta apli< 
do dinheiro publico. 

Deixamos, portar 
nosso protesto e re 
contra a aprovayao a 
CPL. 

Atenciosamente, 
Vilson Estacio Maia 
Presidente 

"Domingao da Sorte,' engana Walquimem 

Lutador imperatrizense nao recebeu a importancia de " 

R$ 1.000,00 para lutar com o campeao maranhense "Rei Zulu" 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Politica 

"Fui enganado. Prometeram 
tudo, mas nada cumpriram. Por 
isso, nao subi ao ringue". As 
palavras sao de Alquimem 
Barbosa da Luz, que lutaria 
com o campeao maranhense 
Rei Zulu na noite de sexta-feira, 
dialO, por ocasiao de umafesta 
organizada e patrocinada pelo 
Bingo "Domingao da Sorte", 
que foi realizada na praya 
Brasil, no centre comercial de 
Imperatriz. 

O lutador imperatrizense 
afirmou que o contrado ja 
estava fechado e que receberia 
do Bingo "Domingao da Sorte" 
a importancia de mil reais para 

lutar com o Rei Zulu. Na 
mesma oportunidade, tinha 
assinado um termo de 
re spo n sab ilidade, garanti do 
que, caso sofresse lesoes 
graves, teria de arcar com 
todas as despesas de 
tratamento. 0 Bingo 
"Domingao da Sorte" nao 
sofreria qualquer puniyao. 

So que poucos minutos 
antes da luta ser realizada, ja 
com a presenya do Rei Zulu, a 
Comissao Organizadora da 
festa prometeu fazer o 
pagamento depois. So que 
Alquimem nao aceitou e caiiu 
fora. Desta forma, a luta nao 
aconteceu e o publico presente, 
nao gostando do acontecido, 
comeyou a vaiar. Walquimem 

nao subiu ao ringue para lutar 
com o Rei Zulu, temendo nao 
receber nada, tendo em vista 
que a sede do Bingo 
"Domingao da Sorte" fica 
localizada em Sao Luis. "Nunca 
receberia meu dinheiro, pois 
assim que terminasse a luta 
eles iriam embora", 
acrescentou. 

Walquimem disse, a 
proposito, que £ precise haver 
maior responsabilidade por 
parte do pessoal do Bingo 
"Domingao da Sorte" ao 
anunciar a promoyao de 
quaisquer eventos. "O povo nao 
e bobo e merece ser 
respeitado", sublinhou. 

Foi mais um ponto negative 
do Bingao "Domingao da 

Sorte", tendo em vista que uma 
multidao lotou a praya Br. 
para assistir ao tao anunci 
embate entre Walquimem 
Rei Zulu, campeao maranhense 
de Luta Livre. "Foi so mentira 
puraenganayao mesmo", disse 
o vendedor Marcos Feitosa, 32 
anos. 

Ja Walquimem, 6 do 
pensamento de que antes de 
prometer a pessoa deve ter 
tudo em maos. "Depois sera so 
decepyao", prosseguiu. 

Finalizando, ele destacou 
que, se estevesse subido ap 
ringue tinha perdido muito. E 
que teria sofrido pancadas e 
nao teria recursos para pagr 
as despesas medicas com o sc. 
tratamento. 

VALE TRANSPORTE 

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

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

, desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. . 

TCI - BR- 010 - Km 1350 - Maranhao Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723 
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APITAL Cinema/Video Imperatriz, 12 de maio de 1996 

A emogao esta de volta 

por Valdo Vale 
Da Sucursal de Agailandia 

Durante pouco mais de uma 
hora e meia, TODOS OS 
CORAgOES DO MUNDO, 

leva ao expectador de volta de 
volta a aventura da Copa do 
Mundo nos Estados Unidos e 
embala o piiblico numa viagem 
de emo^ao pelas expressdes de 
seus protagonistas, os 
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torcedores nos estadios e nas 
ruas, os craques nos gramados, 
as cameras trilham um 
caminho irregular e vibrante 
para a historia do mundial. 
TODOS OS CORACOES DO 
MUNDO e muito mais do que 
um filme oficial da Copa do 
Mundo nos Estados Unidos, e 
uma viagem pela paixao do 
futebol, pela alma dos 
torcedores, pelas fa^anhas dos 
seus idolos. 0 filme mostra os 
melhores momentos da Copa 
e acompanha o show das 
torcidas de 24 paises nos 
Estados Unidos, para onde 
viajaram mais de 300 mil 
amantes do futebol de todo o 
mundo. 

O filme 
Apds uma introdu^ao com 

uma moderna linguagem dos 
graficos, o primeiro craque a 
aparecer e o maior de todos. As 
cameras de TODOS OS 
CORACOES DO MUNDO... 
captam Diego Maradona num 

detem sobre duas pedras 
surpreendentes que aparecem 
no caminho dos brasileiros e 
it-1' -os; a for^a das aguias da 
1 a (sua torcida da um 

w de trajes tipicos) e a 

perseveranya da multinacional 
seleyao dos Estados Unidos. O 
fantasma de 4 de julho 
(Independencia dos Estados 
Unidos) tornatenso o jogo dos 
brasileiros contra os 
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maericanos que, nesse dia 
acreditam que tu^Jo pode 
acontecer... Cenas imcomuns 
aparecem, como zagueiro 
americano Alexi Lalas 
dedilhando o hino dos EUA em 
seu violao. Enfim um gol de 
Bebeto pde os brasileiros a 
caminho do seu 4° titulo e os 
amencanos comemoram uma 
nova era para "soccer" nos 
Estados Unidos. Apartir dai, o 
foco aponta para os 
protagonistas brasileiros e 
italianos. Duas seleydes Tri 
campeas, dua torcidas 
barulhentas e fantasticas, dois 
candidates a heroi mundial: 
Romario e Baggio fizeram 
cinco gols cada e estao avidos 
para o duelo. Ha cameras em 
Caldogno (cidade natal de 

romantoco encontro com a 
bola, como se fosse sua 
parceira numa danya de tango. 
Mas a alegria dos argentinos 
durou pouco. E quando emerge 
George Hagi, a estrela romena 
que os elimina do Mundial: 
Romenia 3X2 Argentina £ um 
dos melhores jogos da Copa, 
em seguida, a festa: a euforica 
comemorayao de Hagi e a farra 
dos heroicos romenos que 
atravessam o Atlantico para 
torecer para a sua camisa. A 
Colombia que pretendia ser a 
sensayao da Copa, e 
nocauteada pela Romenia e 
depois eliminada pelos Estados 
Unidos, mas numa disputa de 
penaltys a Suecia elimina os 
romenos e o expectador se 
sentira no gramado de 
Stardford com a comemorayao 
dos jogadores suecos. A festa 
suecatem suarazao: o pafs nao 
participava das semifinais 
desde 1958, quando sediou a 
Copa do Mundo. O filme se 
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Baggio) e no Rio de Janeiro (no 
morro onde Romario nasceu) 
na floresta amazonica, nas 
prayas de Roma, nas colpnias 
italianas e brasileiras e em 
Nova lor que... Baggio bate o 
penalty por cima da trave 
'Tetra Campeao do Mundo" e 
o desabafo do goleiro Tafarel, 
ajoelhado no gramado. Um 
documentario precioso que 
recria com perfeiyao a emoyao 
da final ate mesmo para quern 
vou o jogo em julho de 94. 

TODOS OS CORACOES 
DO MUNDO 

Direyao: Murilo Salles 
(FACA DE DOIS GUMES, 
NUNCA SOMOS TAO 
FELIZES) 

Tempo: 108 minutos 
Distribuidora: Europa Carat 

Home Video 
OS MAIS ALUGADQS NA 

regiAo 
8* — 0 PADRE (TOP 

TAPE) 
7° — GASPER — O 

FANTASMA CAMARADA 
(CIC VIDEO) 

6o_0 QUATRILHO 
(CANNER HOME VIDEO) 

5° — KIDS (PLAYARTE) 
45 _ o ESCONDERIJO 

(LK-TEI. VIDEO) 
3° — ASSASSINATO EM 

PRIMEIRO GRAU (ABRIL 
VIDEO) 

2° — EXPERIENCIA 
(WARNER HOME VIDEO) 

I® _ MORTE SUBITA 
(CIC VIDEO) 

FONTE: Clube de Video do 
Nordeste/ Tribus Association 
Teen — divisao de pesquisa. 

Locadoras com selos de 
qualidade do Clube de Video do 

Homens & 

Empres 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Nordeste na regiao: 
Shoping Video — 

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

Imperatriz 
Sampa Video — Ayailandia 
Skala Video — Ayailandia 
Phoenix Video — Ayailandia 
Play Video — Ayailandia 
Obs.: Locadoras que 

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

Valdo Vale — e presidente do 
Clube de Video do Nordeste/ 
Tribos Association Teen e 
membro do Conselho Nacional 
de Video. 

— Ola, bom dia! 
Lei 

do Concubinato 
0 presidente Fernando 

Henrique Cardoso 
sancionou, com tres vetos, a 
lei que complementa o 
conjunto de normas juridicas 
sobre a uniao estavel entre 
homem e mulher, conhecido 
como "Lei do Concubinato". 
A legislayao sancionada 
ontem amplia as garantias da 
lei do concubinato, que da as 
pessoas que vivem juntas 
sem o registro oficial de 
casamento direitos 
semelhantes ao da uniao 
matrimonial. 

Entre as principals 
inovayoes sancionadas pelo 
presidente esta o pagamento 
de pensao alimenticia, 
depois de dissolvida a uniao 
estavel, para aquele que 
necessitar, seja homem ou 
mulher. 

A lei diz tambem que os 
bens mdveis e imdveis 
adquiridos durante a uniao 
sao fruto do trabalho e da 
colaborayao comum. Isso 
significa que os bens 
pertencem aos dois, em 
partes iguais, salvo quando 
acerto em contrario constar 
de contrato escrito. 

A administrayao do 
patrimonio comum compete 
a ambos, excetuando-se 
tambem os casos em que 
contrato escrito estipular o 
contrario. A lei reconhece 
como entidade familiar a 
"convivencia duradoura, 
piiblica e continua, de um 
homem e uma mulher, 
estabelecida com o objetivo 
de constituiyao de famflia". 

Se 
defendendo 

O ministro da 
Previdencia, Reinhold 
Stephanes, falou em recente 
reuniao no Palacio do 
Planalto, que decidiu os 
prdximos passos do governo 
na reforma da Carta, para 
escrever uma nota na qua! se 
defende de acusaybes de 
fisiologismo. Ele e acusado 
de entregar cargos de 
confianya do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) a ex-namorada, 
Magda Napoli Cahin, e mais 
dez apadrinhados de 
polfticos. Stephanes nega 
demincias e argumenta que 
as nomeayoes obedeceram a 
criterios estabelecidos pelo 
Palacio do Planalto, em 
parceria com partidos 
aliados. 

Um dos apadrinhados, 
Evaristo Vieira da Cruz, 
atual superintendente do 
INSS, estaria inscrito na lista 
de devedores da 
Previdencia. Stephanes 
defende Cruz e argumenta 
que o ex-diretor do Centro 
de Processamento de Dados 
de Mato Grosso (Cepromat) 
nao pode ser 
responsabilizado pela divida 

de uma estatal. O ministro 
nega ter baixado portarias 
em desacordo com a lei para 
beneficiar entidades 
filantropicas de deputados. 

Um 
aid legal 

Para Francisco do Vale, 
editor de Policia deste 
diario. 

Socorro Carneiro e 
Elenice Leonel, da 
Editorayao Eletronica. 

Cleonir Ferreira, 
agitando o domingao com 
uma super programayao no 
Juyara Clube. Confira! 

Nenen Braganya. 
Erasmo Dibel. 
Magno, da Etica Editora. 
Carlinhos e Paulo, da 

Danceteria Broadway. 
Pessoal das Lojas 

Brasileiras. 
Da Pedal Livre. 

Retirando 
negociadores 

O governo do Paraguai 
acaba de ordenar a retirada 
de seus negociadores de 
Montevideu, onde estavam 
participando dos 
entendimentos em torno da 
associayao da Bolivia com 0 
Mercado Comum do Sul 
(Mercosul) e de alguns 
acordos com a Venezuela. 
Segundo determinayao di 
governo paraguaio, eles so 
voltarao quando Brasil e 
Uruguai chegarem a um 
entendimento sobre a 
questao do comercio de 
texteis na regiao. 

Recentemente o Brasil, 
para proteger sua industria 
textil, passou a so admitir 
importayoes desses 
produtos mediante 
pagamento a vista. 
Anteriormente, essas 
compras podiam ser 
livremente financiadas. Em 
consequencia, o Uruguai, 
cujas exportaybes de 
produtos texteis destinam-se 
em 60% ao Brasil, decidiu 
nao participar mais de 
qualquer negociayao no 
ambito do Mercosul ate que 
o Brasil voltasse atras em 
sua decisao. 

A retirada dos 
negociadores paraguaios foi 
anunciada pelo vice-ministro 
das Relaybes Exteriores 
daquele pais, Antonio Felix 
Lopez. Ate o im'cio da noite 
o Itamaraty ainda nao havia 
se pronunciado sobre a 
questao. 

Frase 
do dia 

"Quando se olha para os 
paises que cresceram mais 
rapidamente, ve-se que sao 
aqueles que tern a economia 
mais aberta. O truque e nao 
expor esses paises a 
competiyao mais acirrada 
sem antes proteger, ainda 
que temporariamente, as 
industrias que precisam de 
reestruturayao". 

(Michel Camdessus, 
administrador frances) 
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O cinema so tern magla quando suas emo^oes sao originals! 

EXIJA FITA SELADA 

Uma campanha do Clube de Video do Nordeste/ 

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

Jardenia 
Carvalho 

A elegante moya faz parte 
do departamento de 
jornalismo da Radio Capital, 
Jardenia no momento faz a 
rcadaeao dos informativos do 
hora cm bora, e ao mesmo 
tempo apresehta-os. Jardenia 
Carvalho, trabalha firme e 
cada dia busca um 
aperfei^oamento melhor. 

No 
batente 

Ana Maria, da Radio 
Imperatriz, apos dar a luz a 
sua linda garota csta de volta 
com todo o pique ao 
jornalismo da emissora da 
Simplicio Moreira. Ana 
Maria, vem comandando a 
redayao do Jornal do Meio 

Dia, e as vezes no jornal a Voz 
do Municipio. Aninha alem de 
redatora e tambem 
apresentadora. 

Se 
firmando 

O operador de audio- 
Daniel Sousa, pare^e que 
desta vez ira mesmo se firmar 
na Radio Capital AM de Joao 
Lisboa. Daniel Sousa, e um 
operador de audio bastante 
experiente e que ja passou 
pelas radios Nativa FM e 
Imperatriz AM. 

Meio 
dia 

Claudir Pordnio da CRC 
Band ira deixar o horario da 
manba na emissora para 
ocupar o espago do meio dia. 
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Raim undo Prim eiro re da tor assistente do JC 

A mudanya esta ocorrendo 
devido a contratayao do 
apresentador Thompson 
Mota, que fara a sua estreia 
nesta segunda-feira, no 
horario das sete da manha. 
Claudir apresenta tambem um 
programa no comedo da noite 
na CRC. 

Acordando 
Quern acorda bem cedinho, 

liga a tv e encontra o divertido 
apresentador Badinho. 
Alvarada Sertaneja e um 

programa onde tern 
brincadeiras e a particpa^ao 
de artistas da terra. Badinho 
apresenta o programa com 
muitapropriedade e conta com 
todo o apoio da produgao. 
Alvorada Sertaneja vai ao ar as 
6 horas na TV Difusora, SBT 

Sac udin do 
a cidade 

Cidade Alerta, e o nome do 
programa apresentado pelo 
nosso amigo Orlando 
Menezes, na cidade de 

A^ailandia. O bom rapaz, conta 
com muita audencia, fato que 
presenciamos pessoalmente 
quando estivemos semana 
passada naquela cidade. 
Orlando nao tern papa na 
lingua e fala tudo que da na 
telha. 0 Cidade Alerta ^ o 
programa que combate a 
corrup^ao e tern a 
participayao da populagao. 

A music a 
sertaneja 

Valdnei Lima esta 
comandando todos os dias um 
programa sertanejo pela Radio 
Imperatriz, que vai ao ar das 5 
as 7 da manha. O melhor da 
miisica sertaneja e a 
particpagao do ouvinte por 
carta e telefone. Valdinei sabe 
muito bem comandar o 
programa voltado para o 
homem do campo e suagente. 

Na 
Capital 

Rita Maria esta 
apresentando um programa 
bem produzio nas noites de 
domingo pela Radio Capital 
AM de Joao Lisboa. A gatinha 
comunica a partir das oito da 

noite e tern varias 
informa^oes, al^m da 
participagao do ouvinte pelo 
telefone 721 4864. 

Polivalente 
Sitonho Silva e um 

polivalente comunicador. 
Sitonho participa da equipe 
de esportes da Mirante AM, 
vende piiblicidades e 
apresenta dois programas 
na emissora, um das 17 as 19 
horas e outro a partir das 20 
horas. Sitonho Silva um 
grande nome no dial de 
Imperatriz. 

Se 
revelando 

Joao Batista, reporter da 
Difusora/SBT, vem a cada 
dia se aprimorando nas suas 
reportagens e ganhando a 
comfian^a dos 
telespectadores do canal 7. 
Batista foi contratado pelo 
Sistema Tucanu's, onde 
come^ou a brilhar e tambem 
teve uma rapida passagem 
pela TV Nativa na equipe de 
Arimateia Jr. Ao garoto, boa 
sorte e siga firme em busca 
do seu objetivo. 

.iv; PROGRAMAgAO DE HOJE FARA AS TVS VHS/UHF - iMPERATRIZ 

TV Capital 

Canal S 

Rede Record 

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

Paulista 
18:00 Capmpeonato 

Paulista 
20:00 Campeonato Carioca 
23:30 Palavra de Vida 

Radio 

Capital 

AM, 

950 

Khz, 

10 mil 

Watt's 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

NAO FORNECEU PROGRAMA?AO 

EQUIPE 

PHOENIX 

SOM E 

LUX 

MAIS UM 

EMPREEM- 

DIMEMTO 

DO 

SISTEMA 

TUCANU'S 

DE 

COMUNI- 

CACAO 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

07:U« r2]2yra Viva 
07:10 Educativo 
07:30 Telesisan 
08:30 Siga Bem 

Caminhoneiro 
09:00 Bingao Domingao da 

Sorte 
11:00 A Pequena Sereia 
11:30 Street Fighther 
12:00 Programa Silvio 

Santos 
22:30 Sessao das Dez (A 

Programar) 
01:30 SBT Esporte 

TV Mirante 

Canal 1.0 

Globo 

NAO FORNECEU PROGRAMAQAO 

TV 

Capit pna 

Tucanu's 

Radioes, 

a 

produtora 

de audio 

e video 

mais 

completa 

da 

regiao 

^inn 
■ 

5, a 

vepdade 

dos 

fatos na 

tpibuna 

do povo 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

06:30 Programa Educativo 
07:00 Renovayao Espiritual 
07:30 Grupo Imagem 
08:30 Campus 
09:00 Esta Escrito 
09:30 Mundo dos Esportes 
10:00 TV Mappin 
10:55 Boletim Olimpico 
11:00 Brasil Feliz 
12:00 Sorteio Papa Tudo 
12:15 Home Shopping 
12:30 Futsal 
13:30 Grupo Imagem 
14:30 Sessao Supewr 

Herois 

15:30 MissaG AlifO 
16:30 A Bela e a Fera 
17:30 Sessao Extra (Os 

TranSViados do 
Sunset Strip) 

19:30 Programa de 
Domingo 

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

TVCNT 

NAO FORNECEU PROGRAMAQ 

TP, 

C 

\]0/14*6$, 

iCrhjsvL 

rhMo/i 
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Sociedade en 

Expressao 

porSORAYA LUIZA 

No Santa Maria Hotel, o Dia das Maes sera de alegria e 

descontra^ao. A gerente do SMH, Tania Figueiredo, 

programou para hoje, um dia especial regado a musica ao 

vivo e uma saborosa feijoada, servida a beira da piscina. O 

restaurante tambem estara funcionando normalmente com 

seu cardapio variadissimo e com descontos especiais para 

brindar as mamaes. 

Amor, carinho, dedica^ao, ternura e perdao. Todos existem 

nas caracteristicas de uma pessoa aben^oada por Deus. As 

maos sao esses seres iluminados, que merecem todo o nosso 

respeito e admira^ao, pois carrega consigo o maior de todos 

os dons. O de dar a vida. Uma homenagem da Acia — 

Associa^ao Comercial e Industrial de A^ailandia. 

f\(Ah*>40' 

A Clube FM esta disposta a continuar fazendo a melhor 

programa<;ao, oferecendo aos ouvintes, todo carinho. Para 

festejar o dia de hoje, a Clube FM, em parceria com o Kid 

Batata, presta homenagem especial para as maes, 

oferecendo almo^o totalmente gratis, para as mamaes que 

^iram festejar com a Clube FM e o restaurante Kid Batata. 

Hoje tern noite classe "A" centro diversionario Gigantao, em 

comemora^ao ao Dia das Maes. Astros e estrelas globais 

estarao fazendo acontecer uma noite de impetuosidade e 

sensualidade, com Islene Cristina, atriz, modelo e bailarina, 

com paFticipa^ao especial na novela Malha^ao; Lugui 

Palhares, ator e modelo, que atuou na novela A Proximo 

Vitima; e toda sensualidade de Shanna Cristina. Sera hoje, 

nas passarelas do Gigantao. 

Mesmo que eu tivesse o dom das palavras, ainda assim nao 

jressar toda grandiosidade d< 

mae, ser mumer, ter o dom da vida. Mas o 

i 

m 

m 

m 

m 
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Dando continuidade as nossas homenagens as noivas, destacamos Silvia Raquel 

3gS83@3$33@833Sg£@^^ •• v . 

m 

m 

m 

m 
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Esta cohinista, a promotora Lana Cristina, o promotor Wilier Siqueira, com sua bela Gardenia 

Cu/ltaAy & S 

saberia expressar toda grandiosidade do sentido de ser 

ser mulher, ter o dom da vida. Mas o que mais enche o 

cora<;ao de um ser tao sublime e a certeza de que, para nos, 

e melhor ter voce do que a mais bela frase que um poeta 

possa expressar. 

O vUpe (Slube c.OV\Y\V\IAC\ pov gen+e- 

bonifcv e. de. cV^cxy-wKe.; oom c\ f^cvdic-ioKvcvl j'eijocidd. 

CD -Hipe^mercado "Povc\o e.s\c\v-c\ ^iAV\C-\ov\c\y\c\o Kpj 

afe as 12:30 Ko^as e presfara uma bomeuagem as 

maes a c^a i I a u d e u s e s y disf^ibuiudo rosas duraufe o 

penodo de j^uueiouameufo. 

ploje e dia de abm^ar e beija^ o gafer^imo La^aro 

VascouceloSy que froca de idade. 

p^imeira-dama do muuiefpioy Zifa X/ieira 

(SoufiKbo, presfa sua bomeuagem as maes 

ea^eu+eSy com dis+ribupao de p^eseufes em va^ias 

escolas muuicipais. 

mmn 

Presente 

e emocoo 

Ofertas Especiais: 

Sandalia feminina adulto, 

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

Toalhas de bcmho grande 

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

Jogos de cama casal 

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

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

Cal^as jeans adulto de R$ 15,00 por R$ 9,90 

Ventilador Mallory 30 CM 

luxo apenas R$ 36,00 d vista 
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por RAIMUNDO PRIME1RO 

Dupla 
Alfa 

Duas revistas inglesas 
premiaram uma dupla de 
esportivos Alfa Romeo, o 
Alfa Spider e sua versao 
upe, o GTV- () convcrsivel 

Alfa Spider, agora em 
lanpamenlo no Brasil, 
ganhou o litulo de Design 
(lo Ano da revista Car. em 
sua primeira premiacao 
destinada a "fabricanles e 
pessoas que eontribuiram 
l)ara o avanpo da arle da 
produyao (U1 carros". 

]■• o eonjunto de far*')is da 
dupla Spider/GTV foi 
considtuado o Melhor 
Detalhe de Design. Alem 
disso, o litulo de Melhor 
Design Inlerior foi para o 
Fiat H a rebel I a e o 
Fngenheiro dp Ano para 
Bruno Cea, ehefe de tesle 
e desenvolvimento de 
produlo^ da Fiat Auto 
llaliana. ja a revista 
quinzenal Autocar apontou 
o Alfa GTV como o Melhor 
Esportivo de 199S e o Fiat 
Cinquecento Sport como o 
carro mais economico 
(19,3km/litro) no balanyo 
de testes realizados 
duranle o ano. 

Ganhando 
filhotes 

Foi 1 any ad a na Fhiropa a 
segunda geracao do 
utiliiario Gourier, que la 
concorre na faixa da Fiat 
1'iorino exportada pelo 
Brasil. 

Ele deriva do novo 
Fiesta, o carro pequeno 
que a Ford lanyou em nova 
versao no fim do ano 
passado em Frankfurt e 
comeyara a fabricar no 
Brasil a partir de maio. 

Como na primeira 
Courier, de 1992, sao duas 
versdes: Furgoneta 
fechada, para dois 
passageiros e carga, e 
Courier Kombi, que leva 
ate cinco pessoas e tern 

carga maxima de 600 kg; 
Uma versao picape esta 
sendo projetada no Brasil, 
para ser lanyada aqui depois 
do Fiesta 

Nova 
alema 

A classe C, por enquanlo 
o modelo mais modt'Sto da 
Mercedes, lanyado em lOOil 
no lugar da linha 190, 
ganhara finalmente sua 
versao perua. 

No estilo, que segue a 
tradiyao classica da marca, 
agora com linhas suavem(M1l^, 

arredondas, destaca-se a 
acentuada inclinayao em 
curva da traseira. A perua 
tem 4,48 m de comprimenlo 
e estreara nos prdximos 
inese-s na Alemanha. No 
Brasil, ela tarn hem sera 
lanyada ainda este ano, com 
Ires opydes de molores 
qualro cilindros — 1 8. 2 0 e 
2.2 —, cuja polencia varia 
mitre 97 e 152 cv. Ilavera, 
como no seda da classe C, 
tres opyoes de acabamento: 
Classic, Sport e Elegance. 

Sem 
pianos 

Projetada pela japonesa 
Daihatsu e fabricada na Italia 
pela Piaggio, empresa do 
grupo Fiat que produz 
motonelas e se celebrizou 
mundiahnenle com o modelo 
Vespa, a Porter poderia ser 
uma concorrente das 
microvans orientais 
atualmente importadas pelo 
Brasil. 

A Fiat, contudo, ainda nao 
tern pianos de trazer a 
pequenavan. 

Corolla 
aqui 

A Tayota anunciou no 
Japao que construira uma 
nova fabrica no Brasil — 
provavelmente em 
Indaiatuba, SP, para jiroduzir 
seu modelo Corolla, a base de 
60 mil carros por ano. 

Mas isso so em 1999. 
C < > i n c i d e n t e m e n t e, e s s a 
data marcara a passagem 
de quarenta anos desde 
que instalou aqui sua 
primeira fabrica fora do 
Japao — para fazer, ate 
hoje, o jipe Bandeirantes. 

Tipo 
vence 

O Tipo 1.6 mpi fabricado 
no Brasil venceu o 
importado Golf 1.8 em teste 
comparativo publicado na 
revista Autoesporte. 

Foi melhor em todos os 
indices de desempenho: 
acelerayoes, retomadas de 
velocidade e velocidade 
maxima. 

Ganhou tambem em 
espayo interno. Segundo a 
revista, houve "(Mnpale 
tecnico em consumo e 
acelerayao lateral" )que 
indica a estabilidade do 
carro nas curvas) e "o 
funcionamento do motor do 
Tipo e mais suave". 

Adrenalin 
no off-road 

Quern ja viu o proldtipo 
de picape Ford Triton, no 
ultimo Brasil Motor Show, 
pode aguardar outra 
criacao do genero: o oil 
road 4x4 Ford Adrenalin. 

Fhnbora seja uma picape 
media, o ])rotuLipo tem 
qualro portas, quatro 
lugares, bancos traseiros 
rebativeis e capacidade de 
carga scmelhante a da F- 
1000. O motor e o 4.0 da 
Ranger, a suspensao e a do 
F.xplorer e o cambio 
manual. Requintes nao 
faltam: rod as de liga, um 
grande teto solar, painel 
revestido de borracha para 
neutralizar vibraydes, 
sistema de navegayao por 
sate!ite e controle linico de 
varias funydes (aparelhode 
som, ar quente, ar- 
condieionado e outras), 
para simplificar os 
comandos e nao distrair o 
piloto. 

A janela traseira da 
picape pode ser abaixada, 
para ampliar a area de 
carga. Nas laterais da 
cayamba, duas inovaydes: 
um reservatdrio extra para 
gasolina e outro para 
armazenar agua — este 
equipado com um sisttmia 
de purificayao, para 
produzir agua potavel, e 
outro de pressurizayao 
j)ara limpar a earroceria. 

Palio, um brasileiro 

Conlieca em detalhes o carro feito do Brasil para o mundo 

por Adilson Augusto 
Da Editoria de Veiculos 

Quern se habituou ao 
Uno vai estranhar. Nao so 
pelo aspecto, decididamente 
mais atual e rebuscado, mas 
sobretudo pela rodagem 
mais suave, o cambio macio 
— sim, senhor! —, a posiyao 
de dirigir hem confortavel, 
o interior requintado, com 
itens avanyadps como duplo 
air bag e freios antibloqueio 

(ABS). Nada a ver com o 
"estilo jipinho" do Uno, que 
o Palio vein substituit, mas 
sem perder o 
comportamento agressivo, a 
agilidade que fazem o gosto 
do brasileiro. Em suma, 
para um carro que se 
propde nistico o bastante 
para estar presente nas 
mais diversas condiydes de 
estradas dos cinco 
continentes, o Palio ate que 
surpreende pelo conforto e 

ii 
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A direpao transmite seguranpa e tem estabilidade 

painel de instrumentos 
elegante mas simples, de 
leitura imediata. A posiyao 
de dirigir, menos alta que o 
habitual em nossos modelos 
Fiat, e cdmoda, o volante 
inclinado e afastado da boa 
sen sayao de espayo e 
proteyao, acentuada pelo 
cinto de seguranya com 
regulagem de altura. Pode 
ser preciso tatear um pouco 
com os pes para achar os 
pedais, um pouco 
deslocados a direita. 

Eigado o motor — ele so 
pode funcionar com a chave 
codificada e personalizada 
do carro —, percebe-se que 
funciona suavemente. Na 
primeira tentativa de 
arrancar, o carro parece 
freado, mas nao: e so uma 
questao de se acostumar ao 
curso da embreagem. 
Pronto, safmos com o Palio 
16V. Nas primeiras trocas 
de marcha, ele ja mostra 
muita forya; nao e por 
menos, 85% do torque estao 
presentes a apenas 2.000 
giros. A direyao, de boa 
empunhadura, transmite 

a sofisticayao do estilo, 
ainda que a versao Luxo 
aqui avaliada seja o Palio 
16V — o topo de linham 
como motor 1.6 de 16 
valvulas. Estao sendo 
lanyados modelos com 
duas ou quatro portas, 
equipados com esse motor 
e com o 1.5 aos quais se 
juntara mais tarde o 
modelo basico, com motor 
1.0. Todos com injeyao 
eletronica multiponto, 
Agora, vamos conhecer o 
Palio de perto. 

Parado junto a pista, 
sob o sol forte de Minas, 
o carro brilha em seu 
laranja Vitoria, a cor em 
que foi fotografado pela 
primeira vez para ser 
exibido pelo mundo afora. 
Sobressaem as linhas 
agrcssivas da frente, que 
combinam com os 
contornos e dobras, 
integradas num eonjunto 
ao mesmo tempo suave < 
"musculoso". A porta, ce 
mayaneta aerodinamica 
mesma cor, se abre r 
movimento so. Dentr 
ambiente acolhedor. 
sentar, deparamos com 

si sssiss: 
SSSSSSS: 

    

Na porta, a mafaneta que in corpora a trava 
Numa conduyao mais 
esportiva — nos acertos 
finais, a velocidade maxima 
prevista pela fabrica estava 
em torno de 188 km/h e a 
acelerayao de 0 a 100km/ 
h por volta de 9,5 segundos 
—, sente-se claramente o 
carro presso ao chao e e 
possivel a cada um 
explorar com razoavel 
seguranya seus limites e 
do Palio. 

muita seguranya, 
confirmada logo a seguir 
pelo comportamente do 
carro nas curvas das pistas. 
0 acelerador e 
surpreendentemente macio, 
a potencia chega uniforme, 
sem traneos, e o ronco do 
motor nao fere os 
ouvidos.Tudo, enfim, 
transmite uma suavidade 
incomum, que parece ser a 
nova caracteristica da Flat. 

Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a fonja da nossa gente 

I i 
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Direta 

porJOSE FILHO 

Computadores 
0 presidente da 

Academia Imperatrizense 
de Letras, professor Vito 
Milesi, ja levou ao 
conhecimento do 
interventor Dorian 
Menezes o 
"desaparecimento" dos 
computadores que foram 
adquiridos por Ildon 
Marques para 
informatiza^ao da AIL. 
Dorian Menezes prometeu 
providencias para o 
professor Vito Milessi. 

Farofa 
No ventilador. E isso 

que a governadora 
Roseana Sarney esta 
fazendo com a instala^ao 
do novo municipios 
maranhenses. Ajudada pela 
AssembRua Legislativa do 
Estado, ela acaba de jogar 
a ' Constitui^ao da 
Repiiblica no cesto de lixo 
e ainda deixou no meio da 
rua uma casca de banana 
para os candidates a 
prefeitos dos novos 
municipios. 

Constituigao 
Afirma a Constituigao 

que "a instala^ao dos novos 
novos municipios dar-se-a 
mediante a posse dos 
novos prefeitos". A 
governadora quis entender 
de maneira diferente e 
quer (e vai) nomear 
interventores para as 
^"as unidades 

nistrativas. 

Lixo 
Qualquer principiante 

em Direito pode lanpar no 
lixo todo esse jogo da 
governadora. A 
Assembl^ia nao pode 
legislar contraria a 
Constituigao da Repiiblica. 
Nada que uma simples 
liminar na Justi^a nao 
possa resolver. Enquanto 6 
tempo. 

Brincadeira 
O Programa Primiro 

Emprego, da governadora 
Roseana Sarney, 6 uma 
afronta para a sociedade de 
Imperatriz: 400 vagas para 
uma cidade de milhares de 
desempregados, sem uma 
politica de industrializa^ao 
e tudo em nome e beneficio 
da capital do Estado. 

Nao 
gosta 

Definitivamente o 
secretario de Obras do 
Municipio, Francisco 
Sales, nao gosta do 
jornalista Wilson Alves 
(Coquinho). Ha muito 
tempo ele vem solicitando 
ao secretario para acabar 
com a lagoa da Avenida 

Pedro Neiva de Santana 
com a Rua da Assembleia, 
e a lagoa continua la, cada 
vez maior e desafiante. 

Irritado 
O ex-governador Jos6 de 

Ribamar Fiquene continua 
irritado com a divulga9ao 
de pesquisas eleitorais que 
o colocam em terceiro 
lugar na preferencia do 
eleitorado. Isst) e ruim 
porque a irrita^ao Ihe 
prejudica a saiide. 

Mod a 
"Jeans" 6 um tecido que 

so tern 3 fabricantes no 
Brasil: Alpargatas, Santista 
e Vicunha. No entanto, 
existem centenas de 
indiistrias de confec^bes 
que usam o Jeans como 
mat^ria prima. O valor final 
do produto e so a etiqueta, 
que dita a moda e mede o 
tamanho do bolso do 
consumidor, 
principalmente aqui cm 
Imperatriz. E uma questao 
apenas de inteligencia. 

PMDB 
Silvio Macedo, 

secretario do PMDB, disse 
que "as substitui^oes 
ocorridas no diretorio 
municipal aconteceram em 
razao de membros que 
mudaram de partido e ate 
mesmo em decorrencia da 
morte de um titular. Nao 
ha jogo politico, pois o 
partido tern historia e se 
constitui hoje em uma das 
maiores for^as 
representativas do 
Estado", concluiu Macedo. 

Camara 
A proxima Camara 

Municipal de Imperatriz 
podera ter tres evangelistas 
a partir do proximo ano. 
Sao.eles: Arnaldo Alencar, 
Arimateia e a senhora 
Anacleta. As igrejas 
Evangelicas estao 
participando efetivamente 
da coscientiza^ao do eleitor 
imperatrizense. 

Merenda 
O interventor Dorian 

Menezes garantiu ontem 
que a partir da proxima 
segunda-feira nao vai mais 
haver falta de merenda 
escolar em todas as escolas 
da Rede Municipal de 
Ensino. Ele esta dando um 
tratamento especial para 
esse importante trabalho 
de cunho social da 
Prefeitura em parceria com 
o Governo Federal. 

Para 
meditagao 

"Pedi, e dar-se-vos-a, 
buscai, e achareis; batei, e 
abrir-se-a". (Mt 7 —7) 

Mamae, rainha de minha vida 

por Raimundo Primeiro 

Em meu lar tem 
uma rainha 

Uma mulher- 
menina 

Eterna razao do 
meu viver 

Figura que fascina! 

Em minha vida tem 
uma inspira^ao 

Razao maior de 
minha existencia 

Que alegra 
Fascinagao! 

Flo meu dia-a-dia tem 
uma figura impar 

Que ajuda 
Motiva 
Ensina a bem 

labutar! 

no meu piano de 
expansao ela e 
presen^a 

Alegria 
Transparencia 
Contagia! 

Figura singular 
Que aconselha 

Sabe por onde devo 
andar! 

Em meu 
pensamento vive 
sempre presente 

Indicando caminhos 
nao ingremes 

Corretos 
figura onisciente! 

De beleza afavel 
Sentimentos 

expressados 
Alegria fulgurante 
Amavel! 

Mae, 

Certeza de 

seguranga 

Dignidade 

Palavra maxima do 

dicionario que 

descreve a minha 

presenga no piano 

fisico da existencia 

Confianga. 

Mamae, todos os 

dias sao teus 

Parabens! 

Prefeitura Municipal de Agailandia 

  irnilJ'7 

As mAes A^AILANDENSES |||^ 

No transcurso do Dia das Maes, o prefeito Ildemar Gon^alves associa-se a 
todas as manifestagdcs de carinho e apre^o dedicados as maes; especialmente 
as mais carentes; rogando a Deus para que as ilumine e proteja em sens 
sacrossantos deveres para com os filhos. 

Que Deus aben^oe a todas as Maes de Ayailandia e do mundo! 

ILDEMAR GONgALVES DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

Faga sua fe e compre o 

Bingao do Conor Farias 

Loteria IMPERATRIZ 

R. Luis Domingues 

Loteria LIDER 

R. Pemambuco 

Loteria H0LAI\IDA 

R. Geara 

Loteria TOCANTINS 

Av. Getulio Vargas 

POLO LOTOS 

R. Simplfcio Moreira 

Agora as lotericas de Imperatriz 

vendem o Bingao do Conor Farias 

mmm 

m 
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Tucanu's Produgoes 

rodutora de audio e video do meio norte brasileiro 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - MA - Telefax (098) 723 - 2034 
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Govemo propoe parcen 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Protesto 
0 senador Esperidiao 

Amim (PPB-SC) protcstou 
contra a decisao do Ibama 
de transferir do Sul/Sudeste 
para o Norte o navio 
pesqueiro Almirante Paulo 
Moreira. Segundo o 
senador, a medida alem de 
frustrar a expectativa dos 
catarinenses, contraria "os 
mais sdlidos argumentos 
embasados na tecnica e na 
razao" Ja que a embarca^ao 
foi construida para atender 
as caracten'sticas da pesca 
praticada no Sul/Sudeste e 
realizar levantamentos dos 
recursos economicos da 
regiao. 

Prejuizos 
O mais lamentavel dessa 

decisao e que todo o 
trabalho que antecedeu a 
construyao do navio ficou 
praticamente inutilizado, 
pois, como as caracteristicas 
da pesca na Regiao Norte 
sao totalmente diferentes 
daquelas do Sul/Sudeste, a 
embarca^ao, para ser 
totalmente produtiva, 
devera passar por 
adaptaydes. Is so, sem falar 
dos prejuizos causados a 
pesca e a pesquisa 
oceanografica do Sul/ 
Sudeste do Brasil. 

Esperidiao Amim espera 
que o governo cumpra a 
promessa de, em oito 
meses, construir um novo 
pesqueiro para atender as 
necessidades da regiao. 

Desemprego I 
As micro e pequenas 

empresas poderao se 
transformar nos maiores 
empregadores no Pais e 
ajudar a resolver de forma 
significativa a questao do 
desemprego, afirmou o 
senador Bello Parga (PEL 
MA), relator, na Comissao 
de Assuntos Economicos, 
do projeto que cria o 
Estatuto das Micros e 
Pequenas Empresas e do 
que estabelece para elas 
tratamento tributario 
especial, ambos de autoria 
do senador Jose Sarney 
(PMDB-AP). 

Os projetos tramitam em 
carater terminativo e, 
segundo Bello Parga, 
deverao aprovados pelo 
Senado ainda neste 
semestre, para serem 
remetidos a apreciayao na 
Camara dos Deputados. A 
proposiyao que cria o 
estatuto propoe "tratamento 
diferenciado, simplificado e 
favorecido" para as micros 

e pequenas empresas. 

Desemprego II 
Aconteceu uma reuniao 

de Bello Parga com tecnicos 
do Ministerio da Fazenda e 
do Banco Central, com o 
objetivo de buscar subsidies 
para a elaborayao do seu 
parecer. O senador ja se 
reuniu com representantes 
do Sebrae e do Ministerio 
da Indiistria, Comercio e 
Turismo, com os quais 
espera manter nova 
audiencia antes de concluir 
o seu relatorio. Ele acredita 
que o projeto tera boa 
acolhida entre os membros 
da CAE, pois os senadores, 
disse estao muito 
preocupados com o 
problema do desemprego. 

Trocando de nome 
Projeto de autoria do 

senador Julio Campos (PEL- 
MT) que da ao Aeroporto 
Internacional do Galeao a 
denominayao de Aeroporto 
Internacional Tom Jobim 
teve sua votayao adiada, por 
forya do requerimento do 
senador Arthur da Tavola 
(PSDB-RJ), que foi 
aprovado em plenario, 
solicitando que a Comissao 
de Assuntos Economicos 
(CAE) tambi?m se 
pronuncie sobre a materia. 
Foram aprovados projeto do 
senador Cassildo Maldaner 
(PMDB-SC) que altera para 
Escola Agrot£cnica Federal 
de Santa Rosa do Sul o nome 
da Escola Agrotecnica 
Federal de Sombrio, e 
pedido de autorizayao para 
o governo de Santa Catarina 
emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado (LFTC, 
destinadas ao giro da sua 
divida mobiliaria, no valor 
de US$ 214 milhdes. 

Contas regulares 
Demincias de 

irregularidade que teriam 
sido cometidas pela prefeita 
de Boa Vista foram 
consideradas 
improcedentes pelo 
Tribunal de Contas da 
Uniao (TCU), informou em 
plenario o senador Romero 
Juca (PFLTR). 

De acordo com o 
senador, as demincias 
contra a administrayao de 
Teresa Juca foram feitas ao 
TCU "pelo governador 
Neudo Campos e seus 
seguidores", que tambem as 
apresentaram a Camara de 
Vereadores da capital de 
Roraima, visando "afastar a 
prefeita de seu mandato". 

por Carlos Dias 
Sense 

O secretario-adjunto da 
Secretaria de Assistencia 
Social da Presidencia da 
Repiiblica, Roberto Kafurl, 
esta em Teresina para 
proceder um levantamento das 
condiyoes de funcionamento 
do orgao no Estado. Na ultima 
quinta-feira, dia 09, ele esteve 
com a presidente do Serviyo 
Social do Estado, Adalgisa 
Moraes Souza, e com a 
representante da Secretaria no 
Piaui, Fatima Maia. Na 
ocasiao, eles discutiram um 
piano de ayao que devera ser 

desenvolvido a partir da 
parceria firmada com o Serse. 

O processo de 
descentralizayao 
implementado pela Secretaria 
de Assistencia Social — SAS, 
esta sendo agilizado para que, 
tambem no Piaui, tenha 
continuidade os projetos de 
desenvolvimento comunitario 
integrado. As diretrizes e 
estrat^gias passarao a ser 
trayadas em conjunto, pelo 
Governo Federal, Governo 
Estadual e Prefeituras 
Municipals, visando a 
melhoriadas condiyoes sociais 
nas comunidades, com 
enfoque especial para um 

trabalho participativo e 
permanente. 

Segundo Roberto Kafuri, 
uma das maiores 
preocupayoes da Secretaria de 
Assistencia Social 6 com a 
capacitayao profissional. O 
orgao pretende oferecer 
condiydes para o 
desenvolvimento de atividades 
de acordo com as demandas 
de mercado e aptidoes das 
comunidades assistidas. Para 
tanto, ele considera 
fundamental que o trabalho 
seja desenvolvido em parceria, 
com a participayao do Poder 
Piiblico em todos os niveis, e 
tambem com apoio de 

nao organizayoes 
governamentais. 

Para a presidente do • 
Serviyo Social do Estado, 
atravds do trabalho em 
conjunto com a Secretaria do t 
Assistencia social, o Piaui tern 
a garantia dos recursos para 
melhorar a qualidade de vida 
das populayoes menos 
favorecidas. "Nos estamos 
direcionando nossas 
atividades de modo a formar a 
parceria mais eficiente, para 
alcanyar o objetivo maior de 
nossa administrayao, que £ 
assistir as camadas mais 
carentes", disse dona 
Adalgisa. 

Infecyao hospitalar 

sera discutida em seminario 

por Rita Lucia 
Saude 

As infecyoes hospitalares 
representam um serio 
problema de saiide piiblica. 
Para discutir o assunto, a 
Secretaria de Saiide do Estado 
promovera, nos dias 16 e 17 
deste mes, o Primeiro 
Seminario de Controle de 
Infecyao Hospitalar do Piaui. 
Sera no Salao Babayu do Rio 
Poty Hotel. O evento tern 
participayao direta do Niicleo 

Estadual de Controle de 
Infecyao Hospitalar, 
coordenado pela m6dica Isabel 
Maria Oliveira. 

Estudos do Ministerio da 
Saiide admitem que a taxa de 
infecyao hospitalar nos 
hospitals brasileiros e alta. Em 
hospitals pesquisados no ano 
de 1994, 13% dos pacientes 
apresentam algum tipo de 
infecyao hospitalar. Nos 
Estados Unidos a media e de 
5%. No Piaui, o Programa 
Estadual de Controle de 

Infecydes Hospitalares nao fez 
um levantamento oficial do 
programa no Estado. Sabe-se 
apenas que nao difere do 
restante do Pais. 

Para reverter o quadro, 
medicos, enfermeiros, 
fisioterapeutas, estudantes da 
area de saiide e toda a 
comunidade hospitalar estao 
sendo convocados para o 
Seminario. Consta na 
programayao as seguintes 
conferencias: Infecyao 
Hospitalar e sua Prevenyao; 

Controle de Infecyao Hospitalar 
no Brasil, Biosseguranya; 
Prevenyao de Infecyao 
Hospitalar e Atualizayao em 
Antibiotico — Profilaxia em 
Cirurgia, entre outros temas. 

0 governador Francisco 
Moraes Souza, o secretano da 
Saiide do Estado, Paulo Lages, 
e o secretario municipal de 
Saiide, Sivio Mendes, 
participayao da solenidade de 
abertura do I Seminario, que 
esta marcada para as 19:00 
horas. 

Aprovado numero unico de RGs 

Substitutivo votado pela Comissao de Constituiyao e Justiya 

do Senado estabelece um so registro para cada cidadao em todo Pr 

por Djalba Lima 
Jornalista 

A Comissao de 
Constituiyao, Justiya e 
Cidadania do Senado (CCJ) 
aprovou a instituiyao de um 
mimero linico de registro de 
identidade civil, pelo qual cada 
cidadao brasileiro, nato ou 
naturalizado, sera identificado 
em todas as suas relayoes com 
a sociedade e com os 
organismos governamentais e 
privados. 0 mimero linico sera 
composto por um conjunto de 
letras e algarismos — duas 
letras identificando o Estado 
da Federayao onde foi feito o 
registro, tres letras 
identificando o municipio e 
oito mimeros que formam a 
seqiiencia identificadora da 
pessoa. 

O texto aprovado foi 
substitutivo do senador Ramez 
Tebet (PMDB-MS) a um 
projeto de lei da Camara dos 
Deputados e a dois projetos de 
lei do Senado. A comissao 
aprovou ainda emenda do 
senador Liicio Alcantara 
(PSDB-CE) que institui o 
Cadastro Nacional de Registro 
de Identificayao Civil, 
destinado ao controle do 
mimero linico e dos dados que 

identificam o cidadao. Pela 
proposta de Alcantara, a 
cedula de identidade civil 
contera, obrigatoriamente, 
alem, das letras e dos mimeros, 
o nome complete da pessoa, 
filiayao, local, data de 
nascimento, fotografia, 
impressao digital do polegar 
direito, estado civil e 
assinaturas do portador e da 
autoridade responsavel pela 
emissao da carteira. 

Pichagoes 
A CCJ aprovou tambem 

substitutivo do senador 
Roberto Freire (PPS-PE) a 
projeto oriundo da Camara 
definindo como contravenyao 
penal o ato de afixar cartazes, 
faixas ou realizar qualquer tipo 
de pichayao em muros, 
paredes e fachadas em geral, 
em areas particulares ou 
piiblicas, sem a expressa 
autorizayao do proprietario ou 
do orgao competente. A pena 
para quern infringir essa 
norma 6 de multa e prestayao 
de serviyos a comunidades, 
por um a seis meses. Se o reu 
for primario, o juiz pode 
aplicar somente a pena de 
prestayao de serviyos a 
comunidade. 

Crime hediondo 
Foi aprovado ainda projeto 

iig 

Senador Roberto Freire (PPS-PE) e contra pichagoes 

que corrige equivoco causado 
pela aprovayao quase 
simultanea do Estatuto da 
Crianya e do Adolescente e da 
lei sobre crimes hediondos. A 
votayao das duas leis em um 
curto espayo de tempo acabou 
fazendo com que a pena para 

crimes violentos contra crianyas 
ficassem menor do que aquela 
aplicada em caso de crimes 
contra maiores de 14 anos. A 
relatora foi a senadora Jiinia 
Marise (PDT-MG). Os tr 
projetos ainda serao submetid« j 
ao plenario do Senado. 

Grafica Jardim 
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Decisao da Gopa Dente de Leite foi adiada 

Tocando 

a 

por ARY ARAGAO 

Santa Rita em decisao 
Sera conheeido hoje o 

campeao deste ano do 
Campeonato Autonomo do 
bairro Santa Rita, competiyao 
esta que tcm a frente o 
abnegado e incansavel 
Moises Negreiros, que neste 
ano tambem dirigira como 
tecnico, o Plaza Futebol 
Clube, na primeira divisao. 
Moises Negreiros aguarda 
com muita expectativa, 
principalmente, a presen^a 
do piiblico nao so do Santa 
Rita como de todos os 
bairros da cidade. A grande 
decisao sera entre Coplac x 
Novo Ilorizonte, no Estadio 
Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia, as 09,00 boras. 
Inclusive, esse tipo de 
competi^ao devia ser 
prestigiada pelo Poder 
Executive Municipal ou a 
quern de direito. Siga firme 
Moises. 

Guarany, de 
Batata no Para 

O Guarany Futebol Clube, 
o pretegido da LID, nosso 
representante na Copa 
Regional, faz o seu primeiro 
compromisso pela fase de 
volta hoje, as 16:00 boras, no 
Itinga-Para, contra o 
Independente, que venceu o 

ro confronto aqui no 
Epifanio, por 4x2. 

. . omete o tecnico Isnard 
Antonio (Goiabao), do 
Guarany, que a historia 
podera ser outra, embora 
respeitando muito o 
adversario. Goiabao disse 
que na estreia a sua equipe 
ainda estava em fase de 
formagao e nao teve tempo 
de preparar melbor o seu 
time, e por rsso foi 
surpreendido e goleado. 
Depois das duas vitoria 
subsequente e um melbor 
entrosamento da suaonzena, 
garantiu dar o troco, embora 
tenha frisado que jogara 
desfalcado de dois atletas, o 
lateral direito Tata e o 
atacante Alex, expulsos no 
ultimo jogo, mas deve ganbar 
o retorno do guerreiro 
volante Vava, que tambem 
joga no Ajuventus de Montes 
Altos, pelo campeonato 
daquela cidade e o atancante 
Ivan, emprestado pelo 
Marflia. Goiabao aposta no 
troco. 

Superclassico com 
muitos brindes 

O Estadio Municipal 
Nbozinho Santos sera palco 
de mais um superclassico 
logo mais as 17:00 boras. 
Moto Clube x Sampaio 

Correa se degladiarao mais 
uma vez na bistoria dos dois 
clubes, jogo valido pela 
primeira fase do 
Campeonato Estadual de 96. 
E bom frisar que os dois 
preliantes ate aqui estao 
dividindo a lanterna. Como 
as duas equipes.alem de 
estarem nas ultimas 
colocaydes e sem nenbuma 
atrayao para apresentarem 
as torcidas, os dirigentes 
Jose Raimundo, presidente 
do Moto, em conjunto com 
os cartolas do Sampaio, no 
sentido de levar um bom 
biiblico ao estadio, irao 
colocar varios 
eletrodomesticos pra serem 
sorteados entre aqueles que 
pagarem ingressos. 

Frei Epifanio 
O Estadio Municipal Frei 

Epifanio D'Abadia vira casa 
de mae Joana. Desde a 
morte do saudoso prefeito 
de Imperatriz, Renato 
Cortez Moreira, que o nosso 
unico palco de futebol, 
Estadio Frei Epifanio 
D'Abadia virou bagun^a. 
Pedro Faustino e Rodolfo de 
Carvalho, administradores 
do Estadio do Frei nao 
mandam em nada, ate 
porque, pelos 
acontecimentos o Poder 
Executive Ibes tiraram toda 
autonomia. Alem do mal 
estado de conservacao das 
dependencias do estadio e 
principalmente do gramado, 
o que a gente ve e que todo 
mundo manda e mete a mao: 
e escolinba de futebol 
treinando la dentro, e 
Campeonato Mirim, e jogos 
desordenados realizados 
constantemente, e Guarany 
treinando quase todo dia. 
Todas as competiyoes da 
LID sao realizadas ai dentro 
com exceyao do Masters. E 
agora vem o pior, isso eu me 
refiro principalmente ao 
gramado. Esta chegando o 
verao. O Estadio nao tern 
nenhum sistema bidraulico e 
nem tampouco bomba de 
agua para aguar o nosso 
inacabavel gramado. Alias, 
que o ano passado tinha 
bomba mais ninguem sabe 
onde enfiaram. Receitapelas 
publicidades, poderia ter, 
mas pelo jeito nao aparece. 
Cade o dinheiro do estadio 
meninos? A unica esperanya 
e que o interventor Dorian 
Meneses possa tomar as 
devidas providencias e que 
fique esclarecido 
principalmente para 
imprensa "quem manda no 
estadio, mestre". 

por Renilson Sousa 
Da Editoria de Esporte 

A decisao da primeira Copa 
Dente de Incite Cafe Viana foi 
adiada para domingo, dia 19 de 
maio. Estava tudo definido para 
a decisao, amanha, mas 
segundo informayoes das duas 
equipes, o motivo do adiamento 
foi devido o patrocinador 
querer fazer uma festa bonita 
e que neste domingo seria 
imposivel devido a 
comemorayao do Dia das 
Maes. Devido o adiamento da 
decisao, os dirigentes de Jandui 
e America ganharam mais 
tempo para treinarem os seus 
times e entrar firme na decisao 
do dia 19 de maio. 0 presidente 
do Jandui disse que com o 
adiamento do jogo sua equipe 
nao sera prejudicada e sim 
beneficiada, porque ganba 
tempo para treinar e aprimorar 
mais o time. Do lado do 
America tudo estava definido 
para o jogo deste domingo, mas 
como nao sera realizado a 

diretoriado time disse que nesta 
prbxima semana ira trabalbar 
firme, realizando varios treinos 
para encontrar o melbor padrao 
de jogo em camix). A diretoria 
do America sabe que enfrentar 
o Jandui e uma parada dificil, 
mas esta confiante em realizar 
uma boa atuayao e sair de 
campo com um resultado 
jxisitivo e a taya de camjieao. 

0 time do Jandui, categoria 
Dente de Ddte conta com um 
elencp que vem se evoluindo a 
cada jogo. Entre os jogadores 
de destaques do time estao o 
atacante Luciano, que e o 
artilbeiro do time e em cada 
jogo deixa a sua marca. Outro 
que merece destaque e o meio 
campista Marzinho, irmao do 
radialista Francisco do Vale, que 
veio procedente de 
Paragominas e encanta os 
torcedores com as suas belas 
jogadas. Jandui e America 
foram os dois melhores times 
na fase de classificayao e que 
IKir este motivo irao decidir a 
competiyao. 

I m 
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•.mo Gomes, treinador do Jandui 

Guarani joga no Itinga-Para 

% 
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Guarani joga logo 

por Renilson Sousa 

O Guarani de Imperatriz 
joga neste domingo diante do 
Independente de Itinga do 
Para, pelo Campeonato 
Regional de Futebol. 0 time 
treinado por Isnard Antonio 
vem se reabilitando na 
competiyao depois da vitoria 

mais em Itinga, no Estado Para 

de domingo proximo passado 
sobre o Muller de Rodom do 
Para, pelo placar de 5x3. No 
primeiro jogo realizado entre 
os dois times, Guarani e 
Independente, o time paraense 
levou a melbor , venceu o time4 

local jielo placar de 4x2. O jogo 
deste domingo as 16:00 boras 
no Estadio Kaborezao, em 

Itinga tera sabor de revanche, 
principalmente para o time 
imperatrizense, que vem de 
uma derrota no confronto 
entre os dois. Para o jogo de 
hoje o treinador Isnard 
Antonio nao podera contar 
com dois jogadores que foram 
expulsos no jogo anterior. 
Tata, lateral direito: e Alex, 

centroavante. Eles disfalcarao 
o Bugre de Imperatriz neste 
dificil compromisso que sera 
de muita importancia para 
ambos os times. 

Outro jogador que podera 
disfalcar Guarani no jogo de 
logo mais sera o meio 
campista Vava, que cumpriu 
suspensao automatica, mas 
deseja jogar na cidade de 
Montes Altos, defendendo as 
cores do Ajuventus, time que 
(lisputa o campeonato local. 
Caso se con firme a ausencia 
de Vava o tecnico Isnard 
Antonio podera ter problema 
para a formayao da onzena e 
tera que improvisar mais uma 
vez o zagueiro Codb no setor 
de meio campo. Isnard ainda 
tera programa para a formayao 
do setor de defesa, que foi 
baslante fragil no jogo 
passado. Valdo sera o goleiro, 
Neto sera o substituto de Tata 
na lateral direita. Na zaga 
Codo e Alex, confirmados no 
meio campo; Valdo, Acrisio, 
Xaxado. No ataque, Tonbo 
formara com Ivan. 

O Guarani soma seis pontos 
e com um resultado positivo 
podera manter a lideranya da 
chave na competiyao. 

Campeonato de Masters 

esta sem data definida 

por Renilson Sousa 

O Campeonato de Masters 
de Imperatriz ainda nao tern 
data definida para o seu inicio, 
mas os dirigentes da categoria 
ja estao trabalbando visando 
este disputadissimo 
campeonato que e patrocinado 
pela Ligade Impetratriz. Como 
ja e de praxe, no inicio do ano 

aconteceu a realizayao do 
Torneio de Inverno, que 
contou com varios times e teve 
bom desenvolvimento, ficando 
o time da laminadora Parana 
como campeao e o Xurupita 
em segundo lugar. No Torneio 
de Inverno deste ano a grande 
novidade foi o time do JV 
Lideral, que contou com 
jogadores que estavam na 

Laminadora Parana e no time 
do DNER, foi pralicamente 
uma fusao entre os jogadores 
das duas agremiaydes. Alguns 
times ja estao confirmados 
para este campeonato de 96 ou 
praticamente definidos: 
DNER, Laminadora Parana, 
Xurupita, Uniao, Uniao 
Cascavel, JV Lideral, entre 
outros. 0 time do Gameleira 

podera voltar a disputar o 
Campeonato de Imperatriz, 
segundo pensamento de 
alguns jogadores de Joao 
Lisboa. Mas por outro lado, 
outros querem que o time 
participe apenas do 
Campeonato de Masters 
daquela cidade, que comeyara 
brevemente, sendo a realizayao 
de sua primeira ediyao. 

•m 

■0to, objetivo e corojoso. Rssim e Orlando Menezes, q 

comonda de segunda a sexto-feira, o progromQ Cidade 

Alerta, dos 13h00 as 15h30f pela TV Cidade. 

A verdade nua e cma, doa a quem doer. 
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EvSTADO DO MARANHAO 

PREFEnURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

SALVE 0 DIA DAS MAES 

Ser mae representa o esplendor do grande 

milagre da permanente recriagao do ser humano. Gerar uma 

nova criatura, educa-la e prepara-la para enfrentar os desafios 

da vida, sao tarefas arduas, complexas, realizadas pelas maes 

com inigualavel competencia. 

A mulher foi o ponto maximo da cria9ao. O 

senhor Deus a fez por ultimo, dando-lhe importancia 

extraordinaria ao Ihe apresentar o universo completo, onde 

ela deveria reinar. A leveza da mulher, sua beleza afavel, su* 

corruscante alegria, sua presenpa ofuscante, despertam 

sentimentos de gratidao a Deus pela bemjao de te-la criado. 

;     ;   p J 

Mae, e essa radiante mulher, ja divinizada, 

disposta a qualquer sacrificio para defender e amparar seu filho. 

Revestida pela irresistivel forga do amor, tern conquistado em 

todos os ambitos o lugar destacado de defensora da 

humanidade. Os exemplos de herolsmo de maes aparentemente 

ffageis, conduzindo familias inteiras sao conhecidas em todo 

os recantos do mundo. 

Hoje e dia de gratidao pelas maes que temos. 
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Jornal Capital 

0 Seu Lider 

Para anunciar 

esoligar 

723-2034 

Pratique Karate 
Academia Askam 

Preservar a integridade fisica, mental e sensorial de sens 
praticantes. 

Treinado karate voce adquire: habilidade, disciplina, 
cqulfbrio, for^a c auto-confian^a. 

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

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

Aerolocalizada — 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. 

Rovel Veiculos 
Vende: 

D-20 91 complcta -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 alcool - R$ 8.000 — cor cinza metalica 
Caminhao Chevrolet D-60 com MUNK 84 - R$ 10.500 — 

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

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

Penta 
Quartas e sabados 

Pousos: 13:00 Decolagens: 19:00 

Horarios de Voos 
Rio Sul - diariamente 

Pousos: 14:00 Decolagens: 14:35 

Viagao Nordeste 
Diariamente 

Pousos: 14:05 Decolagens: 14:40 

Brasil Central 
^e domingo a sexta-feira 

ousos: 11:00 e 16:00-Decolagens: 11:20 e 16:20 

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

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

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

Inter Car Veicutos 
Vende; 

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

Av. Getiilio Vargas, 1973, em frente ao Bamerindus. Fone: 
721-0562, falar com 7A Vais. 

Maira Estacionamento 
Vende: 

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

Contatos pelo fone: 721-7780 

Imperauto 
Vende: 

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

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

Ademar Mariano Consult. Imobiliaria. 
Vende: 

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

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

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

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

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

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

Contatos: Fone 721-5424 

Alex Arouche Imoveis 
Sua Garantia Imobliaha 

Creci J-173 20® Regiao 
Rua Cel. Manoel Bandeira, 1961, Centro - Imperatriz-MA. 
*Vende- uma excelente casa situada a rua Maranhao, 

proximo ao Colegio Meng Imperador, com garagem para 
varios carros, duas salas, copa, cozinha, dep. de empregados, 
duas suites e dois quartos,(aceita-se carro, gado e 
parcelamento) 

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

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

Vende-se 
Umaloja de roupas finas localizada a rua Godofredo Viana 

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

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

Vende Casas: 

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

Vende Pontos Comerciais: 

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

snde 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 nQ 905 - Mercadinho, 

ou pelo fone 721-7361 

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

Jola Motel 
Apartamentos com frigobar, telefone, televisao, ar 

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

AC Corretora 
Vende: 

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

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

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

Vende-se 
Uma pronta entrega do ramo de confecyoes localizada 

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

no local. Pre^o de ocasiao. 

Vende-se 
01 estante de ayo nova; 01 cadeira de ferro nova com tres 

acentos; 01 liqiiidificador Wallita; 01 mesa de ferro nova para 
escritbrio; 01 cadeira nova para escritbrio estilo executivo; 
01 espremedor de frulas Mallori; 01 biro de a^o usado para 
escritbrio. 

Tratar com Gerson. Fones 721-5858 ou 977-1723. Pre^o a 
combinar. 

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

Contatos pelo fone 721-5852, tratar com Jacksom. 

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

pago 
Valor: R$ 3.000,00. Interessados falar com Alonyo, na 

Drogaria Econbmica 

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

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

8,00 reais 
Contatos pelo fone: 721-7510 

Oferta de Emprego 

A Editora Abril Esta admitindo pessoas de ambos os 
sexos, para o departamento de vendas. 
Os interessados deverao comparecer a: 

Rv. Getulio Vargas, 1 584, Sala 4. Falar com 

Ladeira. Fone: 722-1304 

Oferta de emprego 

A Exticendio Comercio e Representayoes LTDA esta 
contratando vendedores com ou sem experiencia. 
Os interessados devem procurar dona 3ulamita. 

Rv. Dorgival P. de Sousa n0 1427, em frente ao 

Imperatriz Shaping 

Ofertas de emprego/Sine- MA 

01 - Tecnico em seguranya do trabalho 

06 - Vendedoras para viajar 
01 - Cozinheira de forno e fogao 

02 - Soldadores 

01 -Caldeireiro 
100 - Carpinteiros 
20 - Mecanicos industrials 

30 - Armadores 

10 - Soldadores de raio X 

07 - Operadores de patrol de acabamento 

02 - Mecanico radiador 

02 - Greidista de acabamento 

01 - Chapista (feminino) 

01 - Mecanico de suspengao 
05 - Empregadas domesticas 

Os interessados deverao dirfgir-se ao nudeo, a Rua 

1 5 de Novenbro. s/n, antigo Ciretran 



Imperatriz, 12 de maio de 1996 
Marketing 

JORNAL 

E- T * • " i ✓v 

w w 
rs 

n x 

V- if j. 
r. r 

0 r 

Freezer CONSUL 

410 Lts, Mod. HB 41 C 

r$769,oo 

d vista ou entr. de 

R$ 159,00 + 

r$ 98. 

Consuls 

►,50 

por mes 

Freezer CONSUL 

530 Lts, Mod. HB 53 C 

r$899,oo 

a vista ou entr. de 

R$ 179,00 + 

1 7 O,oo 
por mes 

cce 

3 Anos de | 
GARANTIA 

Freezer CONSUL 

310 Lts, Mod. HA 31 C 

r$649,oo 

a vista ou entr. de 

r$ 129,oo + 

84 0* R$ ',00 

por mes 

st 
O 

UJ 

Fogdo 
ESM ALTEC 

CANOA, 4 Bocas, 
Mod. Ml 3840 

R $9 9,00 

d vista ou 

entr. de 

R$ 19,00 + 

,00 

por mes 

Fogdo KENT 2 Bocas 

r$ I 1,80 a vista ou entr. de 

r$2,80 + R$ V ,40 por mes 

Mdq. de CosJ 

Standart, 

d Gabinete, 

Mod.B3/750 

R$ 145,oo 

d vista ou 

entr. de 

r$ 29,00 + R$ R W,00 por mes 

Furadeira BLACK & DECKER 

- Mod. 7945-BU 

^$68,00 d vista 

ou entr. de 

R$ 14,00 + 

R$ 8,70 por mes 

Batedeira ARNO Planetaria 

: Mod. BPA 

r$ V 59,00 

a vista ou entr. de 

32,oo + 

GIN ura 

R$ 20 ,50 

por mes 

Lisa, 6 Prateleiras, 

Mod. EDPLISA 

r$3 6,oo a vista 

ou entr. de 

R$ 7,00 + 

R$ 4,70por mes 

J 
j 

1 

1 
j 

Freezer CONSUL 

220 Lts, 

Mod. HA 22 C 

r$569,oo 

a vista ou entr. de 

R$ 119,00 + 

73 R$ 
por mes . 

,00 

Lavadera 
BRASTEMP 
TOP LOAD, 
BWR22ABA 
rs679, 00 

d vista ou entr. de 

r$ 135,00 + 

R$ 88 ,00 

por mes 

FAET 

Liquidifitader FAET 

Supermix, Mod. 215 

r$39,oo a vista ou entr. de 

R$ 9,oo + 

R$ 4,80 por mes 

Ventilader FAET 

Mod. 1048, 30cm 

r$29,oo a vista ou 

entr. de r$ 6,oo + 

3 R$ ',70 por mes 

Liquidifitader BRITANIA 

2 Velocidades, Mais Pulsar 

r$42,oo 

a vista ou entr. de 

R$ 8j00 + 

R$ S,50 

por mes 

Liquidifitader BRITANIA 

3Velocidades, Mod. B30S 

r$42,oo 

a vista ou entr. de 

R$ 9j00 + 

R$ 5,30 

^ Por m^S 

Liquidmtaaer BRITANIA 

Eletronico, CLASSICTRONx 

R,55,00 d vista 

ou entr. de 

R$ 11,00 + 

R$ 7,10 m 

por mes 

r* ai 

V 

TV CCE 

14", Cores,Controle, Mod.HPS1470/80 

r$339,oo a vista ou entr. de 

r$ 69,oo + 

R$ 413,00 por mes 

TV CCE 

20", Cores,Controle, Mod.HPS2080 

rs379,oo a vista ou entr. de 

r$ 79,00 + 

R$ 48,40 por mes 

Toco Diste Laser PHILCO 

Controle, Entrada p/ CD, Mod. PCD 200 

r$ 189,00 a vista ou entr. de 

r$ 39,oo + 

R$ 24,20por mes 

Ventilader SINGER 

Coluna, Mod. SF 16 

i$89,oo d vista ou entr. de R$ 18,oo + 

R$ 1 1,50 por mes 

BUitleta MO NARK 

TROPICAL, Freio Ingles, Mod. FM26 

r$ I S3, oo d vista ou entr. de 
r$ 30,oo + 

R$ 1 9,80 por mes 

TODA A LINHA DE 

COLCHOES E SOFAf 

12 PARCEL* 

SEM ENTRADu 

Mitre System 
CCE 

CD, Duplo Deck, 

AM/FM, 

Mod. MS388 

r$264,oo d vista ou entr. de 

r$ 54^00^+ 

34, R$ f,00 por mes 

Mitre System 
CCE 

Duplo Deck', 

AM/FM, 

Mod. MS32, r$99,oo d vista ou 

entr. de r$ 19,oo + 

13. R$ ',00 por mes 

Stereo System CCE Com Rack, 

Mod. SS7880 r$ 186,oo a vista 

ou entr. de 

r$ 33,oo + 

24. R$ ,00 

por mes 

AL 

Densidade 2 3, 

Solteiro, 78X14 r$&S,oo a vista ou 
entr. de r$ 11,oo + 

,10 por mes 

ColtL ze 
DALBAM 

Densidade 23, Casal, 128X14 r$79,oo 

a vista ou entr. de R$ 16,oo + 

R$ 10 ,00 por mes 

Ferre Eletrito ARNO 

Automatico, Mod. FD 

r$ 17,00 a vista ou entr. de 

R$ 4,oo + 

R$2,10 por mes 

om .. 
m 

c 

mis 

nr 

PROMOVE DE VERDA" 

Ofertas vdlidas ate18/05/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m. CMP 
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WAPITAL 6A Cidade Imperatriz, 12 de ma/o de 1996 

4Reflex6es" 

A essencia do 

Gristianismo 

Departamento de 
Comunicagao 

Igreja Adventista do 7° Dia 

Respondeu Jesus: Se alguem 
Me ama, guardara a Minha 
Palavra; e Meu Pal o amara, e 
viveremos para ele e faremos 
nele morada. Sao Joao 14:23 

O amor 6 a essencia da vida 
crista. Afinal de contas, o 
cristianismo nao e outra coisa 
senao o relacionamento 
maravilhoso de amor entre 
Cristo e o ser humano. 

0 verso de hoje nao diz: "Se 
algu6m guardar a Minha 
Palavra, Me amara." 0 verso 
declaraalgo simples: "Se alguem 
Me ama, guardara a Minha 
Palavra." A obediencia e 
apresentada aqui como um 
resultado do amor. 

Na segunda parte do verso, 
o evangelista Sao Joao tenta 
mostrar como 6 que o amor iH)r 
Deus nos levara ao caminha da 
obediencia. "Meu Pai tambem o 
amara e viveremos para ele, e 

faremos nele morada." . 
O ajxistolo Sao Paulo disse 

em outra ocasiao: "Vosso corpo 
e templo do Espirito Santo." Aqui 
Jesus esta tentando explicar-nos 
em que consiste a maravilhosa 
experiencia do cristianismo. 
Encontramos um dia o nosso 
Salvador, entendemos Seu amor, 
nos apaixonamos por Ele, 
abrimos-lhe o corayao e Ele vem 
fazer morada em nos na pessoa 
de Seu Santo Espirito. A partir 
dai "Cristo mora em nos", 
santifica nossa vontade e nos leva 
de vitdria em vitoria ate a vitdria 
final. 

"O Espirito Santo procura 
habitar em cada alma. Caso seja 
Ele bem-vindo com Hdspede 
honrado, os que 0 recebem se 
tornarao completos em Cristo. A 
boa obra come^ada sera 
terminada; os pensamentos 
santos, as celestiais afeigoes, e 
os atos semelhantes aos de 
Cristo tornarao lugar dos 
pensamento impuros, dos 
sentimentos perversos e dos 

atos obstinados." Cons.S.Saiide, 
pag. 561. 

Por isso, a nossa grande e 
primeira orayao deveria ser: 
"Senhor, da-me um cora^ao 
capaz de amar." Quando o ser 
humano tiver entregue a Jesus 
todo o cora^ao, quando O amar 
a ponto de dizcr como Pedro; "A 
quern iremos?", entao o ser 
humano dira naturalmente: 
"Senhor, quero ver-Te feliz, 
quero vestir-me, comportar-me, 
alimentar-me de tal modo que 
possa ver sempre um sorriso de 
alegria e satisfayao em Seu 
rosto". 

Quando existe amor, a vida 
toma sentido. Ate as coisas 
dificeis cobram vida. 0 caminho 
pode estar cheio de espinhos, 
mas os olhos so enxergam as 
flores. 

Retirem o amor do 
cristianismo este se tornara um 
amontoado de regras e 
proibigbes ocas. 

Que tipo de cristianismo e o 
seu? 

Autoraoveis c Pc^as Capri ltda. 

• REVENDEDOR AUTORIZADO# 

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

m 

m 

ESCORT 

ESCORT 96 
CAT. Fn6 

18.000 (Basico) Entrada: 5.400,00 

24 pagamentos: 767,46 

Corrigido pelo Dolar 

''On 

2UaOSicofa 
»6 

igu ''Os- n , S>n 

doPe/of.°/0 0'00 uo/c or 

Cotas disponfveis pelo Consorcio Nacional Ford 

Para toda linha Ford 

QUANDO VOCE COMPARA 

COMPRA FORD. 

Privatizagao da Gemar e contestada 

Funcionarios da empresa 

reprovam agao de Roseana Sarney 

por Vatdir Vila Verde 
Da Editoria de Cidade 

A governadora do 
Estado, Roseana Sarney, e 
os deputados aliados do seu 
governo, detain um grande 
golpe em toda a fxipula^ao ; 
maranhense. Aprovaram o 
projeto quo privatiza a 
Companhia Energbtica do 
Maranhao (Cemar), de 
forma irresponsavel e 
autoritaria, muna grande 
arma^ao na ultima terca- 
feira, dia 7, na Assembleia 
Ix'gislaliva. 

O deputado Orlando, 
aliado da governadora, 
desrespeitando o regimento 
intcrno da Assembleia 
Ix-gislativa, entrou com um 
r e querlmento p e d i n d o 
urgencia urgentissima na 
vota^ao do projeto enviado 
por Roseana Sarney. Numa 
manobra anti-democratica, 
o plenario da Assembleia.; 
ainda na manhil do dia 7,; 
voiou e ajirovou o projeto de; 
privatiza<;ao da Cemar. 

Na opiniao do Sindicato i 
dos Urbanitarios do 
Maranhao, a populacao foi; 

traida pela governadora e 
sens aliados, pois uma 
audieucia piiblica esiava 
mareada para as 16 de 
quarta-feira, onde os 
trahalhadores, a entidade, o 
proprio presidente da estatal, 
representantes do governo, 
parlamentares e a sociedade 
em gcral, estariam prcsentes i 
discutindo a proposta de 
venda das a^bes da Cemar. 

() sindicato lembra que 
toda a imprensa, desde o 
inicio da semana passada, 
vinha divulgando a realiza^ao 
dessa audiencia e todo 
mundo ja estava mobiUzado, 
para comparecer a i 
Assembleia e exigir que a 
privatizavao fosse cancelada. 
"No entanto, o governo e 
seus aliados, num golpt- de 
esperteza se adianlaram e 
aprovaram o leilao do nosso 
patrimbnio. A Assembleia 
deu a governadora, um 
cheque em branco para a 
venda da Cemar, pois at^ 
agora nao foi definido por 
quanto a empresa sera 
vend id a. Albm disso, 
nenhuma analise financeira 
desse projeto e qua! o seu 

impacto na economia do 
Estado foi reali^ado e, 
principalmente, onde e 
como serao aplicados, de 
falo, os recursos obtidos i 
com a venda da Cemar", 
enfatiza o Sindicato dos 
Urbanitarios. 

Por isso, com o apoio da 
bancada de oposi^ao na 
Asserablbia, aldm de 
denunciar essa maracutaia, | 
vai entrar, atrav^s da sua 
Assessoria Juridica, com 
uma apao na Justica para 
anular a vota^ao e 
aprovaeao desse projeto. 

Nesta segunda-feira, dia 
13, segundo informa a 
regional de Imperatriz, o 
Sindicato dos Urbanitarios 
do Maranhao comeca a 
desenvolver uma sbrie de : 
acbes, com o propbsito de 
mostrar ao povo quais os 
reais objetivos do Cover no 
do Estado em promover a 
privatiza^ao da Cemar. 

Jorge Furtado diz que o 
que vem aeontecendo "c pura 
e simple smente uma falta de | 
resjieito ao maranhense por | 
pane da adrainistra^ao 
Roseana Sarney". 

MOUE 721-8593 E FA?A 0 MELHOR NESOCIO EM PNEU DE CAR6A, PNEU 

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

CARRO PASSEIO 

ALINHAMENTO R$ 6,00 

BALANCEAMENTO R$ 8,00 

CAMINHA0 

ALINHAMENTO R$ 7,50 
BALANCEAMENTO R 7,50 
PR0TET0R AR016 R 10,00 
PR0TET0R AR0 20 R 15,00 
PR0TET0R AR0 22 20,00 

PNEV DE CARGA (FIRESTONE). 30/45/60 BIAS 
NO PREfOA VISTA SEMJVROS. 

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

PROMOfAO COMO ESTA, SO NA AVTORAMA PNEUS. 
APROVETTE ESTA SVPER PROMO(/Ao 

ENQVANTO DURAR O ESTOQUE. 

> 

7 

A13TORAMA 

I'M-IS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 ■ Fone 721-8593 

Seja mais um 

assinante do 

r 

f • s 

r 

Ligue 723-2034^ 

v :::R9wistca 

Pto g m& 

Das 07 as 08 

pela Radio Capital AM 

Producao: Pingo no i ComunicacQO & Publicidade 
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Empresarios exigem seguran^ 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Perda de documentos I 
Domingos Braz Concei^ao, 

maranhense, casado, 32 anos 
dc idade, representante 
comercial, filho de Antonio 
Francisco dos Santos e Maria 
da Concei^ao Santos, 
residentes narua 13 de Maio, 
1296, comunicou no Plantao 
Central, que perdeu todos os 
sens documentos pessoais, 
sendo Carteira de Identidade 
n0 879540, CPE n0 25432265:3- 
20, CNH-MA "C", Titulo 
Eleitoral, Carteira Profissional 
de Trabalho e Cartao 
Magnetico do Bradesco. O 
comunicante disse a nossa 
reportagem, que 
provavelmente os documentos 
fora perdidos no Setor 
Rodoviario, quando o mesmo 
trafegavapelo local. 
Perda de documentos II 

Orleman Matos da Silva, 
maranhense, solteiro, 28 anos 
de idade, lavrador, residente, na 
rua 13 de Maio, 584, Parque 
Sao Jose, comunicou que na 
ultima quarta-feira, perdeu a 
sua Carteira Profisional de n0 

49216-00001-MA. Segundo o 
comunicante, o mesmo nao 
tern ideia de onde os 
documentos foram perdidos. 

Perda de 
documentos III 

Gonyalo Pereira de Araujo, 
maranhense, casado, 50 anos 
de idade, pedreiro, filho de 
Maria Pereira Oliveira do 
Nascimento e Raimundo 
Rodrigues de Araujo, 
residentes na rua Tupa, 575, 
Vila Redengao II, perdeu uma 
bolsa contendo todos os seus 
documentos pessoais, Carteira 
de Identidade Civil ny 452 395 
SSP-MA, CPF, n9 128 623 123 
04, alem da nota fiscal de sua 
bicicleta. O caso foi levado ao 
conhecimentos das 
autoridades. 

Estravio de cheque 
Vanildes Luis, brasileiro, 

cearense, casado, 34 anos de 
idade, comerciante, residente 
da Godofredo Viana- Centro de 
Imperatriz, identidade n9 

1126365 SSP- MA, comunicou 
na permanencia do Primeiro 
Distrito, que foi extraviado o 
cheque n9 990 705 do Banco 

do Brasil, agenda 0554-1, conta 
49492-5. 

Ameaga 
O senhor Jose Deda Neto, 

brasileiro, maranhense, 
casado, comerciante, 19 anos 
de idade, residente naavenida 
Getulio Vargas, 84, comunicou 
no plantao, que esta sendo 
ameagado de morte por um 
elemento conhecido pela 
alcunha de "Boleiro" da 
rodoviaria, e que segundo o 
queixoso o motivo e [xirque o 
mesmo foi cobra-lo e esse nao 
gostou. 

Perda 
O senhor Augusto Aurelio 

Ancelmo Lima, brasileiro, 
divorciado, maranhense, 
Promotor de Justi^a, residente 
no edificio Sunset Boulevard, 
bloco C, apt9 204, comunicou 
na DRF que no dia 06 de maio, 
quando estava viajando para 
Sao Luis, na Empresa de 
Transportes Aparedda, trecho 
Sao Luis/Imperatriz, perdeu o 
seu aparelho celular Unidem 
7 500 S 03350851, qota fiscal 
n9 0530 R, de Bendegor R. Silva 
Ltda, cujo CPF e 250 634 723 
20, identidade n9 242187. 

Arrombamento I 
Carlos de Araujo Oliveira, 

brasileiro, maranhense, 
solteiro, 22 anos de idade, 
cobrador, residente na rua 
Paraiba, n9 265, teve sua 
residencia arrombada 
Segundo o comunicante, os 
elementos levaram de sua 
residencia, varias pegas de 
roupa, uma teve a cores L 
polegadas, um gravador Philco 
e uma bolsa para viagcm 
Segundo o queixoso, os 
elementos usaram uma chave 
de fenda para arrombar 
fechadurada mesma. 

Arrombamento II 
Dona Maria de Souza 

Andrade, cearense, divorciada, 
38 anos de idade, do lar 
residente a rua Imperatriz, n 
454, na Vila Davi, teve sua 
residencia arrombada, de onde 
os elementos levaram om 
botijao de gas 13 quilos, uma 
teve preto e branco e um radio 
AM-FM. O caso sera levado ao 
conhecimento das 
autoridades. 

GASTROCLINICA 

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

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

por Francsico do Vale 
Da Editoria de Policia 

A sociedade maranhense 
nao suporta mais a onda de 
violencia que se alastra no 
Estado. E em Imperatriz nao e 
diferente. Por conta dessa 
situagao de intranqiiilidade e 
inseguran^a, a Associa^ao 
Comercial do Maranhao 
encaminhou oficio ao secretario 
de Justiga e Seguran^a do 
Estado, coronel Jair Xexeo, 
solicitando providencias para 
reverter este quadro e 
particularmente, que nao 
fiquem impunes os crimes 
praticados por policiais. Afonso 
Manoel Borges Ferreira, 
presidente da Associa^ao, com 
apoio de toda diretoria da casa, 
tern insistido junto ao Governo 
do Estado, mostrando que 
medidas urgentes devem ser 
tomadas para freiar tanta 
violencia que esta deixando toda 
a popula^ao maranhense 
assustada e com medo ate de sair 
de casa. 

N a ultima reuniao plenaria da 

ACM, dia 08, o assunto voltou a 
ser discutido, oportunidade em 
que novas demincias de assaltos 
foram registradas. O empresario 
Luis Couto (EletroTintas - Sao 
Luis), pediu ao presidente da 
Associa^ao, que solicitou 
tamb^m, a Secretaria de 
Seguran^a, um policiamento 
mais atuante. Em Imperatriz 
varios onibus coletivos estao 
sendo assaltados. A diretoria das 
empresas esta desesperada, por 
estar, alem de perdendo os 
usuarios, perdendo tambem os 
funcionarios, que nao se arriscam 
mais a enfrentar a onda de 
assaltos na cidade. E frequente 
tambem os assaltos a onibus de 
linha. N a ultima quarta-feira foi 
assaltado o onibus da empresa 
Princesa do Agreste, onde os 
passageiros ficaram em poder 
dos assaltantes das 21:00 boras 
da quarta-feira ate as 03:00 da 
madrugadada quinta-feira. Alem 
de humilhar os passageiros, os 
assaltandes levaram todos os seu 
pertences e furaram os pneus do 
onibus. Ninguem saiu ferido no 
assalto. Jair Xexeo protesta contra falta de seguranga no Estado 

Manilha estoura na Beira-Rio 
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Moradores pedem recuperagao da manilha da Rua Sao Domingos 

anos, e procurou a nossa 
reportagem paradenunciar ofato. 
Segundo o comunicante, a obra 
(um sangria que escoa no lago n9 

02), da Beira-Rio, construidaem 
junho de 94 pelo entao 

por Francisco do Vale 

Os moradores da rua Sao 
Domingos, na Beira-Rio, estao 
preocupados com a situa^ao do 
descaso piiblico naquele setor. 

Segundo o morador Henrique 
Batista, maranhense, 35 anos, 
vendedor, casado, resisdente na 
rua Sao Domingos, 0001, a 
situa^ao no local e grave. 
Henrique reside no local ha 06 

governador Jos^ de Ribamar 
Fiquene, estourou, e com isso 
esta colocando em risco a vida dos 
moradores do setor. Henrique 
afirmou a reportagem do Jornal 
Capital, que com as forteschuvas 
que cairam sobre a cidade, as 
manilhas nao aguentaram a 
pressao e com isso a agua esta 
transbordando. Com o 
arrearaento das manilhas, esta 
abrindo uma cratera e se a 
Secretaria de Obras nao tomar 
providencias imediataatendend? 
e queaaguavenhaainvadir 
residencias. O morador d 
ainda, que as manilhas cokx 
no local sao de 60cm, qi 
deveriam ser de 100 cm, a 
galeriae de 2.20 mts. "Ac 
eleitoreira. Agora eu querc 
que vao fazer", disse Henric 
que ja procurou por dive 
vezes a Secretaria de Obra 
Municipio e nao encontrou 
reponsaveis pela Secretaria. w 
morador foi informado na manh n 
de sabado, que o Dr. Francisco 
Sales, responsavel pela 
Secretaria e Dr. Fernando, na; 
trabalham no sabado. 

Mais um coletivo e assaltadc 

por Francisco do Vale 

Aumenta a onda de assalto a 
l onibus em Imperatriz. So esta 
!semana tres onibus foram 
assaltados. A Transportes 
Coletivos Imperatriz teve dois 
onibus da sua frota assaltado, um 
na quinta-feira e outro na ultima 
sexta-feira. Inacio Ferreira Melo, 
maranhense, casado, 40 anos de 
idade, motorista do onibus 650, 
residente na rua Marechal 
"Castro Silva, n9 1748, 
Entroncamento, comunicou no 
plantao do Primeiro Distrito, que 
por volta das 22:30 horas da 

ultima sexta-feira, na avenida 
Industrial, no onibus que faz 
linha para o Parque Sao Jose, um 
elemento de identidade 
desconhecida sacou de um 
revolver e come^ou a disparar 
varios tiros acertando a perna do 
cobrador Roberto Silva, de 22 
anos de idade, que se encontra 
internado fora de perigo em um 
hospital da cidade. 

Detalhes 
Segundo o cobrador, o 

elemento entrou no onibus em 
lugar nao lembrado, e sentou nas 
ultimas poltronas do coletivo e 
em dado momendo disse ao 

elemento que aquela seria a 
ultima viagem. O elemento 
levantou-se e disse ao cobrador 
que nao precisava se preocupar 
com ele, pois sabia aonde ia 
descer. O cobrador respondeu 
que se o mesmo nao tivesse 
dinheiro para pagar a passagem 
ele pagaria. Segundo o cobrador, 
o elemento deu um passo para 
tras e sacou um revolver e 
quando o mesmo percebeu 
pulou a roleta e se agarrou com 
o elemento, foi quando o 
individuo puxou o gatilho, 
acertando o cobrador na altura 
da bacia Ao perceber a confusao, 

todos os passageiros desceram 
do onibus e sairam correndo. Ao 
perceber que o cobrador nao se 
entregavao elemento evadiu-se 
do local de arma em punho. O 
cobrador foi socorrido pelo 
motorista. Em contato com a 
dire^ao da empresa 
conseguimos conversar com 
Ferreira, chefe de Transportes 
da TCI. O mesmo afirmou a 
nossa reportagem que a dire^ao 
da empresa esta trabalhando no 
sentido de solucionar este 
probelma. So este ano ja forar 
11 carros da empres. 
assaltados. 

CIDADE CIDADA 

m Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum do Sociedade Civil. 

TV CAPITAL: diariamente, das 13 as 13:15 hs, e Mesa Redonda, todo sabado, as 10:00 hora4 

CIDADANIA JA 
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Policia Imperatriz, 12 de maio de 1996 

Gomboio da Norsergel e assaltado 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Cancelamento de 
cheque 

Antonio Alves da Costa, 
maranhense, casado, 35 anos 
de idade, administrador de 
imoveis, residente na rua 
Projetada, quadra 01, casa 18, 
bairro Santa Rita, 
comunicando que sustou o 
pagamento do cheque n0 

002469 e 002470, Bradesco 
local, conta 67501-6, tendo em 
vista que o valor 
correspondente ja foi pago e 
desta forma nao ha porque o 
descontos dos mesmos. O fato 
foilevado ao conhecimento do 
senhor delegado. 

Arrombamento I 
Josiel Junior Mendes, 

brasileiro, maranhense, 
casado, servente, 32 anos de 
idade, residente na rua Dom 
Pedro II, no bairro do Bacuri, 
teve sua casa arrombada na 
noite de ontem. Segundo o 
comunicante, os elementos 
aproveitaram o momento que 
a famflia estava para um curso 
de batizado, para praticar o 
crime. Da residencia do 
queixoso os elementos 
levaram uma teve em cores 14 
polegadas e varias pe^as de 
roupa. 

Arrombamento II 
Marcia Lopes de OLiveira, 

maranhense, solteira, 22 anos 
d^ idade, assistente de 

.9ao da Bradesco 
,aros S\A, residente na rua 

oahia, 456, Entroncamento, 
comunicou no Primeiro DP, 
que na madrugada da ultima 
sexta-feira, elementos 
desconhecidos penetraram no 
patio do Bradesco, agencia 
centro, arrombaram o veiculo 
Ford Escort 1.0 Hooby, cor 
azul, placas CCH 5659 - Sao 
Paulo, chassis 9BF2225428 

B764679 em nome da Metal 
Sisten do Brasil S/A. Na 
ocasiao o veiculo estava a 
disposiyao do Bradesco 
Seguros. E disse ainda, que 
depois que arrombaram o 
veiculo e arrombaram a 
borracha do parabrisa da 
frente, os mesmo roubaram o 
toca-fitas do referido veiculo. 
Furto de documentos I 

Ana Luiza Rocha 
Vanderley, maranhense, 
solteira, funcionaria do Cefet, 
residente na rua C, ifuadra 03, 
Conjunto 13 de Maio, 
Bonsucesso, comunicou no 
Plantao Central, que quando 
estava cm um onibus coletivo, 
fora vitima de furto dos 
seguintes documentos: 
Carteira de Identidade Civil, 
Titulo Eleitoral, CPF, Cartao 
Magnetico do Banco do Brasil, 
alem de uma procurayao do 
INSS, e Cartao Magnetico da 
mesma agencia, este de sua 
genitora. 
Perda de documentos II 

Osmar Meneses da Silva, 
brasileiro, maranhense, 
casado, 36 anos de idade, 
residente, na Rua Sao 
Francisco, 345, Vila Lobao, 
comunicou no plantao que 
perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil, alem de todos 
os documentos do veiculo VW 
Passat, ano 81, placas HOR 
9207, cor cinza, em nome de 
Pedro Rodrigues da Silva. 

Perda 
Esiel Costa Rodrigues, 

maranhense, casado, 29 anos 
de idade, motorista, residente 
na rua H, 28, no bairro Novo 
Horizonte, tambem estevc na 
Delegaciado Primeiro Distrito 
para comunicar que perdeu 
um cracha da Transportes 
Coletivos Imperial. 

VEICULOS -- VENDE 
* 

GUSA NORDESTE S/A. vende, atraves de 

Concorrencia. Encaminhar propostas fechadas ate 

dia 16/05/96. 

Gol 1.000 ano 1993 Gasolina 

Saveiro ano 1991 Alcool 

Gol CL ano 1989 Alcool 

0s vekulos encontram-se no patio da empresa, 

BR-222 Km 14,5 - Pequia, Acailandia (MA). 

A EMPRESA RESERVA SE 0 DIREITO DE 

ACEITAR OU NAO AS PROPOSTAS. 

por Francsico do Vale 
Da Editoria de Policia 

Os bandidos estao cada vez 
mais audaciosos no Maranhao. 
Na ultima quinta-feira uma 
quadrilha assaltou um comboio 
de tres carros da empresa de 
vigilancia Norsergel e levaram 
2 milhoes e 100 reais. A 
operayao foi realizada nas 
proximidades de Estreito a 200 
quilometros de Imperatriz. 

Os tres carros 
transportavam o dinheiro da 
agencia do Banco do Brasil em 
Imperatriz para outra agencia 
do BB em Araguaina, no 
Estado do Tocantins. Na BR - 
010 o comboio foi abordado por 
doze homens portando armas 
pesadas, que dominaram os 
seguranyas, tomaram os 
malotes e fugiram. 

O delegado Arlindo 
Assunyao, da DRF, Delegacia 
de Roubos e Furtos, afirmou a 
nossa reportagem, que todos 
os policiais da regiao foram 
acionados. As investigayoes 
envolvem varias pessoas, 
principalmente as que se 
encontram baseadas em 
Estreito. At6 o fechamento 
desta mat^ria nao havia 
ncnhuma pista. Os bandidos 
desapareceram no sentido do 
Goias 

Os assaltos em agencias 
bancarias e aos carros-forte 
estao se tornando cada vez 
mais freqiientes. Como a 
policia nao prende ninguem, 
fica por isso mesmo. 0 
comboio foi assaltado porvolta 
das 07h30m. A quadrilha 
ocupava 03 veiculos: uma 
Pampa, um Fiat e um outro 
veiculo nao identificado pelas 
testemunhas. Em seguida a 
quadrilha abandonou o Fiat 
Uno e o utilitario Pampa, 
levando a crer que outros 
veiculos estavam poslados na 
estrada para dar cobertura aos 
assaltantcs. Os carros foram 
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Dr. Arlindo Assunyao investiga assalto ao comboio da Norsergel 

recolhidos pelas autoridades 
policiais de Estreito. 

Exigir seguranya bancaria e 
o lema de uma grande 
campanha que sera 
desenrolada pelo Sindicato dos 
Bancarios em todo Estado. 
Usando palavras fortes, elatem 
como principal objetivo, 
chamar a atenyao da sociedade 
e do Poder Piiblico em geral 
para o alto indice de assaltos a 
bancos que vem ocorrendo no 
Estado. As peyas publicitarias 
da campanha vao ser 
exploradas em estaydes de 
radio e TV e atraves de 
cartazes, folders e adesivos, 
sempre usando o sologan 
"Exija Mais Seguranya do Seu 
Banco ou a proxima vitima sera 
Voce ". 

Numa das peyas 

publicitarias que seraveiculada 
na TV, a campanha relata e 
mostra manchetes de jornais 
sobre assaltos a bancos que 
circularam na midia nos 
ullimos meses. Em outra ela e 
categorica quando 
responsabiliza os banqueiros 
pela onda de violencia que 
ronda os bancos do Pais. 

"A nossa meta e denunciar 
a situayao e cobrar medidas 
eficazes para combater os 
assaltos em nosso Estado", 
disse l/'da Martins, secretaria 
de Saiide e Seguranya do 
Sindicato dos Bancarios. Ela, 
que e uma das responsaveis 
pelo lanyamento da campanha, 
disse que os assaltos ocorrem 
porque os banqueiros nao 
investem na seguranya de seus 
bancos. apoiados na garantia de 

que todo o dinheiro roubado 
pode ser recuperado via 
seguradora. 

Ainda conforme a 
secretaria, a iniciativa de faze 
a campanha ja vinha sendo 
estudada pela entidade, tendo 
em vista que "nao dava mais 
para conceber tanta 
discrepancia e negligenciados 
bancos para com seus metodos 
de seguranya". 

De acordo com o 
levantamento feito pelapropria 
entidade, em 95 os casos 
registrados contabilizam 32 
assaltos em todo o Estado. So 
nos primeiros meses deste ano 
ja ocorreram 14, com duas 
vitimas fatais. O ultimo deles 
aconteceu ha menos de quinze 
dias no Bandeirantes do Dunas 
Center, em Sao Un's. 

Bancos assaltados em 95/96 

Agencia Local Valor 

B. Brasil S.J.Batista 50.000,00 

B. Brasil Ze Doca 57.000,00 

Bradesco Pedreiras 14.200,00 

B. Brasil P. Dutra 150.000,00 

B. Brasil Bacuri 70.000,00 

B.Brasil Matoes 1.000.000,00 

B. Brasil Paulo Ramos 3.000,00 

B. Brasil S J. Ribamar 30.000,00 

B. Brasil Tuntum 106.000,00 

B. Brasil Imperatriz 7.000,00 

B. Brasil Cururupu 250.000,00 

B. Brasil C.V.R.D - SL 12.000,00 

B. Brasil Olho D. Cunhas 320.000,00 

B. Brasil Timbira 150.000,00 

BEM Arari 25.146,00 

Unibanco Monumental - SL 20.000,00 

BEM Fortuna 20.000,00 

BEM Calhau - SL 219.500,00 

BEM C. Neto 40.000,00 

BEM Monyao 32.000,00 

Agencia Local Valor 

BEM Rosario 10.000,00 

BEM Cohatrac 12.000,00 

BEM Codo 13.000,00 

BEM Coliseu - SL 300.000,00 

BEM SL Parua 60.000,00 

BEM Imperatriz 157.000,00 

BEM Caxias 80.000,00 

BEM Estreito 100,00 

BEM S.B Rio Preto 37.000,00 

B. Real Sao Francisco SL 8.475,00 

B. Real Sao Cristovao SL 10.000,00 

B. Real Sao Luis 40.000,00 

B. Real Sao Cristovao 7.000,00 

Finasa Imperatriz 11.000,00 

CEF Cohab-SL 1.000,00 

CEP Estreito nao revelado 

Bradesco Sao Francsico SL 4.400,00 

Bradesco Pedreiras 14.200,00 

Bradesco Sao Francisco SL 4.187,00 

Basa Coroata 20.000,00 

Bandeirantes Dunas Center SL 2.000,00 

A 

Bingao 

do Conor Farias 

Sorteio Antecipado -13 de maio 

Sorteio Antecipado - 21 de maio 

10 Bicicletas 

lOmiltelhas-IOmil tijolos 

04 motos - 01 escort 0 km 


