
rcaoc 
egq* ie O Tempo, 

O Institute) Nacional de 
Meteorologia informa que o tempo 
em Imperatriz hoje serd 
ensolarado a mbderado com e 
visibilidade boa. 
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Joias em Prat^ e Acessorios de Moda, 
no Centre de Eventos Sao Luis, em Sao 
Paulo. 
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Salgado reassume presidencia da Gamara 

Juiz Aureliano Neto concede liminar e vereador retorna ao cargo 

Vereador Joao Silva retoma para a vice-presidencia da Camara Municipal 

PM \ 

homenageia 

vice- 

governador 

A Policia Militar do Piaui 
completou ontem, dia 25,161 
anos de existencia e prestou 
varias homenagens a 
autoridades civis e militares do 
Estado. As comemoraydos 
alusivas ao aniversario da 
instituiyao comeyaram na 
semana liassaela e constaram 
de competiydes esportivas, 
atividades culturais, 
cerimdnias religiosas e 
entrega de comendas. 

No encerramento das 
festividades, o governador 

Jimncisa) Monies de Souza foi 
PI'presentado pelo vice- 
governador Osmar Araujo, 
ainda, a primeira (lama do 
Estado, Adalgisa Souza, o 
presidenle do Tribunal de 
justiya, desembargador Jose 
Luis Martins de Carvalho. 
alem do comandante da Policia 
Militar de Pernambuco, 
coronel Jose Luis Moura. 
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O numero 

71 

E o numero do ano em 
que o Departamento de 

l^§suntos Universitarios do 
"linisterio da Educayao e 
Cultura (MEC) cria a 
Comissao Nacional de 
Veslibular Unificado 
(Convesu) para examinar a 
viabilidade de realizar, cm 
1972, o veslibular unificado 
por area de conhecimcnto 
em cada distrito geo- 
educacional. 

Ofato 
O senador 

Odacir Soares 
( P F L - R 0 ) 
apre sentou 
projeto de lei 

determinando que a 
utilizayao de capuz por 
policiais civis ou militares 
somente sera permitidaem 
operaydes especiais 
previamente autorizadas. 

A pessoa 

Eurlclides de 
Jesus Zerbini, 
m e d i c o . 
Formou-se pela 
Faculdade de Medicina de 
Sao Paulo (1935). Dedicou- 
se inicialmente a cirurgia 
geral. Fez curios de 
especializayao nos EUA 
(1944, 1945, 1957), onde 
estudou com o sul-africano 
Christian Bernard, autor 
do primeiro transplante 
cardiaco do mundo. 
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r!?- n- fV thkmor GonpaJves conSa na vitoria de seu candidato aprefeito, Leonardo Queiroz. O vice-govemador, 
—   aiares, par cipov da conven^ao realizada no ultimo domingo, que homologou o nome de Leonardo Queiroz. 

0 juiz Aureliano Neto 
conccdeu liminar que garante o 
direito do vereadbr Antonio 
Salgado Filho, PPB, reassumir 
a presidencia da Camara 
Municipal de Imperatriz. 

Salgado Filho retorna a 
condiyao de presidente da Casa 
de Dorgival Piqheiro de Sousa 
e o vereador Joao Silva, PPB, 
que respondia pela presidencia 
da Casa, reassume suas funyoes 
de vice-presidente. 

0 requerimento do vereador 
Valdinar Barros, PT, que 
culminou com o afastamento de 
Salgado Filho, foi considorado 
ilegal pelo juiz Aureliano Neto. 
De acordo com o magistrado, o 
afastamento sumario e ilegal, 
pois falta o processo regular, e 
a consequente formayao de uma 
comissao processante, como 
requer a lei organica do 
municipio e o regimento interno 
de funcionamento da Camara 
Municipal. 

O vereador Valdinar Barros 
garantiu que entrara com 
pedido de formayao de uma 
comissao processante para 
afastar Salgado Filho, que ^ 
acusado pelo petista de causar 
prejuizos financeiros na 
administrayao da Camara. Leia 
mais na pagina 3A- 

Editorial 

O jogo sujo da reforma agraria 

Continuam os discursos 
repetitivos sobre a reforma 
agraria no Pafs que acabam 
estabelecendo os conflitos entre 
os sem-terra c proprietarios de 
fazendas produtivas ou nao, 
1 )orque acima de tudo fica a ideia 
de que e preciso alimentar esses 
conflitos de areas para 
desapropriayao. de um lado, e de 
outro a "preocupayao" do 
governo e do Congress© para 
acabar com a lula armada no 
campo. 

Ha uma conivencia 
generalizada em todos os setores 
jxira que esses conflitos resultem 
em mortes, em chadnas como 
a (j(1 I-'dorado, jiara deixar em 
evidencia a fragilidade do ixxler, 
que em razao de uma sujxista 
incomiietencia, se lorna refem 
do prdprio problema. Atehder os 
sem-terra elimina os discursos 
demagogicos da esquerda 
radical, ao mesmo tempotem que 
cria um novo conflito com os 
latifundiarios, principalmente 
aqueles que nao contam com o 
Congress© para praticar a 
politica da desapropriayao. 

Todos esses reflexos sad 
sentidos especialmente na 
Regiao Tocantina, onde o brayo 

do governo se encolhe e permite 
que a situayao se agrave cada vez 
mais. O Incra acabou se 
constituindo em um drgao 
incompetente e ineficiente, 
porque nao tern autoridade para 
resolver todas as questdes, 
preferindo negociar com todos 
lados do problema i )ara se eximir 
de qualquer culpa, confessando 
publicamente que esta 
"acendendo uma vela para Deus 
e outra para o diabo", isto e, 
tentando agradar fazendeiros e 
invasores. 

As consequencias sao as mais 
graves, sobretudo em razao da 
economia da regiao, calcada 
principalmente na agroijecuaria. 
As invasoes impedem qualquer 
novo investimento no setor, e os 
atuais produtores se negam a 
continual trabalhando ixirque 
nao tem seguranya e nem 
mesmo a certeza de que 
continuarao send© os doiios da 
terra. 0 governo, atraves do 
Incra, se acovarda no moment© 
das decisoes e permite que a 
violencia passe a fazer parte do 
conflito fundiario na regiao. 

Na verdade, parece que ha - 
uma industria institucionalizada 
na Regiao Tocantina para 

fomentar as invasoes e animar 
os conflitos armados, onde 
[jessoas inocentes perdem a vida 
e colocam em rise© a liberdade 
constitucional dos trabalhadores 
se uniram em sindicatos, porque 
tambem os sindicatos acabam se 
constituindo em vftimas desse 
processo desonesto de se 
implantar uma reforma agraria 
atraves do proprio conflito 
fundiario. 

Ressalta-se ainda que a 
conivencia do Incra e do governo 
dessa politica inescrupulosa. ao 
long© dos anos tem sido a maior 
res{K)nsavel pelo exodo rural e 
proliferayao de favelas nas 
grandes cidades, aumentando 
assim os graves problemas 
sociais e enfrentados principal 
pelos municipios em regides 
menos favorecidas, como o 
interior do nordeste e grande 
parte tambdm da Regiao 
Tocantina. 

0 Incra predsa tomar uma 
atitude urgente, seria e 
resixmsavel para acabar com os 
conflitos que surgem 
diariamente na regiao, antes que 
seja tarde demais, antes que faya 
novas vftimas e desmoralize por 
completo a instituiyao. 

A i Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

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

Com uma linguagem agil, 
Frederico Luiz abusa da 
charge eletronica com o Zb 
da Praya, personagem 
criado para a coluna. 
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Elza Bandeira e vice Ventura 

O candidato do PSC a 
Prefeitura de Imperatriz, o 
coronel Guilherme Ventura 
anunciou ontem o nome da 
assistente social Elza Ventura 
para compor sua chapa que 

concore a Prefeitura Municipal 
de Imperatriz. 

Elza Bandeira e professora 
e participa da Igreja Evangelica 
Assembleia de Deus. 0 nome 
da coligayao liderada por 

Guilherme Ventura sera: Bem- 
Aventurada Imperatriz. 

Os partidos coligados 
realizam convenyao conjunta 
no proximo domingo. Pagina 
3A. 

Pagina 8A 

US$ Comercial Conipra 

R$ 1,0012 (20.06.96) 

USS Comercial Venda 

R$ 1,0020 (20.06.96) 

US$ Paralelo Compra 

R$ 1,01 (20.06.96) 

USS Paralelo Venda | 

R$ 1,03 (20.06.96) 

USS lurismo Compra I 

..j/ 
USS Turismo Venda 

R$ 1,0060 (20.06.96) 

Ouro (grama/venda) 

RS 12,450 (20,06,96) | 

Poupanga 

1,2990% (20.06.96) 

UFIR (junho) 

R$ 0,8287 

o 

2 

iorna 

Jussara Cerqueira comenta 
os fatos sociais de Imperatriz, 

e Soraya Luiza, de 
Ayailandia 

A Imprensa 

e Noticia 

Programacao da TV 
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AKTAS 

FAX 

FONES(3) 

Sr. Editor: 
Relatorio do TCI) que 

analisou as contas de 95 do 
atual Governo Federal nao 
se contentou em fazer 
reeomenda^oes t^cnicas e 
questionar procedirhentos 
contabeis e a correta 
aplioa^ao dos recursos. 
Dessa vez, os Ministros do 
TCU foram mais longe e 
criticaram abertamente os 
criterios de aplica^ao Idos 
recursos, que reduziram 
os valores comprometidos 
com os investimentos 
sociais. 

Segundo o relatorio o 
governo atual gastou, em 
95, menos em apoio a 
infancia, educa^ap, saiide e 
saneamento, do que o 
governo de Itamar Franco 
no ano de 94. 

Somente na area 
educational a redu^ao de 
gaslos foi da ordem de 20%, 
desmentindo numeros do 
raieito por conta das 
dificuldades encontradas 
pelo Governo em pagar a 
folha dos inativos. A 
secretaria alega que em 95 
houve um crescimento de 
52% na folha e que nesse 
ritmo em oito anos o 
pagamento dos 
aposentados se 
inviabilizaria. Caso venha a 
perder na jio do Tribunal. 
O presidente, em Paris 
experimentou 
constrangimentos com as 
manifestaybes de 
intelectuais e orgahiza^oes 
que reclamavam contra a 
violencia e a impunidade 
de policiais no Brasil, a 
redu^ao dos gastos sociais 
e a concentrayao da renda 
no pais. 

Ao mesmo tempo, os 
numeros do Banco 
Centra], revelaram que 
gaslos do governo com a 
divida piiblica cresceram 
87,5% no primeiro 
trimeslre de 96. com 
rela^ao ao mesmo pen'odo 
no ano passado. De Janeiro 
a mar?o, o governo pagou, 
so de juros, de 3,9 bilhoes 
de reais. 

Nao £ a toa que a crise 
social se amplia. E 
semeada pela politica 
recessiva do governo. 

No dia 28 de junho 
acontece na sede da 
ASFEIV1, no Filipinho, a 
festa de Sao Joao dos 
servidores da Secretaria 
de Fazenda do Eslado. 
Albm de comidas tfpicas, 
vendidas no bar da 
associapao, o presidente 
Getiilio Pestana tambem 
promete uma grande 
variedade de alraybes, 
bem ao gosto junino dos 
maranhenses. Entre as 
apresentaybes previstas 
estao uma quadrilha, dan?a 
portuguesa, forro e a 
presen^a de tres grupos de 
Bumba-meu-boi, entre eles 
o Boi de Rosario, do 
companheiro Hamilton 
Salomao Rocha, diretor de 
cultura do sindicato. 

A festa na ASFEM 
come?a as oito da noite e 
para participar b 
necessario apenas a 
apresenla?ao da cartreira 
de associado ou do contra- 
cheque. 

A tenciosamente, 
Sintaf 

Campanha dafNota 

sorteia Uno Mille dia 29 

por Washington Luis 
Da Editoria de Regional 

O sorteio de mais um carro 
zero quilbmetro, na Campanha 
Cultural Popular da Nota 
Fiscal, sera as 20 horas do dia 
29 deste mes, sabado, no 
encerramento di XX Enconlro 
Nacional de Folguedos do 
Piaui, no Grand Park 
Potycabana. O carro a ser 
sorteado e um Fiat I no Mille, 
branco. 

Quase um milhao de 
envelopes contanclo notas e 
cupos fiscais ja foram enviados 
porconsumidores a Secretaria 
da Fazenda do Estado, ^ue 
promove atraves da Funda?ao 
Cultliral do Eslado do Piaui 

(Ffincepi) e ajx^io do Banco do 
Estado do Piaui (BEP). 0 
sorteio sera realizado em meio 
as atra?bes do XX Encontro 
Nacional de Folguedos, que 
leni levado milhares de 
pessoas a Potycabana desde 
sexta-feira da semana passada. 

As atra?bes previstas para o 
dia 29. a partir das 19h3()min, 
sao; Grupo Xaxado Cabral do 
Lampiao, da Paraiba, Bale 
Folclorico do Sergipe, Bale 
Folcldrico Tradi?ao da 
Amazonas, de Belem (PA), e 
Grupo Folcldrico, de 
Pernambuco. 

Apds o sorteio do carro, 
havera forrd. A Campanha 
Cultural Popular da Nota Fiscal 
continua sorteandcT premios 

diarios de um salario minimo 
em cheques do BEP. Os 
sorteios diarios sao realizados 
pela Funcepi na pra?a Rio 
Branco, no Circo da Cultura 
instalado jx-lo drgao no local. 

Folguedos 
0 XX Encontro Nacional de 

Folguedos apresenta inumeros 
grupos folcldricos do Piaui e de 
outros Estados, alem de 
quadrilhas que participam de 
concurso. 

Durante os folguedos, dois 
grupos. folcldricos de outros 
Estados devem marcar 
presen?a. Sao os Grupos de 
Prdje?ao Artistica Cenecistas, 
de Fortaleza (CE), eo Bumba- 
Meu-Bdi de Axixa (MA). 

Oeiras tera expo si? ao 

agropecuaria em julho 

por Ary Ribeiro 
Da Editoria de Regional 

Diante dos bons resultados 
que vem obtendo, a Secretaria 
da Agriculfura Abastecimento 
e Irrigacao. prepara-se agora 
para realizar a VII Exy)osi?ao- 
Feira Agropecuaria de Oeiras, 
no periodo de 3 a 7 de julho 
proximo. () presidente da 
Associa?a<) dos Criadores do 
Medio Caninde, Antonio 
Tapety, esteve semana passada 
com o secretario Haroldo 
Vasconcelos, quando 
nianifestou todo o apoio 

necessario ao evento. 
l,ara Tapety, a realizacao 

dessa Exposiyao-Feira sera de 
grande. importancia para a 
regiao, proporcionando um 
maior incentivo aos 
pecuaristas, que pretendem 
transformar Oeiras numa 
importante bacia leiteira. A 
realizayao do evento servira 
tambem para viabilizar o 
financiamento de 800 animais 
via Banco do Nordeste, atraves 
de Cooperaliva Agropecuaria, 
que esta invest indo no 
aproveitamqnto da bacia 
leiteira da regiao. 

Os financiamentos ja estao 
garantidos para os exposilores, 
atraves do Banco do Brasil e 
Banco do Nordeste. 0 Parque 
de Oeiras, com 24 hectares, 
sftuando na BR-230, e um dos 
maiores e mais bonitos do 
Estado. Alem do bar central, 
dispbe de casa de 

;adrainistra?ao e de 16 currais 
de madeira e 100 de arame. 

E pensamenlo da 
Associayao coloCar o parque 
permanentemente a 
disposiyap dos pecuaristas e 
para realizayao de feiras e 
outros eventos. 

Policia Militar 

comemora 161 anos 
por Elinor Campos 

Da Editoria de Regional 

A Policia Militar do Piaui 
com pie t a 161 anos de 
existencia e, corao parte das 
comemoraybes alusivas a data, 
esta sendo realizada. na praya 
Rio Branco, uma exposiyao de 
equipamentos, fotografias e 
reportagens publicadas nos 
jornais locais sobre a 
instituiyao. Serao realizadas 
solenidades para homenagear 
os "Amigos" da PM e para a 
promoyao de prayas e oficiais. 

Uma Missa em Ayao de 
Grayas sera celebrada no 
Quartel do Comando Geral 
nesta quarta-feira, as 8 horas. 
Em seguida, acontecera a 
entnga de titulos aos "Amigos 
da PM". Seraq 36 enipresarios, 
jornalistas e oficiais das Foryas 
Armadas. 

Nesta quarta-feira, a PM 
estara encerrando as 
feslividades com a promoyao 
de oficiais e prayas. Ao todo, 
serao 25 oficiais promovidos, 
entre os quais, aspirantes que 
passarao a 2P Tenente e 

Tenente-Coronel jjromovido a 
Coronel.' Na oportunidade, 
havera entrega de medalha do 
Merito Policial a militares, 
autoridades e enipresarios. 0 
presidente do Tribunal de 
Justiya, desembargador Jose 
Luis Marcus de Carvalho, o 
vic<^governador Osmar Araiijo 
e o coronel Walk Prado sao 
alguns dos agraciados. 
Tamljem serao homettageados 
o comandante da PM de 
Pernambuco, Luis Moura, e o 
diretor de ensino de Sao Paulo, 
Andrb Moicento. 

0 Jomai     — ^ uma puWicacao do 

Sisitma «le Comuiiicacao 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

Jose Filho 
Diretor Comercial 

Jornal Capital 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 

RedaySo: Super Quadra 602 • Rua 4 . Casa 3 - CEP $5000 . QOO - Imperatriz - MaranhSo 
Telefax <098) 722 2012(3fuincios e asstnaluraBj (098) 729 3022tR€datao) 

o ^ exc,l«5>vo para todo Brastl; Jos6 Carlos S. Pereira Cet ManOel Bandeira. 1709, Fone (098) 723 3410 - CEP 66900 • 000 - Imperatriz - Maranhao 
Represenlante Nacional: Formato • Fon© (011) 214-1634 

Elenice Leonel Franca Coelho Socorro Carneiro 
Diretora de Redayao Diretora Comercial Diretora de Informatica 

Editores Assistentes: Raimundo Primeiro. Francisco do Idle. Rent I son Sousa, A rv Araedo 
Ja!dene Nunes e Leo Costa ' 
Sucursal de A^aildndia: Manna I do Gongahcs, Soraya Luiza. I a! do Idle. Renildo Jdcome 
Digit a $:ao: \eucilene Vasconcelos 
Colaboradores: Jucehno Pereira e C/isses Hrdga 
Montagem: Joe! Gomes Braga 
Impressao: Joao San tan a 

O iormd Capital recebe aoiiciirlos das agendas Estado e Pbz da America 
Os artigos assinados ttfio refletem necessarlatucntc a op niiltt do J or tut! 
Cartes para a Redaydo cfevem s&r posted as paia o artdere^o contidc < c<sir ^yped/ente 

Ac editor © facu/tado o direito de pubheddas de forma resw 

Fotos e tnatirias enviados ndo serdo devohidqs, mesmo que mlo ; - v 

T =~r—r 

Linha 

Direta 

5S& 

■&' 
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Retorno 
Retorna hoje 4 

Imperatriz o interventoi1 

Dorian Menezes. Na capital, 
ele assinou convenios com 
o Estado para viabilizar 
mais obras para a cidade. 
Ainda no decorrer do dia de 
hoje. Dorian deve dar 
entrevistas a imprensa 
falando dos convenios 
assinados. 

Apoio 
Os paslorcs Wangelicos 

das Igrejas Batista Nacional 
se rcuniram e optaram por 
apoiar a candidatura do 
medico Arnaldo Alencar 
para vereador. Arnaldo e 
benquisto e respeitadq em 
todos os segmentos 
evangelicos da cidade, alem 
de se eonstituir em um 
nome de expressao da 
politica local. 

Conivencia 
A cbmissao do Incra com 

relayao as invasbes de 
terras assumem a 
conotayao de conivencia. O 
brgao quer agradar a 
invasorese invadidos, razao 
pela qual recrudesce a 
indiistria da invasao em toda 
a Regiao Tocantina; 

Duplo 
Pelas declaraybes 'do 

deputado federal Sarney 
Filho, que e tambem 
presidente do PEL 
maranhense, a governadora 
Roseana Sarney vai fazer 
jogo duplo nas eleiybes de 
Imperatriz. Ao que tudo 
indica ela ja lem dois 
eandiilatos e podc chegar ao 
terceiro, o que significa 
afirmar, que de qualquer 
forma ela quer veneer as 
eleiybes. 

Familia 
De acordo com as 

declaraybes de Sarney 
Filho. ele falava em nome 
dopai, senador Jose Sarney 
e da irma„ a governadora, 
para dizer que p candidalo 
da familia cm Imperatriz e 
o ex-governador Jose de 
Ribamai* Fiquene. Enquento 
isso o super-secretario Joao 
Alberto, que reza na 
carlilha da familia Sarney, 
apbia a candidatura do 
PMDB. 

Coligagdes 
Enquanto isso o 

deputado federal Sebasliao 
Madeira faz coligaybes com 
o PEL em varies municipios 
maranhenses, o que de 
forma explicita denionstra 
que ele lambent esl^ 
convcrsando com a familia 
Sarney. 

Esquecimento 
Para quern quiser 

acreditar, b ex-deputado 
estadual Chico do Radio 
disse que nao e mais 
candidate a prefeito de 
Imperatriz porque se 
esqueceu de transferir o sen 
titulo de Sao Pedro da Agua 
Branca para a cidade. Mas o 
esquecimento de Chico do 
Radio vai mais longe: ele se 
esquece que Sao Pedro 
ainda faz parte do Municipio 
de Imperatriz. Portanto... 

Impugnagao 
Ila pouco tempo o ex- 

governador Josb de Ribamar 
Fiquene declarou em uma 
emissora de televisao que o 
empresario Ildon Marques 
era inelegfvel e que por isso. 
caso ele saisse candidato, 
iria impugnar a sua 
candidatura. Nos meios 
politicos pergunta-se ate 
que ponto isso e verdade e 
se Fiquene vai mesmo 
recorrer a Justiya para 
impedir Ildon Marques de 
concorrer as eleiybes. 

Expulsao 
Membros do diretbrio 

municipal do PMDB vao 
convocar uma reuniao do 
Conselho de Etica para 
proporem a ex pill sao do 
parlido do filiado 
Gutemberg (Guto). que 
fallou com o decoro em 
relayao ao presidente Joao 
Matiolli durante a realizayao 
da convenyao do partido no 
ultimo domingo. 

Pergunta 
Com o declarado apoio da 

familia Sarney a candidatura 
de Fiquene, Agostinho 
Nolelo vai permanecer 
como secretario da 
educayao do Municipio? 

Para meditagao 
"Porque o fim da lei e 

Cristo para justiya de todo 
aquele que ere". (Rm 10 -4) 

plontQO HospitQ(Qr 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

26/06/96 

1 ospital Pcqueito Pmcip, 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

26/06/96 

Mospital Qcral 

j 
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Pdlitica 

to retoma a presiciencia ua 

Juiz concede liminar reconhecendo Uegalida^ 

avo 
m 

f 
/ 

por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

543 dias. At6 hoje a 
Regiao Tocantina nao viu 
nada do sou governo, a nao 
ser muita farofa politica, 
obras quo e bora nada, 
continuamos na mesma. 
Exemplo: 1° DP urn monle 
do tijolo amontoados e nada 
mais, rodoviaria um monte 
de ferro velho destprcido, 
Hospital Henrique de La 
Roque um elefante branco, 
avenida Beira Rio o sonho 
que ainda nao acabou, e 
esst^ governadora Roseana 
Sarriey o governo do 
Maranhao do novo tempo, 
que a senhora prometeu 
para o povo da Regiao 
Tocantina? 

deu outra, o 1TB puxou o 
tapete de Milton Lopes, que 
nao sera mais candidate na 
cidade de Sao Francisco do 
Brejao, ficando somente 
Sonia para concorrer livrb 
na,disputa eleitoral. 

I Salgado de novo 
' na presidencia 

Qual e o cardapio hoje da 
Camara Municipal? Fil6 a la 
Salgado. 

O vereador Antonio 
Rodrigiics Salgado Filho, 
ingressou com um mandado 
de seguranpa contra o ato 
ilegal e abusive da Camara 
Municipal no afastamento 
de sua pessoa da 
presidencia da camara. O 
Ministerio Piiblico 
concedeu parecer favoravel 
e o juiz doutor Aureliano 
Neto, embasado no parecer 
do Ministerio Piiblico, 
concedeu mandado de 
seguranpa reintegrando 
Salgado na presidencia da 

^camara novamente, 
portanto senhores e 
senhoras, orgiilliosameute 
o Poder Legislative 
Municipal de Imperatriz 
apresenta: A Volta de 
Salgado 11. 

Elza Bandeira 
vice de Ventura 

O linico candidate a 
prefeito de Imperatriz que 
ainda nao havia anunciado 
0 sen vice, era o coronel 
Guilherme Batista Ventura. 
Ontem o coronel Ventura 
que Elza Batista 
protessora e assislenle 
social da igreja Assembleia 
do Deus, a escolha foi feita 
depois de muita 
ekpdculagao em tor no de 
um nome que viesse somar 
votos na chapa de Ventura, 
que esta confiante na 
vitoria, pois tera o apoio das 
mulheres, dos evangelicos, 
dos reservistas e da 
populapao de baixa renda. 
0 aiiiincio do nome de l^lza 
Batista foi feito Ontem nos 
Programas Cidade Agora 
da Radio Capital AM e 
Imperatriz 24 Horas na TV 
Capital. 

PTB puxa tapete 
de Milton Lopes 

O medico e vereador 
Milton Lopes, ao longo dos 
meses vinha preparando a 
sua candidatura a prefeito do 
novo municipio de Sao 
Francisco do Brejao, porem, 
doutor Milton Lopes nao 
contava com a concorrencia 
da tambem candidata a 
prefeitura do municipio de 
Brejao, Sonia pelo partido 
PFL 

Segundo os rumores 
politicos, Sonia que e amiga 
que e amiga intima do 
candidate do PFL em 
Imperatriz, doutor Jose de 
Ribamar Fiquene, que por 
coincidencia tem como vice 
Carlos Lima, que nao 
deixasse doutor Milton 
Lopes concorrer com ela a 
prefeitura de Brejao, e nao 

Madeira pre para 
convengao 

O deputado federal e 
candidate a prefeito pelo 
PSDB, Sebastiao Medeira, 
esta preparando a 
convenvao do partido que 
acontece dia 30 proximo, 
ocasiao em que sera 
homologada a sua 
candidatura a prefeito e de 
Conceiyao Formiga para 
vice-prefeita. A convengao 
vai contar com a presenga 
da prefei'ta de Sao Luis, 
Conceicao Andrade e de 
deputados federais do PSDB. 
Vao estar disponiveis 40 
onibus para transportarem a 
populagao dos bairros e 
povoados, e a Banda Baets 
ficara encarregada da 
sonorizagao. O PSDB devera 
coligar com PSB de Lula 
Almeida. 

por Frederico Luiz 
Da Diregao de Jornalismo 

O vereador Antonio 
Salgado Filho foi reconduzido 
a presidencia da Camara 
Municipal de Imperatriz. 
atraves de liminar concedida 
pelo juiz Aureliano Neto. 

O juiz Aureliano Neto 
considerou no despacho, ilegal 

ato praticado pelos 
vereadores de Imperatriz, que 

destituiram Salgado Filho sem 
processo regular, nem 
tampouco instauragao de uma 
comissao processante. 

A Camara de Imperatriz 
havia julgado procedente o 
requerimento apresentado 
pelo vereador Valdinar Barros, 
PT, que sumariamente 
destituiu Salgado Filho da 
presidencia da Casa de 
Dorgival Pinheirode Sousa. 

O pnVprio vereador 

/K 

Valdinar Barros, em entrevista 
concedida a TV Capital, canal 
5, reconheceu que esperava 
uma decisao judicial para 
entao pmpor um processo 
regular contra o vereador 
Salgado Filho. 

Com a decisao do juiz 
Aureliano Neto, o vereador 
Joao Silva, que respondia pela 
presidencia da Camara, 
retorna a condigao de vice- 
presidente 

A CPI da agiotagem. que 
investigou a^os 

administrativos do vereador 
Salgado Filho, tambem 
anulada pelo juiz Aureliano 
Neto. alcangou repercussao na 
sociedade civil: A presidente 
da Comissao'de Inqu^nto, 
vereadora Conceigao 
Formiga, PSDB. foi indicada 
anteontem, candidata a vice-, 
prefeita na chapa do tucano 
Sebastiao Madeira. 

VCH miwi v. o 9 

Ventura anuncia candidata a vice 

Assistente Social Elza Bandeira e confirmada 

pela Coligagao Bem-Aventurada Imperatriz 
 por FredeFico Luiz 'r(.s.. 

* 

tvo Coderes, em frente a' 
residencia do candidato do 

Ventura afirma que sera vitorioso em 03 dei outubro 

O candidato da coligagao 
Bem-Aventurada Imperatriz, 
Coronel Guilherme Ventura, 
anunciou ontem sua 
companheira de chapa, na 
eleigao tie 03 de outubro deste 
ano, trala-se da assistente 
Social Elza Bandeira, 
participante da Igreja 
Evangelica, Assembleia de 
Deus. 

A coligagao liderada por 
Guilherme Ventura reiine o 
PSC, Partido Social Cristao e 
o PTdoB, Partido Trabalhista 
do Brasil. 

Guilherme Ventura 
confirmou para o proximo 
domingo, a convengao da 
coligagao Bem-Aventurada 
Imperatriz que oficializara a 
sua candidatura. 

As 08 hs do proximo 
domingb. havera concentragao 
de apoiadores da chapa 
Ventura/Elza na Praga dos 

PSC-PTdoB. Em seguida, as 
08:30 hs, uma carreata 
percorre as ruas Bernartdo 
Sayao, Siraphcio Moreira e 
culmina na Casa do Advogado, 
sede da subsegao local da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, local onde ocorre a 
convengao dos partidos 
coligados. 

Demonstrando otimismo, 
Guilherme Ventura disse que 
sua candidatura recebe novas 
adesoes todos os dias. e que 
devera ser o candidato 
vitoriqso na disputa pelo 
Palacio Branco. 
1 A convengao da coligagao 
Bem-Aventurada Imperatriz 
alem de oficializar a chapa 
Ventura/Elza. devera 
homologar os nomes que 
participam da chapa 
proporcional, que concorre a 
Camara Municipal de 
Imperatriz. 

Jose Reinaldo prestigia 

Leonardo em Acailandia 

Prefeito Ildemar Gon^alves confia na vitoria de sen candidato 

por Frederico Luiz 

Chico do Radio nao 
sera candidato 

O presidente do PL, 
Chico do Radio, nao sera 
mais candidato a prefeitura 
de Impenatriz, isso porque o 
seu tftulo de cleitor e de Sao 
Pedro da Agua Branca, um 
dos novos municipios. A 
convengao do PL sera 
realizadadia 30, depois disso 
Chico do Radio vai decidir 
qual dos candidates a 
prefeito vai apoiar para o 
pleito de 96. 

O prefeito de Agailandia, 
Ildemar (iongalves, esta 
confiante na vitoria de £eu 
candidato, Leonardo 
Queiroz, que concorre a 
Prefeitura municipal no pleito 
de 03 de outubro deste ano. 

A convdngao que 
homologou Leonardo 
Queiroz no ultimo domjngo, 
foi prestigiada pelo vice- 
governador do Estado, Jose 
Reinaldo Tavares. 

"A presenga de Jose 
Reinaldo mostra que todo o 
nosso bloco esta unido em 
tor no de Leonardo Queiroz, 
o candidato que mais cresce 
na preferencia do eleitorado 
de Agailandia", disse Ildemar 
Gongalves. 

Uma fonte ligada ao 
candidato Leonardo Queiroz. 
disse que o desespero 
comega a tomar conla da 
candidatura do deputado 
estadual Deudesdith 

Sampaio, que faz oposigao ao 
prefeito Ildemar Gongalves. 
Essa mesma fonte garantiu 
que a campanha de 
Deusdedith entrou em queda 
livre enquanto o nome de 
Leonardo Queiroz recebe 
novas adesoes todos os dias.. 

0 deputado Deusdedith 
'Sampaio foi eleito pela 
coligagao Uniao pelo 
Maranhao, liderada pelo 
senador Fqhlagio Cafeteira e 
que perdeu no segundo 
lurno, para a atual 
governadora Roseana 

S Sarney. 
Logo apbs a posse na 

Assembleia Legislativa, 
Deusdedith Sampaio deixou 
a oposigao. para integrar a 
bancada governista. O 
governo do Estado, no 
entanto, ja sinalizou que seu 
candidato em Agailandia sera 
o ex-prefeito Leonardo 
Queiroz, que conta com o 
apoio do atual prefeito 
Ildemar Gongalves. 

illiiii 

■ 

mi 
mm 

ill 11 ■ ■: 
iisj 

■ 

ilisil 

Vice-governador Jose Reinaldo Tavares e o prefeito Ildemar 
Gongalves con Ham na vitoria de Leonardo Queiroz 

VALE TRANSPORTE 
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» O wale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relapoes entre empregados e empregadores. 

^•^sente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas esta a disposipao dos senhores empresarios que vAI-E 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. 
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ivulgada relaf^ao 

de candidates do PTB 

por Marinaldo Gongalves 
Da Sucursal de Agailandia 

No inicio da noite de 
segunda-fcira passada, o 
Far Lido Trabalhista Brasileiro 
(FFB), divulgou a lista oficial 
dos sens 18 candidates a vaga 
no parlamento municipal de 
A^ailandia. Da lista, constam 
os nomes de um alual 
vereador e de dois ex- 
secretaries da ad ministra^ao 
de lldemar Gdn^alves, alem 
de nomes bem conhecidps na 
militancia politica, alguns dos 
quais se lan^am como 
candidates pela primeira vez, 
embora respaldados por 
trabalhos desehvolvidos 
dentro de suas areas 
comunitarias. 

A relayao de candidates foi 

distribuida a imprensa sem 
nenhuma justificativa pelo 
atraso com que foi entregue. 
Mesmo assim, pelo sen 
conteiido, verifica-se que os 
trabalhistas locais cumpriram 
a promessa de lancar 18 
candidates com reais chances 
de eleiyao, o que fortifica 
grandemente a coligacao 
A^ilandia Unida, que conta 
apenas com- 36 candidates 
para a eleigao proporcional, 
18 a menos que a sua grande 
concorrente a,coligacao A 
Forya do Progresses 

De ( acordo com o 
entendimento dos dirigentes 
petebistas, eles esperam 
eleger um tninimo de quatro 
vereadores, embora nao 
estipulem qua! seria a raeta 
maxima a ser atingida. 

'Temos confian^a — disse um 
alto prbcer do partido — de 
que estamos ^presentando o 
melhor elenco de candidates 
para as eleiydes profwrcionais 
de Aeailandia. Sao no me 
bastante conhccides do 
eleitorado, alem de serem 
pcssoas merecedoras de 
grande conceito popular, 
tendo em vista os trabalhaos 
ja desenvolvidos na area 
social"; 

Os candidates 
Um vereador — 

Hildebrando Sa — dois ex- 
secretarios municipais — 
Siley Santos e Aluisio Silva 
Sousa — e um auxiliar da 
administraeao lldemar 
Gonvalves — Valdecio Ferraz 
— integram o rol de 

candidates do FFB. Uma lista 
que tern, em sua integra, 
oulros nomes de grandes 
predicados, A relayao oficial 
e a seguinte; 

Fidelcino da Cruz Almeida, 
Hildebrando Vieira da Sa, 
Siley Elcen Santos, Maria de 
Fatima Camelo, Aluisio Silva 
Sousa, Raimundo Vieirada 
Silva Jose Valdecio Ferraz, 
Antonio Alcantara Sobrinho, 
Otacilio de Castros Ferreira, 
Maria Alves de Andrade, 
Eliomar Mendes de 
Vasconcelos, Claudemir 

. Socorro Nascimento da Silva 
(Boy), Manoel de Jesus 
Sobrinho, Edna Tavares de 
Sousa, Aldeni Pereira dos 
Santos Lima. Antonio Valterli 
Silva, Joviana Silva Farias e 
Itamar Rocha Alves. 

PSB fica fora do processo eleitoral 

por Marinaldo Gonvalves 

O Partido Socialista 
Brasileiro (PSB), divulgou 
ontem, uma Nota Piiblica na 
qual formaliza o que todos ja 
esperavam: o partido nao vai 
participar do processo 
eleitoral deste ano, embora 
mantenha, segundo apropria 
nota, uma posi^ao de 
observayao cn'tica a todo o 
desenrolar da campanha. 
Depois de hisloriar que o 
PSB, desde dezembro de 
1995, apos tres anos de 
desativayao, vein se 
reestruturando no 
Municipio, apesar de todas as 
dificuldades enfrentadas, os 

dirigentes 
acrescentam que, as 
dificuldades de ordem 
estrutural, tambem se 
juntaram as razbes de ordem 
legal, tendo em vista que a 
grande maioria de sens 
filiados estao incursos na 
infra^ao eleitoral de dupla 
filiagao. 

A Nota socialista tambem 
esclarece que "apesar de 
recurso junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral - TRE, 
estao inviabilizadas, no 
momento, as candidaturas a 
vereador e ao prdprio 
candidato majoritario Wlater 
Maxwell de Carvalho, uome 
de maior peso eleitoral do 

socialistas PSB". Alias, acrescente-se 

Estado do Maranhao 

PREFEITU RA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHAO 

AVISO 

EDITAL DE TOMADA DE PREQOS N0 001/96 

A PREFEITA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHAO, ESTADO DO MARANHAO, TORNA PUBLICO QUE 
FARA REALIZAR. COM FULCRO NO ART. 17, INCISO II DA 
Lei Federal N0 8.666/93, de 2 1/06/93. as 1 4:00 horas 
DO DIA DOZE (12) DE JULHO DE MIL NOVECENTOS E 
NOVENTA E SEIS (1996), LICITACJAO NA MODALIDADE DE 
TOMADA DE PREQOS PARA LOCACAO DE EQUI PAM E N TOS 
RODOVIARIOS PARA EXECU^AO DE RECUPERAC^AO E/OU 
CONSTRU^AO DE ESTRADAS VICINAIS NESTA C1DADE. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL - AMARANTE DO 
MARANHAO, AOS VINTE E UM (2 1 ) D1AS DO MES DE JUNHO 
DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS (1996) 

EN1LDE EVERTON DE ALMEIDA 
PREFEITA MUNICIPAL 

que mesmo com a maiona 
dos seus filiados incursos na 
transgressao da duplicidade 
de filiaeao, apenas dois deles 
— entre os quais o medico 
Walter Maxwell 
recorreram ao IRE 
viabilizando qualquer 
possibilidade do partido 
apresentar maior mimero de 
candidatos. ■* 

A desistencia 
Em sen ultimo paragrafo a 

Nota Piiblica formalizada a 
desistencia das eleiybes, com 
o seguinte teor: "Diante da 
exiguidade de tempos e 
prazos, para cumprimento do 
calendario eleitoral, o Partido 
Socialista Brasileiro dicide 
nao lancar candidatura 
prbpria, nem participar de 
coligayao as eleicbes de 03 de 
outubro proximo. Mantem 
sen Congresso Municipal 
convocado jiara o dia 30 de 
junho, domingo proximo, 
quando alem de homologar 
esta decisao, decidira sobre 
outros assuntos relatives a 

sua organizagao. 
Mais adiante, conclui a 

Nota: "Mesmo nao lancando 
candidatos e nao 
participando de coligacbes, o 
Partido Socialista Brasileiro 
(PSB) nao se ausentara. do 
jirocesso politico, divulgado, 
discutindo v propondo, com 
a comunidade ayailandense, 
sobre os grandes e graves 
problemas que nos afetam". 
^Embora divulgada ontem, 

a Nota vein com data de 24 
do corrente e tern a 
assinatura do presidente da 
Comissao ExeCuliva do 
Diretbrio Municipal de 
Ayailandia, Eduardo lli-rata. 
Segundo os observadores 
politicos, embora o PSB se 
afaste oficialmenle da disputa 
eleitoral, islo nao sighifica 
que sen nome de maior 
expressao, o do medico 
Waller Maxwell permaneca a 
parte do momento 
sucess'orio, devendo se 
engajar huma das duas 
grandes coligacbes em 
confronto. 

GASTROCLiNICA 

Dr. Nailton J. F. Lyra 
Dra. Maria do Carmo S. Lyra > 
Dr. J. Edson M. Araiijo 
Dr. Milko Abrantes 

Rua Sergipe, 601 - Centro - Fon6: (098) 721-3746 
Fax (098) 721-7248 - Imperatriz-MA 
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A Sua Melhor Onda 
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Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

De fora 
0 Partido Socialistaj ' 

Brasileiro (PSB) divulgou 
Nota Piiblica, comu'nicando 
oficialmenle, que nao 
participant das eleicbes 
municipais deste ano, 
apresentando candidatos 
majoritarios ou 
proporcionais. 0 mesmo 
documenlo entretanto. 
informa que fara o devido 
acompanhamento do 
processo eleitoral e que 
'e star a divulgando, 
discutindo e .lancando 
proposicbes que venham ao 
encontro dos anseios da 
comunidade acailandense. 
Para os socialistas, os 
grandes responsaveis pela 
sua ausencia da disputa 
eleitoral foram a nova 
legjslacao eleitoral e os 
prazos exiguos oferecidos 
aos partidos. 

Anunciada 
I A secretaria do Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB) 
divulgou no iracio da noite de 
segunda-fcira, a relacao 
oficial dos seus 18 
candidatos a vereador. Na 
lista de concor rentes, 
diversos nomes de peso da 
politica local e alguns nomes 
que vao concorrer pela 
primeira vez, mas que, nerft 
por. isso, deixam tk" reunir 
um grande cacife eleitoral. 
Conforme prometido pelos 
seus dirigentes, os 
trabalhistas colocarara, a 
disposicaodo eleitorado, um 
leque de opcbes de bom 
nivel, o que podeni se refletir 
em excelente votacao no dia 
03 de outubro. 

Vai participar 
Se engana quern pensa 

que o medico e vice-prefeito 
Wlater Maxwell, principal 
nome e expressao politica do 
PSB, vai ficar de fora do 
momento politico de 
Acailandia. Espirito inquieto 
e amante das grandes 
decisbes. ele por certo, 
devera se engajar na 
contenda eleitoral. 
Provavehnente vai tomar 
uma decisao toda 
independente ja que sen 
partido e star a fora da 

■disputa, portarito ele esta a 
cavaleiro para decidir de 
acordo com sua indole 
guerreira. Trata-se de um 
bom reforco para qualquer 
das grandes coligacbes que 
abracar. 

Preparatives 
O Partido dos 

Trabalhadores (PT) esta 
mantendo intensa atividade, 
objetivando oferecer uma 
grande convencao aos seus 
filiados, no proximo <lia 30, 
na Camara Municipal. Na 
ocasiao deverao ser 
homologados os nomes do 
jornalista Domingos Cesar, 
como candidato a prefeito, e 
do escreevnte Alberto 
Sampaio, como candidato a 

vice-prefeito. Na mesma 
ocasiao deverao ser 
escolhidos os nonles dos 18 
candidatos do partido a 
Camara de Vereadores. Os 
pelistas prometem uma 
grande festa, para provar 
que nao estao para 
brincadeira e que vao 
disputar, para valer, com as 
duas coligacbes ja 
formalizadas. 

Corre-corre 
Desprovidos como 

sempre, os candidatos a 
poslos eletivos estao 
enfrentando o maior corre- 
corre do mundo para 
colocar em dia, a 
documetacao necessaria ao 
devido registro de suas 
candidaturas junto ao 
Cartbrio Eleiroral. De 
repente, os cartbrios das 
Justices Eleitoral, Estadual e 
Federal se encheram de 
candidatos apressados v 
hervosos, todos querendo 
ser atendidos ao mesmo 
tempo c deixando os 
funcionarios a beira de uma 
crise de nervos. Todos a 
procura de certidbes que 
comprovem nao estarem 
envolvidos com a Justica. 
Mas, ao final, todos 
receberao seus documentos 
e a onda de prbtestos caira 
no esquecimento. 

Representante 
O Sindicato dos 

Fotbgrafos Profissionais de 
Acailandia fez questao de 
incluirseu representante na 
chapa de vereadores do 
Partido Trabalhista 
Brasileiro (FFB). Trata-se 
de Claudemir Nascime'nto 
da Silva. o popularissimo 
Boy, figura das mais 
conhecidas na cidade e dono 
de um grande drculo de 
amizades — o que ja Ihe 
veleu uma boa votacao na 
eleicao passada. Agora, 
contando com o apoio dos 
amigos e promelendo 
trabalhar muito mais em 
favor de sua cafididalura. 
Boy diz que chegou a sua 
vez e que vai chegar la. 

Rescaldo 
Os bombeiros da Forca 

do Progresso ainda estao 
tendo muito trabalho para 
apagar o rescaldo do 
incendio provocado pela 
insatisfacao de muitos 
candidatos a candidatos que 
ficaram de fora da relacao 
oficial de candidatos. Ontem 
o dia ainda foi marcado por 
alguns 'protestos dos 
insalisfeitos. Entretanto, 
com o passar do tempo, as 
coisas se vao acomodando e 
certamente que a paz voltara 
a reinar. Comenta-se 
entretanto* que alguns 
insatisfeitos estariam sendo 
cooptados pelo Partido dos 
Trabalhadores, afim de que 
apbiem os seus candidatos. 
E, e a guerra ainda esta no 
comeco... 

Tucano's Producoes 

A mais completa produtora de audio e video do meio norte brasileiro 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - 
' -    - " 

Tax (098) 723 - 2034 
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Folha de mandioca 

O alimento de cada dia de niilhdes 
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l udo eoine^'ou por volla 
do ano I GOO. quando os 
p<irtuKuoses Irouxerain a 
niandi()ca da America do Sul 
para a Africa. Acredita-se que 
a mandioca seja naliva do 
Brasil porquc essa palavra ;e 
oriuinaria das Iribos tupis, do 
Brasil, na bacia amazonica. 

Os africanos ^o^tam 

muilo do tuberculo, mas o que 
fazem com as folhas verde- 
escuras? Alpunsas usam como 
remedio, em feridas abertas, 
ou para tratar catapora. Mas, 
para milboes na Repiiblica 
Centro-Africana e em varios 
outros paises africanos. as 
folhas sao o alimento de cada 
dia. ja que com*elas da para 

fazer uma das primeiras 
palavras que os missionarios 
da Torre de Vigia aprendem 
aqui e ngunm. () ngunza, ])ralo 
nacional da Repiiblica Genlro- 
Africana, e um cozido delicioso 
feito com as folhas da 
mandioca. Quem visita a Africa 
central nao pode deixar de. 
experimenla-lo. 

A maioriados eurojx'us que 
moram na Africa que moram 
na Africa nunca provaria uma 
refeicao feitacoip essas folhas; 
eles acham que o nguttza e 
comida dos nalivos, nao de 
estrangeiros. Mas quais saoos 
falqs? Fm paises como a 
Repiiblica Centro-Africana, 
Serra Ix'oa e o Zaire, as folhas 
da mandioca compbem a base 
da alimentayao tie cada dia de 
milboes de famflias. 

Se sobrevoar ou viajar pela 
Repiiblica Centro-Africana, 
vera um belo pais, com muilo 
verde: arvoresm arbustos. 

pastos e, em ineio a esles, 
pequenos campos de. 
mandioca. com as folhas 
verde-escuras que Hies sao 
peculiares. Cadapovoado tern 
pbinlacoes de mandioca em 
volla. Ale em Bangui, a capital 
do pais, voce vai ver mandioca 
em terrenos bem pequenos e 
em faixas de terra junto a casas 
ou abeira da estrada principal. 
Kla e, sem diivida. um alimento 
importante nesla parte do 
mundo. 

Prove o ngunza 
Os novos missionarios que 

chegam sao logo convidados 
pelos amigos para ir visita-los 
v provar o ngunza, refeigao 
que inclui o famoso pralo feito 
de folhas de mandioca. As 
nativas sabem prepara-lo de 
uma maneira deliciosa. Parece 
que cada mulher terii a sua 
prdpria receita. lima das 
primeiras coi^as que as 
meninas aprendem com a mae 

na cozinha e preparar o 
ngunza. 

Elas sentem satisfayao em 
explicar o que e este pralo 
nativo e como o preparam. e 
fiqam contentes se voce 
mostra interesse. A primeira 
coisa que elas vao Ihe dizer e 
que as folhas da mandioca nao 
sao caras, sao abundantes e 
que voce pode colhe-las tanto 
na eslagao chuvosa como na 
seca. P>m tempos de crise 
econbmica e inflacao, as folhas 
da mandioca sao de grande 
imporlancia na alimenlacao da 
famflia. F e bom lembrar-se de 
que as familias africanas 
costumam ser grandes: ha 
muitasbocas para alimentar. A 
preparavao do ngunza' leva 
varias boras. As folhas 
precisam perder o sabor 
amargo antes de poder se 
cons\imidas. No prepare 
tradicional. elas sao moidas e 
cozidas por muilo tempo, e 

isso acaba eliminando as 
substancias tbxicas. 

0 azeite preferldo das 
mulheres africanas iiara 
preparar o ngunza e o olho 
de dende. O qleo vermelho 
escuro, tie fabrica^ao local, 
e indispensavel. C) ngunza 
com um pouco de pasta de 
amendoim, e talvez um 
pouco de cebola e alho, e a 
refeivao diaria da famflia. 
Mas e se voce for receber 
visitas? Nesse cjtso, o 
ngunza precisa ser especial, 
algo inesquecivel. A anfitria 
acresceniara seu 
ingrediente favorito: peixe 
defumado ou pedayos de 
carne defumada, com muito 
alho e cebola e uma boa 
quantidade de pasta de 
amendoim fresca, caseira. 
Vai tudo junto num 
caldeirao. O prepara e o 
cozimento e demorado e 
exige paciencia. 
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Fruticultura 

0 5MH e,e.d\ara no proximo dia 05 de julho,' o I Encontro'Estrategiea para o 

desenyolvim^nto da Re^iao Trjca^tina. 0 aeminario, que abj^tiva atin^ir a 
clas&e dr produW«?£ rurais. contara ©goi autondades-•rJtadiiai& r 

muhicipais,-como-G superintendente da CVRP, Ferrwia/Partc, superintendents 

de PNP. produtores, entidade's d- classe e empresarios. A abertura ofieial 

esta pre vista para as 0&:00 horas e as 0S>:20 o tema sera o Mercado 

Consumidor Interno/Externo, coma autros c^ue deverao ser debatidos durante 

todo o dia, tendo o encerramento marcado para as 1b:30 horas. 

: • .V^vs. 

1 

i 

• X- iltm 
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Esta colunista e o empresario Carlos Brandao (Pizzaria Zepellin) 

Curias & Boas 

Ami Paula Guiinmac* ostu cmpcnhadi^ima c dcl.cnninada a trazcr pani A(pailaiidia 

mais utu Irolcii de dupla fciuinina da calcgoria Vaqucjada. quc sera rcalizudo no ^ 

H inga-MA nos proxiino. dias 29 c 50. 

A t%zaria /,c|-x?lliii c ii'mclhoi pedida.dc hajc. para cxucitai os oIIiohcom o 

*ai corml ante dc ^cnl c bofiita c laiiibcm c paladai". com aqiiclc vat iado < 

cardnpic. ' 

ra c 

Personal!dades cotuo o medico Petrdnio GonyaJves (Same) ao Iado de Ana Martin 

Gigantao movimentado 

Pepois de movimentar o publioo'de todo o Prasil, inclusive do Exterior, Peto 

Parbosa retorna ao Gigantao no proximo doa 07 de julho, com seu estilo 

envolvente que aquece as multidoes e dar um tempero gostoso aos mais 

rornanticos. Os convites estao a venda por apenas R$ 7,00 (sete reais), 

com direito a uma camiseta personalizada. Os postos de venda sab: Radio 

Cipo e Gigantao. 

Patronal 

liiiKi cativMiiii dc a^jlaiidcuse jti csla picpaiadisstfiio c como mui'o loL^o paiu 

Juii na (olia. com o nj iup qiicnl bsiiiio da l')ahui. coiii o^mpo pcra itamba, no 

proximo domin^o cm Iniperal.tl^- 

fIcchotf Jl.cr^jiucrfc, quasc l odos 6» dcparlaincnlps da 1\ C idadc. C laro qac as 

(Icclias foram sollas pclo cupido. cjiic vivc'inoincnLo# dc lelicidtido na ruaioiia do 

dia-a-dia da lamilia TV c "idadc. 

A arnica Toninha C aslro Icstcjou no ullimo diet 24. os sens IT anos dc amor com e 

maridao biclidcs Caslro. Todo esvc amor comegou cm uma noile muilo Iria. mas 

quc as (oguciras do mes sciviram pai'a aqucccr aiuda mais os; cora^ccs do 

clcrno casal. quc vivc todo o vigor dc uma grandc paixao. 

0 Sindicato Rural Patronal reuniu, na ultima segunda-feira, um publico 

bastante expressivo, para filia^oes da classe, que decorreu em clima de muita 

festa, com muitas doa^oes e leiloes, objetivando fortalecer o mais jovem 

candidate da regiao. 0 evento contou com a presen^a de personalidades 

ilustres como o prefeito de Cruz-CE, que na ocasiao fez a maiordoa^ao da 

noite e demonstrou-se empenhado em contribuir para o engnandecimento da 

classe, ja que o mesmo tern propriedades rurais no municipio. 

Em clima de festa 

Esta sendo ultirnado os preparatives para a conven^ao do PT — Partido 

dos Trabalhadores, que deyera ocorrer nas dependencias da Camara 

Municipal, no proximo dia 2>9, ocasiao em que.sera homologado os nomeS 

de Pomingos C^sar para prefeito e para vice-prefeito, o jovem Alberto 

5arnpaio, como os candidates ao l.egislativo Municipal. 0 evento prom- te 

uma grande movimenta^ao, que devera ocorrer em cima de festas 

demonstrando a garra e determina^ao dos petistas. 
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Dcusdete Sampaio, Pedro Maranhao, Orlando Menezes, Arlete C Hi run e Miro Fernc 

Bonzoy Import 

■A mais transada loja da cidade, com; artigos 

importados e pregos irreslstiveis em: lougas, cristais. 

perfumes e presentes para aniversarios e casamentos 

 Rua Duque de Caxias, 850, Agailandia-Maranhao 

IA FFMMF Edna Botelho 
(esteticista) 

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

massagem eletronica/mecanica, termoterapia, critoterapia. 

Rua Sao Luis n0 492 A - Centro - AQailSndia-MA. 

irany Cabeleireira - Fone: 721-4821 - Imperatriz-MA 
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Salgado 
de volta 

0 vercaxior Antonio 
Salgado Filho retornou para 
a presidencia da Casa do 
Dorgival Pinhciro de Sousa. 
() momenlo que ele retorna 
jjara a presidencia £ 
excelenle. Depots das 
convenydes partidarias, os 
vereadores estarao pouco 
ligando para a adminislrayao 
da Camara. Como e natural, 
eles eslao mais e 
preocupados com sua 
reeleicao. 

Luis Carlos 
e Rui Barbosa 

_\) candidato a vereador 
pelo PRP, medico Luis Carlos 
Nolelo, deu uma tirada de 
quebrar o fdlego. No 
programa Cidade Agora, ele 
disse: "Nos queremos e o 
poder ..." para em seguida 
completar:"... De pro mover a 
educacao no municipio de 
Imperatriz". Ixmibrou ovelho 
Rui Barbosa com sen 
impagavel "Nos e ... " para 
completar com "que somos 
brasileiros". Aos navegantes, 
Luis Carlos Noleto esta 
afinado na casca do alho, 
recentemente participou de 
um seminario de marketing, 
coordenado jxir um dos gurus 
do marketing brasileiro, men 
caro Mahanelli. 

Daw 
vem ai 

O deputado federal Davi 
Alves Silva ainda nao esta fora 
do pareo da sucessao 
municipal. Esperto, o 
parlamenlar tratou de indicar 
uma "laranja" para concorrer 
ao cargo de prefeito de 
Imperatriz. Pode ate ser que 
Davi Alves Silva desista da 
ideia de ser prefeito da cidade 
pelasegundavez. Noentanto, 
uma favanha ele ja conseguiu, 

alguns candidatos dormiram 
mal, enquanto houver a 
possibilidade de Davi retornar 
a disputa pelo Palacio Branco. 

- Nome das 
Coligagoes 

Todas as coligayoes que 
concorrem a prefeitura 
municipal, de forma acertada, 
colocaram o nome 
"Imperatriz". O coronel 
Ventura tratou de definir como: 
Imperatriz Bem-Aventurada, 
reunindo o PSC e o PTdoB. 
Jomar Fernandes Embarca na 
Frente Elica de Imperatriz. 
com ele, o PT-PV e PDT. 
Fiquene preferiu Tudo por 
ImiKMatriz e reuniu o PFL-FLB- 
PSD e PRN. 0 tucano St^bastiao 
Madeira lan^ou a Coligayao 
Reage Imperatriz, com o 
PSDB-PPS-PSB. Ildon 
Marques montou a Frente 
Imi^ratriz Somos Nos com o 
PMDB-PRP-PSL-PCdoB. Ainda 
bem que nessa eleicao, pelo 
menos nos nomes das 
coligavbes, os candidatos 
lioveram preocupa^ao com a 
cidade. 

Elza 
Bandeira 

Quando promete, o Coronel 
Venturacumpre. Disse queum 
nome de peso do meio 
evangelico eslaria fazendo 
parte de sua chapa como 
candidato a vice-prefeito. 
Ventura fez mais que o 
prometido, e lanyou uma 
mulher evangelica para ser 
candidata a vice-prcfeila. () 
nome da assistente social Elza 
Bandeira foi excelente, pelo 
livrMransito que ela dispde, 
tanlo com os evangelicos, 
quanto com os cristaos de 
outras religides. 

Reforma 
Agraria 

O Bispo Diocesano 1). 

Afonso Gregory, e Fernando 
Mendon^a, Juiz de Direito da 
2*- Vara Criminal de 
Imperatriz serao os 
expositores do IV Debate 
popular promovido pela 
Coordena^ao Regional da 
Associagao dos Magistrados 
do Maranhao. O tema, 
Reforma Agraria, sera 
polemico e deve despertar a 
atencao da sociedade local. 0 
evento acontece hoje, as 
19:30 I Is no Salao de Juri do 
Forum de Imperatriz. 

Reciclando 
mas nem tanto 

O grupo politico do 
senador Jose Sarney passa 
por uma reciclagem no 
Maranhao. Mas nem tanto, 
setores mais conservadores 
ainda nao estao conyencidos 
que a melhor solu^ao em Sao 
Luis seria apostar na 
candidatura do tucano 
Afonso Manoel. Os caciques 
do PMDB-PFL e PTB no 

.entanto, sabem que para 
veneer a eleicao na ilba 
rebelde, terao que abrir mao 
de seus aneis. Falta a base 
governisla entender esse 
fato. Cinco candidatos 
dispulam o Palacio La 
Ravardiere, sede do governo 
de Sao Luis; Jackson Lago 
(PDT-PT-PV-PPS). Joao 
Castelo (PPB-PPS), Afonso 
Manoel (PSDB), Pedro 
Fernandes (PSD) e Marcos 
Silva (PSTH). 

Deu no 
Did ho 

O Diario Oficioso do 
Estado do Maranhao na 
ediyao de ontem, deu o 
deputado federal Francisco 
Coelho, secretario estadual 
da Agricultura e membro do 
PFL, como apoiador da 
candidatura de Ildon 
Marques para prefeito de 
Imperatriz. E a primeira 
defecyao, de peso, nas hostes 
do PFL do ex-governador 
Jos£ de Ribamar Fiquene. 

Fofocas 
e Fofocas 

Ha muitas fofocas na 
cidade, dando conla que o 
colunista esta saindo do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicayao. Tern 
especulacao de tudo quando 
e lado. So especula^ao. O 
colunista continua no Sistema 
do Conor Farias. 

Ondas Curias 

Q Agora lerminou de vez a dan<, a dos vices. Quern emplacou, emplacou. 

q 0 Coronel Ventura escolheu a assistente social Elza Bandeira para o cargo. 

Qj Uma excelente escolha do candidato que Integra a banda etica. 

| | Dia 29 a coliga^ao de Madeira promete a maior conveneao da cidade. 

Q Meio mujido de gente para apoiar a coligayao Reage Imperatriz. 

| | Segura o rei da selva. I>a vem o Leao. La vem o Leao. La vem o Leao. 

| \ Haja coincidencia. A Chapa de Madeira e boa, indo e voltando. 

[ \ Madeira e o candidato a prefeito, e sua mulher chama-se Concei^ao. * 

[~| Concei^ao e vice de Madeira e sou esposo chama-se Sebastiao. 

□ Boas coinscidencias da Coligagao Reage Imperatriz. 

□ A Frente Etica de Imperatriz vai surpreender nessas eleigbes. 

| \ Jomar ja comprou o terno da posse. V. Aroaldo, os sapatos. 

□ A militancia "Etica" pretende fazer arrastbes na cidade. 0 primeiro bairro ( o Bacuri. 

□ A primeira piada polltica da campanha deste ano foi para o candidato do PFL. 

fj Fiquene sera mesmo o candidato do Bem, como afirma o ex-governador do Estado. 

□ Ele tera o apoio velado do Banco do Estado do Maranhao. 

□ Ildon Marques viajou para Sao Luis. Quando voltar, mais surpresas. 

□ Promete fazer uma campanha com marketing politico de primeiro mundo. 

I Quern sera que vai ganhar a disputa pela Camara Municipal de Imperatriz? 
v 

□ Quern sera o proximo grupo dos 11 que ditara as regras e normas do Legislativo? 

□ Ah! men bom Simao. Ra. ra, ra. O Diario Oficioso publicou materiados 50 anos de Aldir Blanc 

Exatamente Ze! 

Indicou como vice uma 

evangelica de prestigio 

Ventura prometeu 

e cumpriu 

m 

r 
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por MACHADO NETO 

Aiwersamnte (ACII) 
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* Ortec Contabili^iadaiLtda. 

Anivarsaria Hoje a recaba os parabens a 

votos be continuabo sucasso ba ACil 

e bo seu JC. i 

Nofeto diz cjue lldon e 

eleyivel e vai ganlyar 

0 medico e vereader Luis Carlos Noloto, 

candidato a vice-prefoito na chapa do 

omprosario e ex-intorvontor do Imporatriz, 

lldon Marpuos, disso ao iolunista (ontre 

outras coisas) quo "olo e elegiver, tendo 

como baso para sua afirma^ao, jma 

doclara^ao do ministro Torquato Jardim, do 

tribunal Superior Eloitoral. Ou soja, Idon 

Marques, candidate a prefeito pela 

coli^a^ao Imperatriz Somos Nos (PMPS, 

PRP< PSL.e P5S) desincompatibilizou-se 

dentro do prazo le^al e, por nao ter ocupado 

car^o de prefeito ou vereador eleito, esta 

apto a participar das elei^oes municipais 

deste ano. 

Vice por competence 

0 vereador Luis Carlos Noleto disse 

tambem que a sua escolha para compor a 

chapa de lldon Marques foi baseada no 

criterio da competencia, do reconhecimento 

e da estima. 

Ao contrario da indica^ao dos demais 

vices, que nao passa de frupo de acordos 

feitos entre partidos, se^undo afirma 

Noleto. 

Disse tambem que, a^ora que a coli^agao 

da competencia, do tabalho e da estima 

entre ami^os esta consolidada, a hora 

a^ora e de todos arre^a^arem as manias 

por uma vitoria nas urnas dia 3 de outubro. 

Foupanga 

Hoje 1,22% 

Amanha 1,19% 

Fonte: DC/Gazeta Mercantil. 

Farm nos bancos 

Uma farra na boca do caixa. Os bancos 

nao checam a assinatura nos cheques e 

causam prejuizos aos seus clientes, que 

tern muita dor de cabega para iimpar o 

nome no cadastre do Danco Central. 
/ 
E o que informa a edi^ao desta semana 

da revista VEJA, nas bancas via Dimapi 

(leia-se Eulalio Cavalcante). 

1055, Jardim 5ao Luis (atras do Hotel 

Anapolis). 

Mecanica, lanterna^em, pinturas e eletrica 

em ^eral, "sem preconceito de marca" sao 

services que a Oskauto realiza com 

competencia e ^arantia. 

Ofonee: 721-6593. 

ufi 

Semestral ate 30 de junho: 

' R$ 0,3237. 

Norn loja 

Com trratriz na Pua Rio Grande do Norte 

(quase em frente a Telma), a Radima 

Telecomunica^oes esta a^ora com mais uma 

filial, alem da unidade de A^ailandia. 

Trata-se da loja da Luis Domingues, entre 

as ruas M^ranhao e Para (722-2564), sob o 

comando direto da empresaria Rosamunda 

Luiz. 

E com uma simpatica e economica promo^ao: 

a pa re I h os telefonicos com chave de bloqueio 

por apenas R$ 35,00 e em varias cores. 

Sem falar que, no setor de telefonia celular, 

o sistema e entre^ue totalmente instalado, 

com descontos especiais para ^rupos. 

Ouro 

0 ^rama na abertura ontem da 5M&F: 

Escritorio OpQdo 

Outro que recebe o nosso destaque 

hoje e o Escritorio Op^ao de 

Contabilidade, ali na Rua 5om Futuro, 

com o fone 723-2526. 

No comando, o contabilista Jose V. 

Nupomuceno, que aos poucos 

informatizou todos os departamentos 

da empresa, colocando a disposigao da 

clientela, services de primeira qualidade. 

0 fone e; 723-2526. 
✓ 

Govwno contra 

ABCPnrmn 

Nas investigagoesfeitas pelo Governo. 

contra a ABCFarma, a Secretaria de 

Direito Economico conclui q^ue ja existe 

indicios suficientes para enquadrar a 

entidade por suposta infra^ao a ordem 

economica. Ou seja, pratica de 

cartelizapao de prepos por meio de 

distribuigao detabelas uniformes. 

R$ .12.46 

Oskauto 

m m 

Destaque tambem para o Centre 

Automotive Oskauto, do boa pra^a Oscar 

Mourao Ferreira, ali na Rua Tamandare- 

Destaque tambem hoje para o boa prafa Leonildo Alves de 
Sousa, titular da MercantilAvevida, ali na Bernardo 

Sayao, Nova Imperatriz. Empres no jovetn e de visao, 
Leonildo vem contribuindo com sua i n de trabalbo para 
o desen vohi men to da cidade no setoi rugao civil. 

Vale o registro. 

Multos pesadas 

Se conprovadas as suspeitas, a 

ADCFarma estara sujeita a multas entre 

R$ 4,9 mil a R$ 4,9 milhoes, alem de ter 

de suspender a pratica (distribuigao ^ia 

"Revista ADCFarma"). 

Para o secretario de Direito Economico, 

Aurelio Wander Dastos a fixa^ao de 

pre^os deve ser individual, de acordo com 

os custos das empresas". 

Farmacistas isentos 

Enquahto o Governo bri^a com a 

ADCFarma, vale acrescentar que os 

propriotarios de farmacias nao tern culpa 

ee esta havendo cartelizagao de pregos. 

Ate porque, nestes- tempos bicudos de 

economia apertada por conta do Piano 

Real, os farmacistas estao preocupados 

mesmo e em oferecer descontos a sua 

clientela. 

Cada urn ja esta praticando a sua 

tabela, adotando a da ASCFarma 

apenas como base. 

DoUr 

* Paralelo R$ 1,63 

* Turismo R$ L02 

* Comercial R$ 1,00 

Potatoes de ontem (meio-dia) 
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Verba com tiquete su^era merenda escolar" 

Os R$ 233 milhoes que custearam os tiquetes-alimentagao de 580 mil sejvidores 

representam 50% a mais do que foi aplicado em merenda escolar para mais de 30 milhoes de estudantes 
> w. i i  ■imiiAn     

Brasil em 

Revisla 

porSOCORRO CARNEIRO 

Rapto 
O rapto dc dois. 

funcionarios da Companhia 
Vale do Rio Docc reacendeu o 
conflito, iniciado a 22 dias, 
entre a empresa e ex- 
garimpeiros que lutam polo 
(lireito dc minera^ao dc ouro 
na regiao de Serra Leste, no 
Sul do Para. A empresa 
denunciou que os funcionarios 
Luis Carlos Rodrigues e Jose 
Capistrano Rodrigues Alves 
foram amarrados por urn 
grupo de garimpeiros e 
levados a forya para um 
palanque montaclo napra^ado 
povoado de Serra Pelada, no 
municipio (!<> Curiondpolis. 
Km nota distribinda, a 
assessoria da eslalal alirma 
que os dois empregados foram 
("humilhados, agredidos com 
socos e jJontaiKS e ameacados 
de linchamento e morte jxir 
quase quatro horas. 

Festas juninas 
As festas juninas em 

Pernambuco prosseguem 
nesta serriana a<> spm de forrd, 
apresentapao de quadrilhas e 
cantores nordeslinos. Em 
Caruaru, a prefeitura calculou 
ler recebido cerca de 100 mil 
turistas.- As quadrilhas 
irreverentes de Caruaru ja 
fazem parte das festas juninas. 
Neste final de semana 
apresentaram-se a (iaydrilha 
(homens vestidos de 
mulheres), sapadrilha 

1(mulheres vestidas de 
liomens) e marchadrilha 
(somente homens danyam). 

Aids I 
A Aids continuara 

crescendo no Brasil. A doenpa, 
ate 1992 reslrila a jiessoas de 
iii'vel universilario on com 
segundo grau, vein se 
espalhando entre brasileiros 
analfabetos on que possuem 
ajienas o 1° grau. A conclusao 
(> do relatdrio das Napoes 
Unidas sobre 
desenvolvimenlo humano no 
Brasil, que alerta para as 
dificuldades enfrentadas por 
estas camadas sociais de 
acesso aos serviyos de saiide. 

Aids II 
C) percentual de pessoas 

com Aids com maior m'vel de 
escolaridade caiu para 13% em 
1994. Ao mesmo tempo, 
elevou-se jiara ^7% a 
perccntagem relaliva a 
jiacientes analfabetos ou com 
o primeiro grau. O resultado 
indica que essas pessoas, 
tradicionalmente vitimas de 
doenyas edemicas 

ocasionadas pela falta de 
saneamento basico e 
desnutriyao, passam a 
enfrentar tambem o fantasma 
da Aids. "Essa tendencia e 
parlicularmentc grave tendo 
em vista as dificuldades que 
esta camada social enfrenta 
no acesso aos serviyos de 
saiide e a informayao", alerta 
o relatdrio das Naydes Unidas. 

Bebes 
0 Ministerio da Saiide ja 

constatou, inclusive, que 
determinados grupos sao 
considerados mais 
"vulneraveis" em decorrencia 
da falta de informayoes sobre 
as formas de contaminayao. 
Incluem-se presidiarios, 
usuarios de drogas injetaveis 
e profissionais do sexo. 

() Relatdrio sobre 
desenvolvimento humano 
alerta ainda para outra 
siluayao preocupante: o 
crescimento da doenya entre 
bebes, infectados pela mae 
antes, duranle ou ajxis o parto. 
A transmissao perinatais 
alcanyaram 3% do total de 
casos diagnosticados de Aids 
em 1994. Elas ja representam 
90% das ocorrencias 
pedialricas da doenya. 

Incidente 
Treze passageiros ficaram 

fi^ridos ai)6s terem que se 
retirar as pressas, atraves de 
rampas de emergencia, ao 
soar o alarme de incendio de 
um Boeing 777 que havia 
acabado de aterrissar no 
aeroixirto de I long Kong. Nao 
se sabe o que can sou o disparo 
do alarme falso, proveniente 
do compartimento de cargas 
do aviao da empresa Cathay 
Pacific, que vinha de 
Bangcoc, Tailandia, com 307 
passageiros e tripulantes e 
bordo. Um porta-vq? da 
companhia aerea disse que 
era provavel que a alta 
condensayao de umidade de 
frutas frescas tenha ativado a 
campainha de alarme. 

Pesames 
Morreu no ultimo 

domingo em Atenas aos 77 
anos o ex-primeiro-ministro 
socialista Andreas 
Papandreou, vitima de um 
ataque cardfaco. Lider e 
fuudador do Partido 
Socialista Pan-llelenico 
(Pasok), Papandreou foi um 
politico muito controvertido, 
adorado pelos seguidores e 
acusado de excentrico, 
amoral e man administrador 
pelos crilicos. 

por Nilton Horita 
Da Agenda Estado 

O governo federal 
desembolsou, de Janeiro al^ 
hoje, R$ 233 milhoes para 
custear os tiquetes-alimentayao 
de 580 mil servidores piiblicos. 
Esse valor ^ cerca de 15% 
superior ao volume gasto no 
primeiro semestre de 1995, que 
foi de R$ 202 milhoes, e 50% a 
mais do que o governo aplicou, 
no mesmo pen'odo, em 
merenda escolar para mais de 
30 milhoes de estudantes em 
todo o Pais. A denuncia e do 
depuladovAugusto Carvalho 
(PPS-DF), que considera o 
beneficio caro aos cofres 
piiblicos e vulneraveis a 
desvios de fmalidade. 

Segundo o parlamentar, o 
elevado volume de recursos fez 
surgir no Pais um cartel de 
empresas administradoras de 
tiquetes-refeiyao. Apenas oito 
empresas, conforme 
levantamento feito por 
Carvalho, absorveram no 
semestre 68% dos recursos, R$ 
159,7 milhoes. A comissao que 

Fenit tenta 

reverter crise 

do setor textil 

por Nilton Horita 

A Fenit 96, maior feira da 
indiistria textil da America 
Latina, com 700 expositores, 
comeyou ontem, dia 25 no 
pavilhao de exposiyoes do 
Anhembi, em Sao Paulo, 
moslrando as adaptayoes do 
setor para modernizar seu 
parque industrial e enfrentar a 
concorrencia dos importados no 
mercado nacional. 

"A Fenit deve si1 transformar 
num grande p^lco de 
reivindicayocs para reverter 
uma das piores crises do setor 
textil nos ultimos anos". diz o 
presidente da Trussardi Filho, 
um dos expositores da feira'. 

Trussardi admite que havera 
um reaquecimento das vendas 
dos produtos nacionais. nos 
prdximos meses, com a reslriyao 
do prazo nas linhas de 
financiamenlo |)ara imporlayoes 
e a elevayao mtxlia de 20% para 
70% na aliquola para importayao 
de tecidos sinteticos. Mas na sua 
opiniao, o governo, em vez de 
apenas reduzir as importaySes, 
deveria incentivar as linhas de 
financiamenlo jiara socorrer as 
indiistrias brasileiras. "Os 
empresarios nacionais querem e 
ter condiydes de competitividade 
e nao um retrocesso que leve e 
novamente ao fechamento das 
fronteiras as importaydes", 
afirma. Para Sdnia Hess de 
Souza, diretora de marketing de 
uma das maiores fabricantes de 
camisas masculinas do Pais, as 
empresas do setor textil aldm de 
adaptarem sua infra-estrutura 
industrial para aumentar a 
competitividade deverao 
continuar lutando i>ela reduyao 
da carga tributaria. 

o governo paga as empresas 
pela administrayao do serviyo 
e de 4%, o que corresponde a 
um total de R$ 9.3 milhoes. 0 
mais grave, segundo Carvalho, 
e que diante das dificuldades 
criadas pelos estabelecimentos 
comerciais para receber os 
tiquetes, eles acabam sendo 
vendidos pelos servidores a 
"quadrilhas de intermediarios" 
com desagio de ate 30%. 

O deputado esta fazendo 
gestoes junto ao governo para 
que o tiquete-refeiyao seja 
e^tinto c o valor 
correspondente seja 
convertido em reajustes 
salarjal, a fim que o servidor 
use o dinheiro como quiser. A 
extinyao do beneficio esta 
sendo estudada pelo 
Ministerio da Administrayao 
dentro do pacote de medidas 
para reduzir os gastos da 
maquina estatal. () 
parlamentar esta preocupado 
com a eliminayao pura e 
simples do tiquete, o que traria 
prejuizos dramaticos ao 
funcionalismo, que nao recebe 
reajuste ha um ano e meio. 
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Auguslo Carvalbo sAma; "extinf/io do tiquete por ravuste salami' 

PARA COMPRAR SEU 

COMPUTADOR 

COM O MELHOR PLANO 

DO MERCADO, 

SO E PRECISO ESTA TECLA. 

U IIFffll 

Enter 

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

Toda a linha de computadores e impressoras IBM, vocejd pode comprar com 
os melhores pregos, prazos, garantia e assistencia tecnica. 

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

R$ 3.895,00 
a vista ou 

1+12 de 

m 

+12 de m a 

it $446, oo 

mensais 
Total a Prazo: 

R$ 5.798,00 

IBM APTIVA K 45 
Pentium 100 Mhz 

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

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

entretenimento. 

Impressora Exec Jet 4076-IIc. 

Qualidade Superior por um preyo 

inacreditavel. 

"Jato de Tinta 
*21 Kb 
*3 p.p.m (P&B) 
*600X300 dpi 
*Pret() & Branco 
*Color 
*12 Fonles 
Residentes ' - 
*Garantia ,■ 
01 Ano qq £ vjsta ou 1+12 de 

R$ 7Oy 00 mensais 

Total d Prazo: R$ 988,00 

• 

Qfertas vdlidas enquanto durar o estoque. Juros 7.5% a.m 

C 

Grafica Jardim 

O MELHOR SERVICO EM OFF SET DA REGIAO. T RAEAIH AMOS COM COMPUTACAO GRAFICA OUE RESULT A      '   • , — 

OS MELHORES IMPRESSOS. Rua Luis Domingues, ne 1206 fone 721-1077 
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s vence e e campeao 

De virada o Juventus venceu e conquistou o titulo motealtense 96 

Bate 

Bola 

por FRANCISCO DO VALE 

Monies Altos 
O futebol de Monies Altos 

teve o sen final no ultimo 
domingo. A final foi bastanle 
disputada entre Juventus e 

j Kricatis. Naprimeirapartida 
da final, realizada entre as 
duas equipes, o Juventus 
goleou o Kricatis por 6 a 3. 
Ja na partida decisiva o 
Kricatis endureceu o jogo 
mas nao conseguiu manter o 
ritmo de jogo e perdeu a 
partida por 2 a 1. O Kricatis 
saiu na frente, mas o 
Juventus jogando melhor 
conseguiu virar o jogo e. 
conquistar o titulo maximo 
da temporada. 

Guarani 
O Guarani conseguiu a 

classificaqao para a final da 
Copa Regional, ao veneer o 
Estreito no Estadio 
Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia por 3 a 1. Mesmo 
nao apresentando urn bom 
futebol, o-representante de 
Imperatriz passou facil pelo 
Estreito. O selecionado 
daquela cidade, aproveilando 
uma falha do setor defensive 
do Guarani, abriu o 
marcador ainda no primeiro 
tempo, mas com muita garra 
o Bugre chegou ao empale e 
consequentemente a virada. 

Futebol Master 
O Bangii, jogando 

amistosamente no campo do 
JV Lideral, conseguiu golear 
o JV Lideral por 5 a 3, no 
utimo domingo. 0 time do 
Bangii jogou com 
determinayao se preparando 
para o Campeonato Master 
de 96. Na ultima competiyao 
o Bangii conseguiu chegar 
nas quartas de final da 
competi^ao. O time que 
venceu e o seguinte: Manoel; 
Cabe^a, Anastacio, Viturino, 
Careca, Cassios, Joel, 
Marcelo, Argel, Licar e 
Toinho. 

Campeonato Infantil 
O Campeonato Infantil 

pod era nao ter sua abertura 
oficial neste final de semana. 
A prinefpio, os jogos que 
estavam marc ados para o 
final de semana foram 
suspenses devido o show que 
vai acontecer no Estadio 
Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia. Com isso, odiretor 
da Escolinha Redes Janduf 
(Jahdui), ira reunir os 
presidentes de clubes para 
tentar marcar uma outra 
data. 

Hoje tem Bras/7 
A Sele^ao Brasielira entra 

em campo hoje para mais um 
amistoso rumo a Atlanta. O 

selecionado de Zagalo ja se 
encontra em Vilbria-ES, 
onde enfrenla logo mais, a 
Seleeao da Polonia. Esla 
partida e a ultima antes do 
embarque para Atlanta. 0 
tecnico Zagalo disse que 
considera a partida uma das 
mais importantes da fase de 
preparayao. sobretudo 
porque ainda tem duvidas na 
equipe, na defesa e no 
ataque. O lateral-direito Ze 
Maria, do Flamengo. sofreu 
uma contusao no joelho, 
contra o America, e ameaya 
desfalcar a seleyao. 

Sera 6 centesimo jogo de 
Zagalo cotno tecnico da 
Seleyao Brasileira. 0 
treinador sera homenageado 
antes do im'cio da partida 
pela Confederayao Brasileira 
de Futebol (CBF). Zagalo 
convocara 18jogadores para 
a Olimjiiada, um dia depois 
do jogo, em solenidade no 
restaurante El Turf, no 
Jockey Clube Brasileiro. Por 
isso, a partida com a Polonia 
sera decisiva para alguns 
jogadores. 

Polonia 
Os jogadores da Polonia 

acreditam num bom 
resultado na partida de logo 
mais contra a Seleyao 
Brasileira, no "Estadio 
Engenheiro Araripe, em 
Viloria, capital do Espirito 
Santo. Apesar de terem 
perdidos de 2 a 0 para a 
Argentina, que jogou 
desfalcada, em Buenos 
Aires, e de considerarem o 
Brasil mais forte, eles 
alimenlam o desejo de 
realizar uma bela partida e 
conseguir, pelo menos, um 
empale. 

Mega-Sen a 
Nenhum apostador 

conseguiu acertar pela 
quinta vez consecutiva a 
Me.ga-Sena. Assim, fica 
acumulado para o concurso 
617, o premio de RS 
3.471.686.62 do concurso 016, 
ja descontado o Imposto de 
Renda. As dezenas sorteadas 
nesta segunda-feira, no 
auditorio da Caixa Economica 
federal, em Brasilia, foram as 
seguintes; 20 - 32 - 34 - 49 - 58 e 
60. 

Loteria Esportiva 
Quarenta e tres 

apostadores Conseguiram 
fazer os 13 jxmtos no concurso 
129 da Loteria Esportiva e vao 
dividir o premio de R$ 
350.238,87. Cada um recebera 
a imixirtancia de R$ 8.145,09. 
ja descontado o Imposto de 
Renda. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

O Campeonato de Monies 
Altos se encerrou no ultimo 
domingo. O Juventus, apbs 
veneer « Kricatis por 2 a 1, 
colocou a mao lay a c sagrou- 
se campeao da temporada. 
No primeiro jogo da decisao, 
o Kricatis perdeu por 6 a 3. 
Ja na partida decisiva o time 
se equilibrou e endureceu o 
jogo, mas nao conseguiu 
segurar a partida. Aos 20 
minutos do primeiro tempo 
o centroavante Pedro, abriu 
0 marcador paga o Kricatis. 
Com o placar em 
desvanlagem, o Juventus 
partiu pra cima e conseguiu 
o empale aos 30 minutos, 
atraves do meio-campo Vava, 
v aos 33 minutos o atacante 
Diomedio, numa boa jogada 
do ataque, deu cifras ao 
marcador. A partida contou 
com a boa participayao dds 
toree-dores montealtense. 
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Do virada sob o Kricatis u Juventus colocou a mao na ta^a do ( ampeonato Montealtense J6 

que prestigiou o bom futebol 
daquela cidade. 

Juventus 2x1 Kricatis 
Monies Altos foi a primeira 

cidade da Regiao Tocantina 
em 96, que teve seu 
campeonato ja encerrado. 

Juventus: Tiite; Gecioni, 

Anastacio, Junior Baiano e 
Ernesto; Edvaldo, Daniel e 
Vava; Farelo. Diomedio e 
Indio. Tecnico: Dionezio. 

Guarani vence e e finalista 
• • • 

De virada o Bugre derrotou o Estreito e e finalista da Copa Regional. 
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Guarani venceu de virada e sta na final da Copa Regional 

por Francisco do Vale 

O Guarani e finalista da 
Copa Regional. O time 
conseguiu a classificayao apbs 
veneer de virada o Estreito no 
ultimo domingo no Estadio 
Municipal Frei Epifanio 

D'Abadia. Mesmo nao fazendo 
uma boa apresenlayao o 
Guarani conseguiu dominar a 
partida. Sem poder contar com 
Xaxado, o tecnico, Isnard 
Antonio resolveu lanyar na 
equipe o jogador Biro-Biro 
(Joao Lisbon). que ao lado de 

Valdo e Agrisio, garantiram o 
setor de meio-campo. No 
primeiro tempo a Seleyao de 
Estreito mandou no jogo e aos 
23 minutos o meio-campo 
Mucuim inaugurdu o placar. 
Comadesvantangem no placar. 
o Bugre pressiouou mais e foi 

, ainda no primeiro tempo, aos 
41 minutos, que o centroavante 
Jerri empatou a partida. No 
segundotemix) o Bugre voltou 
mais determinado, e tocando a 
bola chegou mais uma fez no 
gol do adversario. Aos 16 
minutos Neurisvan aumentou 
para 2 a 1, e aos 36. Alex 
Maranhense deu cifras ao 
marcador. fazendo um golayo 
e o terceiro do Guarani. Em 
Grajau, mesmo perdendo de 1 
a 0. o Midler conseguiu se 
classificar para a linal da 
competiyao. 

Ficha tecnica 
Guarani 3x1 Estreito 
Local: Estadio Municipa 

Frei Epifanio D'Abadia 
Gols: Mucuim (Estreito). 

Jetri, Neurisvan e Alex 
Maranhense (Guarani). 

Guarani: Valdo; fata, Alex, 
Neto, Junior Maranhense; 
Tarcisio, Biro-Biro e Valdo; 
Tonho, Jerri (Tom) e 
Neurisvan. 

Arbitro Central: Manoel 
Felix 

Auxiliares: Jose Messias e 
Ronaldo Araiijo. 

Campeonato Amador prossegue hoje 

A 2° rodada do Campeonato de Imperatriz tera hoje dois jogos 

por Francisco do Vale 

A segunda rodada do 
Campeonato Amador de 
Imperatriz tera hoje, no 
Estadio Municipal Frei 
Epifanio D'Abadia, dois jogos. 
No primeiro grande classico 
do Campeonato Amador de 
Imperatriz temporada 96, deu 
o timao. Jogando um futebol 
rapido e mostrando um time 
entrosado, o Corinthians 

conseguiu veneer por 2 a 1 o 
Marilia. A diretoria do Marilia 
ficou revoltada com a atuayao 
do arbitro ctmlral da partida, 
Alvaro Cassiano, que nao 
conseguiu segurar o jogofNa 
segunda-feira aconteceu mais 
uma reuniao, onde varios 
assuntos foram discutidos, 
inclusive a suspensao dps 
jogos no Estadio Frei Epifanio 
para o proximo final de 
semana devido um show que 

deve acontecer, podendo os 
jogos acontecerem em outras 
prayas. Outro assunto 
discutido foi com relayao ao 
policiamenlo nos jogos do 
Campeonato Amador. Os 
jogos de hoje sab os seguintes; 

Quarta-feira 
19:00 horas - Palmeiras x 

Ribeiraozinho 
Local: Estadio Municipal 

Frei Epifanio D'Abadia 
Arbitro Central: Jucelino 

Miranda 
Auxiliares: Cloves Alves 

Oliveira e Alcides da Costa 
Texeira 

2gjogo 
21:00 horas - Bananal x 

Corinthians 
Local: Estadio Municipal 

Frei Epifanio D'Abadia 
Arbitro Central: Jonathas 

Moura 
Auxuliares: Edilson 

Rodrigues e Cicero Oliveira. 

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

comondci de segunda a sexto-feira, o programa Cidade 

Alerta dos 13h00 • js 15h30f pela TV Cidade. 

A verdade mia e c. doa a quem doer. 
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Curso I 

Oncm esta na ciiy cxgilaKvdo o mo^ado com o cokacu^so de modelo 

c mcmequlm, e o p^odu+o^ Olimpio /SJe+o, de Belem, que jo mlciou 

os iK\sc^i<r-oes no -flo+el T^nopolis, onde sera minis+vodo as aulas. 

"Pa^a paKficipo^ basla pagaK* uma ta^a simboliea de P$ 25/00 

(vinfe e cmco neais), lembrando que o ence^vamenlo confaK*o com a 

p'aHidipatpao de um asl»*o global^ aindn a confirmar. 

Love 

Owem esieve na cHy no final de semana/ malando a saudade do 

mai'idS'o X^ir, PairKecOy |oi a P^a. Bondra/ que aj^rovei1a>*am part 

co»nemo>vi»A o anlvenSaKio de casamenlo em sua cUaca^a. 

r r r 

ii & L< .i L. 

C ) mode!o. e <»lor Pamiro B'laS/ numa su[>ei' promo^ao da e 

^vl- Pi'qmotfoes/ [>ora "deIf>*io d«Ts ga1in!\as da cidade. 

es+eve na ue jA ilka do amoK*> o gatissimo StepKft^ y \loleio/ qi 

impe^osa passando a especial data de Q^viye^^ai'ip ao I ado dos 

pals V>r. Luis (Sa^los e /v^ris tela /vloleto. 
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Conor Farias recebendo sua carteira da OAB, dopresidente da Ordem. Raimupdo Ferreira 

Curso II 

O p^omotei* e a presented or de televisao flelio de Olivoira/ est 

mil por bora, com mals um super evento. Traia-se do CZ-iav 

Modelo eManequim que sera minlstrado pelo expert da mod a, 

Melo Produces de Belem. Mopas e rapafees poderao particlpar 

do curso/ que aconiecera no Pole I Posseidon, com encerrameniT. 

marc ado por umd grande festa/ dla 06,'no Fly Back/ earn a 

p res en pa da top node! Caroline MogalKaes, consagrada 

infernacionalmente. 

rtti 
*«!* P-»* 
MS 

| \osso dcstacjuc para o ator da Agenda Elite, Kamiro Silas. 1.8H de mvito charme 

Csla colunisia ja esla em .Aegoeiapao com o badaladissimo 

Amauri ^r. para uma noite de gala com ilustres convidados/ onde 

a society imperalrl^-ense com certeea se farA presente no evenlo. 

y\quardem d e 1 a I be s! 
/ 

feontGce 

y\contece em 

grande estilo^ dia 05 

de juIko na capital 

do Cstado do 

"bocantinS/ numa 

promopao da 

empresaria e 

promotora Fatima/ 

que komenageara 

convidados de to do 

Brasil/ com 

presenpa e 

cobertura do 

a p resenta d o r 

y\mauri j]r./ do 

programa Flask/ da 

1 \1 Bandeirantes. 

Cs^a colunista 

acaba deFec elir o 

con vile para 

presticjiar a 

majestos< > noite . Wanderley (WR). latguipalhares e Dr. Ribaniar Fiquene 

•s:- 

i 

m 
m 

JIVEKAR - Distribuidora de Vuculos Karajas t pa/F/l/A/^ 

Sabe quanto ( ) 
custa plntar seu ^ 

v carro na DIVEKAR? 
/ / 

o o 

/ w 

Com a melhor cabine de pintura utilizada, 
com atiitafeitaespectalmente para seu veiculo 
(qualquer modelo ou marca), e os profissionais 
mais trainados? Quass de GRApA! 

Aw . _ . 

"Quaiidade em servigos e atendimento" 721-1800 

f-,. 

KSSSSKS 

Colecao Diva 
/ 

Se voce quer entrar na moda, 

use um oculos italiano Diva. 

Exciusividade Maia. 
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Rskan 

Pratique Karate 
Preservar a ijltegriilad^ fisica, 

menial e sensorial <lc sens pratkanles. 
Treinado karate voce ailquire: 

habilidade, disdplina, equliprio, forga 
e auto-confianca. ■, 

Horarios: 
Karate— segunda, quarla 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. 

Aerdocalizada — terga, quinla e 
sabado — das 17:30 as 18:30 e das 
18:30 as 19:30. •' ' 

Matnculas abertas. 
Rna Piaui, 612. Nova Imperatriz. 

Rcademio 

ProCorpo 

Ginastica loealizada, musculagao e 
^ aerobica. 

Fazendo com que 
voce tenha uma 
melhor harmonia 
com o sen corpo. 
Nau pense duas 
vezes. 

Rua Piaui, 

880 

Centre 

Vemle-se 
Uma casa construida (esqnina) e oulra 
cdmegada, com ponlu comercial. A 
Rna Furna, n" 08-A, Parqne Santa 
Lucia. 
Valor: 3.000.00 (ACEITAPROPOSTA) 
Tralarcom Antonio Rodrigues 

Inter Car Vek'ulos 
Vende: 

Uno 92/93 ■ R$ 6.500.00 — cor 
vermelho; D-20 93. cores: preta, 
verraelha on **perolada** —RS^ 
21.000,00; 11-20 92 completa — preco' 
a combinar, Uno ELX comploto, cor 
vinho, R$ 9.500,00 
Av. Getnliip Vargas. 1973. em frente ao 
Hamerindns. Fone: 721-0562, falar 
com /(■ Vais. L  

Vende-se 
Uma loja de ronpas finas loealizada a 
rua Gpdofredo Viana n' 818C - em 
frente a sorveleria Zorzo. 
TraUtr no local on pelo fone 723-1628 

Maira Estacionamentn 
Vende: 

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

bnperauto Vende: 
Saveiro 93 1.8 - R$ 7.800 — cor 
dourado; 
F-1000 89 diesel - R$ 13.000; 
1 Jno 93\94 Mille-R$ 6.500 — cor prata; 
D-20 92 - Ri? 19.000 — cor verraelha; 
Tralor AD7, ano 78 - R$ 15.000,00 
Pick-Up Fiat, ano 91 - R$ 5.500,00 — 
cor bege 
Av. Dorgival P. de Sousa, 763 - fone: 
721-4626   

Vende-se 
Um Carro Premio'87 - R$ 3.000 — cor 
chumbo. 
Tratar em horario comercial no local 

' on pelo fone 723-1628. 
Vende-se on troea-se 

limachacara loealizada na enlradada 
Vila Davi. 
Preyo a combinar. 
Tralar no Bar Castelinho. Beira Rio. 
n" 16, com 0 sr. Joao Damascena Silva 
Braga (Joaozinho) 

Joia Motel 

f Apartamentos com 
WmSSBk. frigobar. telefone. 

televisao. ar condicionado. 
video e um complelo 
servico de quarto. 

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

Vende-se 
Uma pronta entrega do ramo de 
confecfoes loealizada a rua Cel. 
Manocl Bandeira c/ Dorgival P. de 
Sousa. 
Contatos pelo fone: 723-1628 em 
horario comercial on no local. Preco 
de ocasiao. 

Vende-se 
Uma moto DT 200 ieminova. com 
apenas 16.000 km rodados, ano 94 (do 
dia 14 de novembro). Inleressados. 
eiilrar era conlalo com o Sr. Clovis 
pelos fones: 977-2365/721-3945. 

K<ivel Veieulos 
Vende: 

D-20 91 crniipleta -Rs 22.000 — cor 
verraelha < 
D-20 90 completa - R$ 20.000 —• coe 
preta 
Saveiro 93 a gasolina- R8 7.000 — cor 
amarela 
Parapa 93N94 1.6 a gasolina-ap - 7.800 
— cor azul nv lalica 
Gol CL 1.6 a alcool - R$ 8.000 — cor 
cinza metalica 
CarainhaoCi 'Wolet I)-60 com MUNK 
84 - R$ 10.5C1 — cor branca . 
Fusfa 83 l a gasolina - R$ 2.300 — 
cor cinza 
2 tratores Massey Ferguson 265- R$ 
5.500 cada 
;\v. Dorival P. de Sousa, 361. fone: 721- 
6867 

Adeiuar Mariano Consult. 
, linobiliaria 

Vende: 
*Umacas iresidencial loealizada a Av. 
Bernardo Sayao, Bairro Tres Poderes 

-com 04 quartos, 01 suite,gaftgem, 
piscina, copa/cozinha. Pre90 de 
ocasiilo. 
*Uma casa residencial loealizada a 
Rua Sergipt , Bairro Juyara — com 02 
quartos, 01 suite, garagem, area de 
se'rvico. copa/cozinhu. Preyo de 
ocasiao. 
'Um aparlumenlo residencial 
localizado a Rua Sao Pedro, Bairro 
Nova Imperatriz, Edificio Meridien — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha, depehdencia de 
empregada. Prejo de ocasiao. 
'Um aparlamento residencial 
localizado a Rua Gioas. Setor 
Maranhao Novo, Edificio Laville — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinhu, dependencia de 
empregada. Preco de ocasiao. 
'Uma casa residencial loealizada a 
Rua Frei Manoel Procdpip, Bairro 
Gentro — com 02 quartos, banheiro 
social, copa/cozinha. Preco de 
ocasiao. 
'Uma casa residencial loealizada no 
Setor Araazonas — com 02 quartos.01 
suite, banheiro social, copa/cozinha. 
com uma area de 1.000 m2 de lerreno 
(constriicao nova). Preco de ocasiao. 
Contatos; l-'one 721-5424 

Alex Arouehe Inioveis 
Sua Garanlia Imoldiaria 

Creci J-173 20:' Regiao 
Rua Cel. Manoel Bandeira, 1961, 
Cenlro-Imperatriz-MA. ' 
'V^ nde- uma excelentecasa siluada a 
rua Maranhao. proximo ao Colegio 
Meng Imperador, com garagem para 
varius carros, duas salas, copa, 
cozinha, dep. de empregados. duas 
suilf-s e dois quartos,(aceila-se carro, 
gado e parcelamenlo) 
'Vende- um galpau situado a BR-010, 
proximo a nova rodoviaria, coberto de 
estrulura inelalica era otimo 
acabamenlo. baslante amplo,(aceila-se 
carro, gado e parcelamenlo) 
'Aluga uma casa com garagem. sala. 
copa, cozinha, 02 quartos, 01 suite e 
dependencia de empregada. na Rua 
Sergipe, Bairro Jucara. 

Ofertas de emprego/Siue- MA 
10 Soldadores de armacao 
08 Operadores' de vibrador de 
concreto 
05 operadores de trator agricola 
04 arraadores de guindastes 
20 armadores 
70 carpinteiros 
Obs.; as vagas disponiveis acima sao 
para ConslrUtoru Mendes Junior, em 
Minus Sul, Goias. 
01 Carpinteiro 
01 Barman 
02 cozinheiros 
02 operadores de patrol de 
acabamenlo 
02 tecnico em seguranya do trabalho 
02 soldadores raio x 
01 churrasqueiro 
01 Vaqueiro 
02 Borracheiros 
02 Lanterneiros 
02 Serralheiros 
05 Empregadas domesticas 
02 encarregados de Departamento 
Pessoal 
Os inleressados deverao dirigir-se ao 
nucleo do orgao, a rua 15 de 
Noveinbro, s/n, anligo Ciretran. 

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

hnoliiliaria Karajas Uda 
Rua Coriolano Milhomem. 1727, fone; 
721-4212 

Vende Casas: 
* Na rua Hermes da fonseea, Ccntro. 
R8 20.000.00 
* Rua Santa Tereza, Cenlro 
R$ 25.00" no 
* Rua 11. Parque do Buriti 
RS 13.00".i 11) 
* Rua t -cilia Mein les, Bairro 
Aleandra 
R$ 8.000.! 
* Rua Godofredo Viana, Jardim 
Eldorado 
R$ 35.000.00 
' Rua Joa Lisboa. Cenlro, cum 03 
pavimentos 
R$ 130.000. 10 
* Uma casa no Alto da Boa Vista 
R$ 36.000.00 

Ponies Coniereiais 
* Um pont i na Rua C oriolam 
Milhomem. l727.Centru 
R$ 36.000,00 
' Na Rua Luis Domingues. Cenlro 
R$ 45.000,00 
* Nu Rua Ceara. Bairro Jucara 
R$ 25.000,00 
* Na Av. GelVdi Vargas. Centre 
R$ 200.000.00 

Vende Pazendas 
* No Esireito, com 80 alqueires. 
* No Esireito, com 30 alqueires. 
* No Esireito, cum 168 alqueires. 
* No Esireito, com 220 alqueires 
* No Brejab, com 230 alqueires, 56' 
feita 
Valor |H)r alqueire. R$ 1.300,(X) 

Vende-se 
I Ira Fiat Ogi 83 a alcool - R$ 1.7' >0 — 
cor verde. 
Tratar na rua Rio Grande- do Norte n 
905- Mercadinho, ou pelo fone 721- 
7361  

Oferta de einprego 
A Exticendio Conurcio e 
Representacoes LTD A esla 
cunlratandu vendedores com ou sem 
experiencia. Os inleressados devem 
procufar dona Sulamila. 
Av. Dorgival P. de Sousa n 142. , em 
frenle ao Imperatriz Shoping 

Oferta de Einprego 
A Editora Abril Esta adraitindo 
pessoas de amTus vis sexos. para o 
departamento de vendas. 
Os inleressados deverao comparecer 

: ell 
Av. Gelulio Vargas, 1584, Sala 4. Falar 
com l-adeira. Fone: 722-1364  

Soloo Porofso 
Metodo raoderno de, ebrte <e 
massagem.com produtos 
da mais alia confianca e por precos 
camaradas. 
Rua Luis Domingues. 2618 - Fone: 721- 
5087 - Cenlro 

TUCANU'S VIDEO 

Vende-se ou troea-se 
Uma casa com 03 quartos. 02 
banheiros, garagem com capacidade 
para 05 carros e piscina; silauada a Rua 
Salviu Dino, 650A. Vila Redencao II 

Pn-eisa-se 
De umacozinhetra com experienciae 
referencia, para tfabalhar em uma 
residencia. Paga-se hem. Interssadas 
deverh dirigir-se a Di Paula Calcados; 
Av. Gelulio Vragas 682. Calcadao 

DoeinneuKis Penlidos 
Antonio Audro de Sousa Silva, perdeu 
uma carteira, contendo todos us sens 
documenlos, e pede a quern enconlrou 
ou encontrar, devolver no Armazem 
Paraiba, que sera Ynuito bem 
gralificado. 

Passa-se 

Um pftnto comercial no Shopping 
Shalon. 
Maiores inforraa^Oes pelo telefone 
977-3463 

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

Vendo 
Um treiler novoe complelo. Preco de 
bcasiao (1.200,00).' Os inleressados 
devem falar com Reniy. a Rua Rio 
Grande do Norte, 176. enlre as riias 
Guncalves Dias e 13 de Maio 

AC Corretora Vende: 
Molu Titan OK - RS 3.266; 
Moto Drean OK - R$ 2.500 
Moto I uda/ 89 - R$ 1-600; 
Pick-Up Fiat 94 K$ 6.200 — cor 
vermelha; 
Pick-Up 1000, ano 94 - R$ 6.500.00 
Pick-I Ip 1500 92/93 - R$ 5.500,00 
Sanlana CLI, com ar condicionado. 
CD, sg total, ano 95 - R$ 18.000.00 
Moto Titan OK-R$ 3.200,00 
Moto Titan OK - 3.300,00 
C-lOO Drin OK - R$ 2.500.00 
CG Tudav 93/94 - R$ 2.300.00 
CG. atio 89- R$ 1.600,00 
CG. ano 86 - K$ 1.500,00 
Parapa 89 - 3.200 cor vermelha; 
Sanlana 95- RS 18.000 
Av. Dorgival P. de Sou<a,991-fone;/23- 
2481 

Veiule-se 
01 eslante de aco nova; 01 cadeira de 
ferro nova com tres acentos; 01 
liqiiidificadorWallila'.Ol mesade ferro 
nova para escritorio; 01 cadeira nova 
jiara escritorio estilo exeeutivo; 01 
i s])remedar de fruUis Mallori; 0! bird 
de aco usado para escritorio. 
Tratar com Gerson. Fones 721-5858 ou 
977-1723. Preco a combinar. 

Vende-se 
Uma casa residencial no Conjunto 
Alaraeda Quinla de Ourd.com 1 suite, 
1 quarto, sala ampla. cozinha. garagem 
para 2 carros «■ quintal. Os 
inleressados, falar com Marcos, fone 
72:1-2223 

Vende-se 
lira Uno 1.6R-MPlsmode1o 94. com 
14.000,00 Km rodados O- 
interessados, falar com Marcos, pelo 
fone 977-2223 em horario comercial 

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

Weler Resende, tone 977-1122  

Vende-se 
Camarao da agua salgada tamanho 
medio. Preco do Kg; 8.00 reais. 
Contatos pelo fone; 721-7510   

Vende-se 

Uma casa no Jardim Cristo Rei. com 
02 suites. R$: 20.000.00. Aceila-se gado 
no negdeio. 
Uma casa residencial, otima 
localizacao, aprupriada para clinica e 
lahoratdrio. Preyo de ocasiao. 
Uma casa residencial. a Rua D. Pedro 
II. Bairro Uniao, com 05 quartos. 02 
suites, dependencia de empregada. 
area de serviVo e campo de fulebol. 
Aceita-se gado no negdeio. Tratar com 
oSr.Assis Dias, pelos fones: 721-6945/ 
977-2569 

Penta 
Quartas c sabadus 
Ponsos: 13:00 Depolagcns: 19:00 

Horarios de Voos 
Rio Sul - diariamenle 
Pousos: 14:00 Decolagens; 14:.>5 

Via^ao Nordeste 
Diariamenle 

Pousos: 14:05 Decolagens: 14:40 

Flop 

de 

Seda 

■A traducao exala de ludo que as 
mulheres de bom goslo esperam de 
um lingerie noite. Flor de Seda. E usar 
e seduzir. 

Av. Getiilio Vargas, 17(i-H. 
Fone: 721 -51 < >5 Imperatriz-MA 

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

As nGvidades da setima 

arte no conforto do sou lap 

Rua Rio Grande do 

Morte, 605 Centre 

! Fone: 73R7510 . 

ImpGpair i/ - -MA 

Horario do trem 
Companhia Vale do Rio Doce 
Saidas as teryas. quintas e sdbadits iis 
10:30    

Voncle-se 
Unt Pampa ano 84. cor beje. RS 
3.000,00, aceita-se conlra-iu-uposta ou 
troca. Contatos corn Rosa, pelo fone: 
721-7510     

Vende-se 
Um larcne c mplelo. preco de 
ocasiao, co ' alizacao (no 
setor huspil om Remy. 
Rua Rio Gran1 N •> . 6 . Cenlro 

Auto Mecanica Zcquinha 

Mecanicaem geral, solda 

eletrica, chassis em geral e 

lanternagem. De volta a 

ativa, agora a BR-010,68A, 

Maranhao Novo. 

Fone: (098) 721-41 71 

VENDE-SE 

Uma casa residencial com 

UMA SALA, UM QUART"0' COZINHA 

E BANHEIRO. LOCALIZAD A NO 

Jardim Sao Lufs. 

INTERESSADOS DEVEM ENTRAR 

EM CONTATO COM O SR. ANTONIO 

PELO FONE: 721-0192 

ssm. 
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Imperatriz, 26 de junho de 1996 

ivulgada rektcao 

de candidates do PTB 

porMarinaldo Gongalves 
Da Sucursal de Agailandia 

No inicio da noite de 
segunda-feira passada, o 
Par tido Trabalhisla Brasileiro 
(FTB), divulgou a lista oficial 
dos seus 18 candidatos a vaga 
no parlamento municipal de 
A^ailandia. Da lista, constam 
os nomes de urn" Alual 
vereador e de dois ex- 
secretaries da administra^ao 
de Ddemar Gonyalves, alem 
de nomes bem conhecickts na 
militancia politica, alguns dos 
quais se lart^am como 
candidatos pela primeira vez, 
embora respaldados por 
trabalhos desehvolvidos 
dentro de; suas areas 
comunitarias. 

A rela^ao de candidatos foi 

distribuida a imprensa sem 
nenhuma justificativa pelo 
atraso com que foi entregue. 
Mesmo assim, pelo seu 
conteiido, verifica-se que os 
trabalhistas locais cu mpriram 
a promessa de lanyar 18 
candidatos com reais chances 
de eleicao, o que fortifica 
grandemente a coliga^ao 
Ayilandia Unida, que conta 
apenas com 36 candidatos 
para a ejei^ao proporcional, 
18-a menos que a sua grande 
concorrente a coligavao A 
Forya do Progresso. 

De. • acordo com o 
entendimento dos dirigentes 
petebistas, eles esperam 
eleger urn minimo de quatro 
vereadores, embora naq 
estipulem qual seria a met* 
maxima a ser atingidal 

'Temos confian^a — disse um 
alto prdcer do pailido — de 
que estamos apresentando, o 
melhor elenco de candidatos 
para as cleiybes proporcionais 
de Availandia. Sao nome 
bastante conhecidos do 
eleitorado, alem de serem 
pessoas merecedoras de 
grande conceito popular, 
tendo em vista os trabalhaos 
ja desenvolvidos na area 
social". 

Os candidatos 
- Um vereador — 
Hildebrando Sa — dois ex- 
secretarios municipals — 
Siley Santos e Aluisio Silva 
Sousa — e um auxiliar da 
administrayao lldemar 
Goncalves — Valdecio Ferraz 
— integram o rol de 

candidatos do PTB. Umalista 
que tem, em sua inlegra, 
outros nomes de grandes 
predicados. A rela^ao oficial 
e a seguinte: 

Fidelcino da Cruz Almeida. 
Hildebrando Vieira da Sa, 
Siley Elcen Santos, Maria de 
Fatima Camelo, Aluisio Silva 
Sousa, Raimundo Vieirada 
Silva Jos^ Valdecio Ferraz. 
Antonio Alcantara Sobrinho, 
Otacflio de Castros Ferreira, 
Maria Alves de Andrade, 
Etiomar Mendes de 
Vasconcelos, Claudemir 
Socorro Nascimento da Silva 
(Boy), Manoel de Jesus 
Sobrinho, Edna Tavares de 
Sousa, Aldeni Pereira dos 
Santos Lima, Antonio Valterli 
Silva, Joviana Silva Farias e 
Itamar Rocha Alves. 

PSB fica fora dd processo eleitoral 

por Marinaldo Gongalves 

O Partido Socialista 
Brasileiro (PSB), divulgou 
ontem, uma Nota Piiblica na 
qual formaliza o que todos ja 
esperavam: o partido nao vai 
participar do processo 
eleitoral deste ano, embora 
mantenha, segundo a prdpria 
nota. uma posiyao de 
observayao critica a todo o 
desenrolar da campanha. 
Depois de historiar que o 
PSB, desde dezembro de 
1995, apds tres anos de 
desativa^ao, vem • se 
reestruturando no 
Municipio, apesar tie todas as 
dificuldades enfrentadas, os 

dirigentes socialistlas 
acre see ntam que, 'as 
dificuldades de ordem 
estrutural, tambem se 
juntaram as razoes de ordem 
legal, tendo em vista que a 
grande maioria de seus 
filiados estao incursos na 
infra^ao eleitoral de dupla 
filia^ao. 

A Nota socialista tambem 
esclarece que "apesar de 
recurso junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral - TRE, 
estao inviabilizadas, no 
momentcr, as candidaturas a 
vereador e ao prdprio 
candidate) majoritario Wlater 
Maxwell de Carvalho, nome 
de maior peso eleitoral do 

Estado do Maranhao 

PREFEITU RA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHAO 

AVISO 

EDITAL DE TOMADA DE PREgOS N0 001/96 

A PREFEITA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHAO. ESTADO DO MARANHAO, TORNA PUBLICO QUE 
FARA REALIZAR, COM FULCRO NO ART. 17, INCISO II DA 
LEI FEDERAL N° 8.666/93, DE 2 1/06/93, AS 1 4:00 HORAS 
DO D1A DOZE (12) DE JULHO DE MIL NOVECENTOS E 
NOVENTA E SEIS (1996), LICITACJAO NA MO DA LI DADE DE 
TOMADA DE PREgOS PARA LOCACAO DE EOUIPAMENTOS 
RODOVIARIOS PARA EXEC Ug AO DE R ECU P E R A^AO E/OU 
CONSTRU9AO DE ESTRADAS VICINA1S NESTA CIDADE. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL - Amarante DO 
Maranhao. aos vintee um (21) dias do mes dejunho 
DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS (1996) 

ENILDE EVERTON DE ALMEIDA 
PREFEITA MUNICIPAL 

PSB". Alias, acrescente-se 
que mesmo com a maioria 
dos seus filiados incursos na 
transgressao da duplicidade 
de filiacao, apenas dois deles 
— entre os quais o medico 
Waller Maxwell — 
recorreram ao TRE 
viabilizando qualquer 
possibilidade do partido 
apresenlar maior mimero de 
candidatos. v 

A desistencia 
Em seu ultimo paragrafo a 

Nota Piiblica formalizada a 
desistencia das elei^des, com 
o seguinte teor: "Diante da 
exiguidade de tempos e 
prazos, para cumprimento do 
calendario eleitoral, o Partido 
Socialista Brasileiro dicide 
nao lanpar candidatura 
prdpria, nem participar de 
coligatao as eleiydes de 03 de 
outubro proximo. Mantem 
seu Congresso Municipal 
convocado para o dia 30 de 
junho, domingo proximo, 
quando alem de homologar 
esta decisao, decidira sobre 
outros assuntos relatives a 

sua orgamzayao. 
Mais adiante, cqnclui a 

Nota: "Mesmo nao lancando 
candidatos e nao 
participando de coliga^oes, o 
Partido Socialista Brasileiro 
(PSB) nao se ausentara. do 
processo politico, divulgado, 
discutindo e propondo, com 
a comunidade ayailandense, 
sobre os grand,es e graves 
problemas que nos afetam". 
^Embora divulgada ontem, 

a Nota vein com data de 24 
do cor rente e tem a 
assinatura do presidente da 
Comissao Executiva do 
Diretorio Municipal de 
Ayailandia, Eduardo Hirata. 
Segundo os observadores 
politicos, embora o PSB se 
afaste oficialmente da disputa 
eleitoral. islo nao significa 
que seu nome de maior 
expressao, o do medico 
Walter Maxwell permaneya a 
parte do momento 
sucessqrio, devendo se 
engajar numa das duas 
gran'des coligaydes em 
confrontof 
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De fora 
0 Partido Socialist^ 

Brasileiro (PSB) divulgoii 
Nota Piiblica, comlinicando 
oficialmente, que nao 
participara das eleiydes 
municipals deste ano, 
apresentando candidatos 
majoritarios ou 
proporcionais. 0 mesmo 
documento entretanto, 
informa que fara 0 devido 
acompanhamento dp 
processo eleitoral e que 
estara divulgando, 
discutindo e lanyando 
proposiybes que venham ao 
encontro dos anseios da 
comunidade ayailandense. 
Para os socialistas, os 
grandes responsaveis pela 
sua ausencia da disputa 
eleitoral foram a nova 
legjslayao eleitoral e os 
prazos exiguos oferecidos 
aos par lidos. 

Anunciada 
A secretaria do Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB) 
divulgou no inicio da noite de 
segunda-feira, a relayao 
oficial dos seus 18 
candidatos a vereador. Na 
lista de concorrentes, 
diversos nomes de peso da 
politica local e alguns nomes 
que vao concorrer pela 
primeira vez, mas que, nefh 
por isso, deixam de reunir 
um grande cacife eleitoral. 
Con forme prometido pelos 
seus dirigentes, os 
trabalhistas colocaram, a 
disposiyao do eleitorado, um 
leque de opybes de bom 
nivel, o que podera se refletir 
em excelente votayao no dia 
03 de outubro. 

Vai participar 
Se engana quern pensa 

que o medico e vice-prefeito 
Wlater Maxwell, principal 
nome e expressao politica do 
PSB, vai ficar de fora do 
momento politico de 
Ayailandia. Espirito inquieto 
e amante das grandes 
decisbes,de por certo, 
devera sj1 engajar na 
contenda eleitoral. 
Provavelmenle vai tomar 
uma decisao toda 
independente ja que seu 
partido estara fora da 
•disputa. portanto ele esta a 
cavaleiro para decidir de 
acordo com sua indole 
guerreira. Trata-se de um 
bom reforyo para qualquer 
das grandes coligaybes que 
abrayar. 

Preparativos 
0 Partido dos 

Trabalhadores (PT) esta 
mantendo intensa atividade, 
objetivando oferecer uma 
grande convenyao aos seus 
filiados, no proximo dia 30, 
na Camara Municipal. Na 
ocasiao deverao ser 
homologados os nomes do 
jornalista Domingos Cesar, 
como candidato aprefeito, e 
do escreevnle Alberto 
Sampaio, como candidato a 

vice-prefeito. Na mesma 
ocasiao deverao ser 
escolhidos os nomes dos 18 
candidatos do partido a 
Camara de Vereadores. Os 
petistas prometem uma 
grande fesla, para provar 
que nao estao para 
brincadeira e que vao 
disputar, para valer, com as 
duas coligaybes ja 
formabzadas. 

Corre-corre 
Desprovidos como 

sempre, os candidatos a 
postos eletivos estao 
enfrentando o maior corre- 
corre do mundo para 
colocar em dia, a 
documelayao necessaria ao 
devido registro de suas 
candidaturas junto ao 
Cartbrio Eleiroral. De 
repente, os cartbrios das 
Justiyas Eleitoral, Estadual e 
Federal se encheram de 
candidatos apressados e 
hervosos, todos quefendo 
ser atendidos ao mesmo 
tempo e deixando os 
funcionarios a beira de uma 
crise de nervos. Todos a 
procura de certidbes que 
comprovem nao estarem 
envolvidos com a Justiya. 
Mas, ao final, todos 
receberao seus documentos 
e a onda de protestos caira 
no esquedmento. 

Representante 
O Sindicato dos 

Fotbgrafos Profissionais de 
Ayailandia fez questao de 
incluir seu representante na 
chai)a de vereadores do 
Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB). Trata-se 
de Claudemir Nascime'nto 
da Silva, o populanssimo 
Boy, figura das mais 
conhecidas na cidade e dono 
de um grande circulo de 
amizades — o que ja Ihe 
veleu uma boa votayao na 
eleiyao passada. Agora, 
contando com o apoio dos 
amigos e prometendo 
trabalhar muito mais em 
favor de sua candidatura. 
Boy diz que chegou a sua 
vez e que vai chegar la. 

Rescaldo 
Os bombeiros da Forya 

do Progresso aiiida estao 
tendo muito trabalho para 
ajiagar o rescaldo do 
incendio provocado pela 
insatisfayao de muitos 
candidatos a candidatos que 
ficaram de fora da relayao 
oficial de candidatos. Ontem 
o dia ainda foi marcado por 
alguns protestos dos 
insatisftitos. Entretanto, 
com o passar do tempo, as 
coisas se vao acomodando e 
certamente que a paz voltara 
a reinar. Comenta-se 
entretanto, que alguns 
insatisfeitos estariam sendo 
cooptados pelo Partido dos 
Trabalhadores, a fim de que 
apbiem os seus candidatos. 
E, e a guerra ainda esta no 
comeyo... 
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Fazenda 
invadida 

A Fazenda Pingo de Ouro, 
localizada na Serra do Arapari, 
foi invadida e o problema 
au«ienta a qada dia ante a 
morosidade do escrilorio 
regional do Instituto Nacional 
de Reforma-Agraria (Incra) 
em resalve-Io. 

Atividades 
na TV 
garautir ampla 

divulga^aoi de "informa^oes 
conctetas, objetivas e 
regulares sobre as atividades ' 
parlamentares", o senador 
Antonio Carlos Valadares 
(PSB-SE) apresentou projeto 
de lei estabelecendo a 
retransmissao obrigaloria de 
um programa oficial do 
Congresso Nacional nas 
radios e televisoes do Pais. 

Cobrando 
agao 

Moradores da Beta, no 
Bacuri, estao pedindo ao 
secretario de Obras do 
Municipio, Francisco Sales,' 
que autorize a recui)era?ao da 
arteria, uma das principals 
vias. 

Apontar 
provas 

0 senador Valmir Campelo 
(DF), li'der do PTB, voltou a 
afirmar que, "se alguem diz 
que tem senador recebendo 
bold para dar voto, tem que 
dizer o nome do parlamentar". 
O senador fez o comentario a 
proposito de noticia publicada 
recentemente pelo jornal O 

□ 
Cj 

£3 

Estada de S. Paulo. Conforme a 
noticia, o b'der do IT no Senadd, 
Jos6 Eduardo Dutra (SE), teria 
afinnado que "as reformas na 
Camafa sao raais faceis, porque 
la se negocia atraves da 
indicayao de um difetor do 
Incra, mas no Senado e mais 
dificil, onde a moeda sao as 
emend as ao Orcamento da 

. Dniao". 
' Na opiniao de Valmir 
Campelo, nao e condenavel que 
um seniador assine umaemenda 
individual ao Oryamento, para 
beneficiar seu estado, porque 
isso nao fere nenhuma 
legislate. Ele informou que'so 
assinou emenrias coletivas da 
bancada do DE O senador pelo 
DF disse ainda que "quando 
jornalistas difamam e caluniam 
o Congresso. os adpados sao os 
prdprios parlamentares, por nao 
terem votado uma lei de 
imprensa que possa realmente 
coibir abusos", na mklia. 

So 
atrapalha 

Se um jogador nao vein 
atuando bem, o tecnico do time 
logo o dispensa. E que agindo 
assim ele apenas atrapalha o 
bom rendimento da equipe, 
visando atuayao de destaque 
dentro do camjieonato. 

Mesma coisa vein 
iicontecendo na Camara 
Municipal de Imperatriz. Existe 
vereador que apenas prejudica 
o bom andamenlo da Casa tie 
Leis. Quern sabe tb seu 
comportamento, logo chega a 
seguinte conelusao: realmente 
trata-se de uma erva daninha. 

uma peya quebrada que 
. desestrutura o parlamento da1 

segunda maior cidade do 
Estado. 

Tirou 
can di datura 

0 desportista Mariano 
Neto nao e mais candidato a 
vereador pelo Partido 
Socialista Brasileiro (PSB), 
preside pelo professor e 
suplente de vereador Lula 
Almeida. Isso aconteceu em 
decorrenciade nao concordar 
com o pensamento do tambem 
candidato a vereador e ex- 
presidenle dp Sindicato do? 
Jornalistas de Imperatriz e 
Regiao (Sindijori), Josue 
Moura. 

Segundo Mariano Neto, ele 
esteve fazendo uma consulta 
no Ourd Vprde^ bairro onde 
vein trabalhando ja faz algum 
tempo 6 tem conquistada a 
simpatia e a confianya de seus 
moradores. Sendo assim, 
Moura sentiu o respaldo que 
Mariano Neto tem naquele 
l >eriferico e entao fez-lhe uma 
1 iroposta, ou seja, abrir mao de 
sua candidatura e apoia-lo la no 
Ouro Verde. 

Mariano Neto disse que a 
proposta tambem foi feita por 
Moura e Valter Rocha, 
presidente do seu ex-partido, 
o PPS. Como ele nao aceitou, 
acabaram articulando via Lula 
Almeida e Sebastiao Madeira 
no sentido de que seu nome 
nao participaria da convenyao 
da coligayao "Reage 
Imperatriz". Mariano Neto 
disse que recebeu e nao 
aceitou a proposta de 
participar da coordenayao da 
campanha, recebendo "dm 
bom salario". 

Finalizando,"Mariano Neto 
afirmou que "vai votar em 
Joaquim Saraiva para quern 
tambem vai jx^dir votos". "E o 
morador do Ouro Verde que 
votar em Josue Moura estara 
votando contra Mariano 
Neto". 

CONV1TE 

i 

Vcnha conhecer scus dircitos. 

Participando do: 

SOBRE DIRErrO E 
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Aberto para todos os cidaddos, 

sem qualquer distingdo. 

Dia 26 de junho (quarta-feira), as 

19:30 horas 

No salao de juri do Forunn de Imperatriz. 

O tema deste mes sera: 

DIREITO, JUSTI9A E 

REFORMA AGRARIA 

Promoyao da COORDENACAO REGIONAL DA 

ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO MARANHAO 
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Secretario inaUgura mercaao 

Secretaria da Agricultura distribui 2.000 mudas de acerola 

e 

F olclore e turismo 

v ■ 

. -- 

por Aquiles Emir 
Jornalista 

Poucas cidadcs do Brasil 
podcm apresontar 
manifestacocs jjopular tao rica 
quanto Sao Luis e algumasdo 
intcripr maranhense na 
tcmporada jlinina. lima 
variodade muito grande do 
grupos fold6ricos obriga a 
monlagem do dczonas do 
arraiais por todos os cantos, 
aqui na capital, a fun dcatcndcr 
aqudcs que-querem vcr de 
IKTtoa bideza da dahca eouvir 
as toadas dos cantadores de 
J^imba-meu-boi. caruria. 
^Pibor decrioula, quadrilhas, 
etc. Nesses locals vendem-se 
bebidas e comidas tipicas 
surpreendente, e, como 
sempre acontece em 
situavdes assim, com preyos 
elevados tambem. 

Quern visita o Maranhao 
em junho fica fasciuado. Cria 
aiH'go pela terra e sua gente e 
passa a ser um admirador da 
cultura popular local. 
Infellzmente, o empenho de 
ampliar o sen corihecimenlo 
nao se verifica nas 
autoridadcs, que parecem 
insensibilizadas para a 
importanciadeste folguedo na 
economiado Kstado, ou seja, 
nunca houve uma 
••ocupavao no sentido (!<> 

nsfonnar as festas de Sao 
Joao na alta esta^ao do 
turismo. 

I.endo-seosjornais de Rio 
de Janeiro e Brasilia — os 
linicos que circulam com 
frequencia aqui — percebe^se 
que o Maranhao continua fora 
do roteiro trayado pelas 
grandes agencias de viagem 
do Brasil. () mesmo nao 
acontece com Ceara, Rio 
Grande do Norte, 
Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe, Bahiae ate mesmo a 
Paraiba, que sempre sao 
citados como boas opvoes de 
lazer, nesta epoca. Mar, sol e 
festas, muitas festas, sao os 
principais atrativos desses 
lugares e, para suqrresa e ate 
mesmo decep^ao, poucos 
deles (em qualidades como as 
do Maranhao que se nao esta 
incluido nos serviyos dessas ' 
agencias e por causa da 
incapacidade dos governantes 
e da classe empresarial de 
tornar o turismo realmente 
vigoroso para estas bandas. 

O Sao Joao e apenas um 
exemplo do quanto o Eslado 

deixa de arrecadar. Nao pode 
uma festi de tanto brilho, 
tanto encanlo, tanto ritmo, 
conlinuar sendo ignorada pela 
grande massa dos turistas 
brasileiros e estrangeiros. 
Algo precisa ser feito para 
mudar esta situayao. 

P<)de-se pregar o exemplo 
de C ampin a Grande, na 
Paraiba, para uma ligeira 
dmiparayao. Ali, a Prefeitura 
Municipal criou um amplo 
parque com quatro palcos e 
diversas pistas de danya para 
a realizayao daquilo que 
consideram os paraibanos o 
maior Sao Joao do Mundo. 
Sinceramenle, nada que se 
assemelhe aos festejos daqui, 
mas se eles dizem que e 
realmente o maior e o melhor 
do planeta e ainda fazem 
propaganda bem feita disto, 
claro enlao que a cidade se 
enche na atual temporada. 
Conseguir uma vaga em seus 
hoteis neste mes e uma 
tentaliva quase ingldria e uma 
diaria nao sai por menos do 
valor do dobrado pelas 
luxuosas casas de 
hospedagem do Sul e Sudeste 
e ate mesmo dos Estados 
Unidos e Europa. Tudo para 
se conhecer e danyar forro e 
assistir quadrilhas juninas. 
pois que,a isto se resume a 
festa deles. O Maranhao, por 
outro lado, esta com sua rede 
hoteleira ociosa em grande 
parte, os restauranles vazios 
e as agencias de viagem com 
uma movimentayao muito 
baixa, enquanlo se realiza uma 
festa de rara beleza. 

O descaso comeya a ser 
notado na estrutura dos 
arraiais. Nao ^ apenas a falta 
de banheiros higienizados. 
terreno pavimentado e 
serviyo de bar e restaurante 
de primeira que incomoda. 
Falta tambem local adequado 
para as apresentaydes dos 
grupos contratados para 
divertir o povo. Um boi como 
o Barrica, porexemplo, que 
lot ou o Teatro Ar thur 
Azevedo por mais de duas 
semanas e foi a sensayao num 
recenle evento nos Ell A. nao 
consegue moslrar todo o 
esplendor do seu espetaculo 
nos improvisados palcos 
reservados pelos 
organizadores dos "terreiros". 
ou seja. quem for assistir ao 
desfije nao consegue ter uma 
visao mais ampla do que seja a 
brincadeira. 

MECANICA VITORIA 

GOMES & MELO LTDA. 

Equipamentos p/ lantemagem e pinturas em geral. 
Mecanica p/ aufomoveis, balanceamentoealinhamento. 

Pedro Capixaba 

Av. Bernardo Sayao, 1458 - Agailandia-MA 

por Raimundo Primeiro 
Da Redayao 

A Secretaria Municipal de 
Agricultura da Prefeitura 
inaugurou o novo mercado da 
Lagoa Verde. A coustrtiyao 
obedece formas padronizadas 
e os comerciantes tambem 
obedecerao normas de higiene 
elimpeza. 

O titular da secretaria de 
Agricultura, Edvar Frota, 
garante que os demais bairros 
tambem serao beneficiados 
com a recuperayao dos atuais 
mercados de bairro. "O 
mercado do ix'ixe, localizado na 
avenida Beira-Rio tambem esta 
nos nossos pianos", disse o 
Secretario.. 

Edvar Frota pretende 
fortalecer os mercados de 
bairros com o obje.tivo de 
desafogar o Setor Mercadinho, 
que acaba centralizamlo todas 
as alividades dos feiranles de 
Imperatriz. 

A Campanha para mudas de 
acerola e a prdxima campanha 
da Pasta dirigida por Edvar 
Frota. Duas mil mudas tie 
acerola serao distribuidas 
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Novo mercado da Lagoa Verde e padronizado para facilitar abastecimento 

grain itamenle para a 
populayao. "Qualquer cidadao 
pode se dirigir ale a secretaria, 
alem da muda de acerola, o 
interessado recebe instruyoes 
de como deve fazer o plantio, e 

tambem os cu id ados 
necessarios para a manutenyao 
daplanta", disse Edvar.Frota. 

Ainda tie acordo com Edvar 
Frota, o tempo que dispoe ale 
dezembro P curto, mas o 

suficiente para apoiar a 
produyao rural e otimizar o 
abastecimento no municipio. 
"E tudo uma questao de 
empenho e vontade pplitica", 
concluiu. 

MA realiza prova para diagnostico 

precoce do hipotiroidismo 

0 

por Mirtes Miranda 
Da Editoria de Politica 

Todos os- hospitals e 
maternidades da n-de estadual 
e municipal piiblica e particular 
no Maranhao estao obrigados 
a realizar as provas para o 

diagnostico precoce do 
hipotiroidismo congenito em 
todos os recem-nascidos. O 
projeto de lei, de autoria do 
deputado Ibrahim Almeida 
(PDT), foi aprovado pelo 
plenario da Assembleia 
Legislativa e vetado pelo 

Governo do Estado. Retornou 
a votayao do Legislativo no dia 
18 de junho, ocasiao em que a 
lei foi promulgada. 

De acordo com a lei, a 
Secretaria Estadual da Saiide 
fornecera material aos 
hospitals e maternidades para 
a coleta de sangue do cordao 
umbilical, dentre eles, os 
car toes de papel de vidro?; 
envelopes e papeis para 
promessa das amostras ao 
laboratorio autorizado a realizar 
os exames de PSH no sangue 
do cordao umbilical e os 
envelopes plasticos para 
preservayao das amostras. 

Todas as despesas 
decorrentes dos exames serao 
de responsabilidade da 
Secretaria de Saiide e o Poder 
Executivo, atraves da Secretaria, 
devera firniar convenio com o 

Hospital Universitario (UFMA). 
no sentido de que realize o 
exame PSII. 

A lei preve, ainda, que os 
hospitals e maternidades 
manterao um cadastro com 
informayoes sobre a mae e o 
recem-nascido, inclusive com o 
endereyo, responsaveis pela 
localizayao dos casos suspeitos 
e obrigados ao 
encaminhamento dos padentes 
ao setor competente da 
Secretaria de Saiide. 

A Secretaria de Saiide esta 
obrigada, tambem, afornecer 
todos os medicamentos 
necessarios ao tratamento do 
hipotiroidismo congenito. A 
mesma Secretaria ficara 
encarregada de fiscalizar o 
cumprimento da lei junto aos 
hospitals e aplicar as sanyoes 
cabiveis aos infratores. 

Jose Gentil disputara 

Prefeitura de Gaxias 

por Mirtes Miranda 

O deputado Jose Gentil 
(PSD) confirmou onlem que 
disputara as eleiydes 
municipais como candidato a 
prefeito de Caxias. Ele 
mantera essa semana um 
encontro com o presidente" 
regional do PSD. deputado 

Manoel Ribeiro, para definir 
detalhes da convenyao que 
acontecera no proximo 
domingi) na cidade. 

Jose Gentil negou que 
tenha articulado com outros 
deputados do municipio a 
indicayao de um candidato a 
vice para a chapa do candidato 

prefeito Helio Queiroz. 

"Nunca conversamos sobre 
isso", garantiu Jose Gentil. 

Disjiosto a entrar de vez em 
campanha rumo a Prefeitura 
de Caxias, o deputado Jose 
Gentil disse que nao manteve 
nehhuma conversa com Ilelio 
Queiroz, nem com o prefeito 
de Caxias, Paulo Marinho. 

0 deputado esta 

procurando reunir mais apoio 
a sua candidatura para 
homologar seu nome no 
proximo domingo, durante a 
convenyao do PSD no 
municipio, que reunira as 
principais lideranyas politicas 
do partido, que reunira as 
principais lideranyas politicas 
do partido. 

Sacolao Golano 

Verduratipo sacolao: R$0,75oquilo 
Melao: R$ 0,90 o quilo 

Comunica a sua clientela que recebeu 

verduras, frutas e legumes do Sul do 

Pals e esta vendendo pelo menor 

preco. Confira ao lado: 

Rua Duque de Caxias - Centra - A^ailandia 

Abacate: R$ 1,00 o quilo 
Coco seco:- R$ 0,50 a unidade 
Tanjerina: R$1,00aduzia 
Mamao: R$ 0,80 o quilo 
Laranja lima: R$1,00aduzia 
Abacaxi; R$ 0,50 a unidade 

A vista o menor preyo ou cheque para 
20 dias e recebe todos os tikets 
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pfM mtensitica op^ragao na perifena 

Mais 5 elementos foram presos pela Policia Militar suspeitos de assaltos no bairro Imigrante 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Percfa de documenios 
0 sehhor Antonio 

Carnciro OliVeira, brasileiro, 
maranhensd*, tesidente, na 
rua Duque de^'Caxias, 431 
Vila LobSb, comunicou.que 
p^rdeu todos os sens 
documentor • pessoais, 
incluindo Carteira Nacional 
dt^ Habilita^ao e outros. 
Segundo o comunicantc, 
tambem foram perdidos os 
documentos de um Saveiro 
ano 93, placas GKW 6138- 
Belem- PA. 

Percfa de celular 
O agente da Policia 

Federal* Vladimir, quand'o 
trafegava pelo centro de 
Imperatriz, perdeu o sen 
aparelho celular 232. 
Segundo o queixoso, o 
aparelho deve ter caido nas 
imediacdes do Banco Ilaii. 

, Arrombamento 
Dalton Barros 

Nascimento, brasileiro, 
raaranhense, casado, 27 anos 
de idade, vendedor, residente 
na rua 05, quadra 600, casa 
21, no Parque do Buriti, 
procurou a policia para 
comunicar que elementos 
desconhecidos arrombaram 
sua residencia e reliraram do 
interior da mesma varios 
objetos, sendo um video 
cassete Toshiba 04 cabeyas, 
uma espingarda calibre 32, 
roupas, tenis, bolsas de 
vlagem e outros. Segundo o 
comunicante, os elementos 
entraram na residencia por 
volta das 17:00 horas da 
segunda-feira. 

Apreensao 
A Policia Militar 

con^eguiu colocar as maos 
em cinco elementos 
suspeitos de agirem no 
bairro dos Imigrantes e 
adjacencias. Os elementos 
foram presos pelos policiais 
do Po^to Comunitario do 
bairro Santa Rita e 
recambiado pela Viatura 18 
da PM, comandada pelo cabo 
Delson e o soldado Cardex. 
Na Civil, a PM tomou 
conhecimento de que tres 
dos acusados eram menor e 
se tratava de J.R.S, 
maranhense, 16anos,J.L.P.S, 
maranhense, 16 anos, scm 
profissao e W.C.F.S, de 
apthias 15 anos de idade. Os 
tres foram encaminhados 
para a DPCA. 

Furto de bicicleta 
Arnaldo de Assis 

Medeiros, 25 anos de idade, 
maranhense, vendedor, 
residente na rua B, bairro 
Vila Nova, comunicou que 
teye sua bicicleta Motain 
Bil^e roubada. Arnaldo 
afirmou que um elemento 
conhecido por "Panelinha" 
levou a sua bicicleta. 0 caso 
foi levado ao conhecimento 
das autoridades. 
Perda de documentos 

Marcos Melga^o Junior, 
paraense, 28 anos de idade, 
motorista, residente na rua 
Luis Domingues, comunicou 
que perdeu uma bolsa 
contendo todos os sens 
documentos pessoais, sendo 
Carteira Nacional de 
Habilitagao - Detran-PA e 
outros. O fato, segundo o 
queixoso, aconteceu nas 
imediaeoes do Setor 
Rodoviario. 

RepercusaoO 
Ainda ^ muito grande a 

repercusao do assassinato do 
ex-tesoureiro da campanha 
de Fernando Collor, Paulo 
Cezar Farias. PC foi 
encontrado morto com um 
tiro no peito, em sua casa de 
praia, em Guaxuma, litoral 
Norte de Maceio. Ao lado do 
corpo do emprersario, estava 
a sua namorada, Suzana 
Marcolino da Silva, 28 anos 
de idade, tambem mortacom 
um tiro no coracao. Antes de 
dormir PC tinha tido uma 
discussao com a namorada. 
Os filhos de PC, Ingrid, de 
15, e Paulinho, de 13 anos, 
chegaram a Mace id na 
sexta-feira, vindos da Sui^a, 
para passar ferias com o pai. 
A Policia Federal vai 
acompanhar as 
investigaydes da Policia Civil 
sobre a morte do 
empresario e sua namorada, 
por determinayao do 
ministro da Justiya, Nelson 
Jobim. 

Furto de bicicleta 
Geremias de Almeida, 

maranhense, 27 anos de 
idade, cobrador, residente 
na rua Beta, filho de Gerson 
de Almeida e dona Maria de 
Jesus Almeida, comunicou 
que elemento desconhecido 
levara sua bicicleta Motain 
Bike. Segundo o 
comunicante, o fato ocorreu 
por volta das 11:00 horas da 
ultima segunda-feira, em 
frenle ao Supermercado 
Mineirao. 

por Joberth Aleixo 
Da Editoria de Policia 

A Policia Militar, depois de 
varias buscas, conseguiu 
premier cinco elementos no 
bairro dos Imigrantes. 
Segundo os policiais, os 
elementos sao suspeitos de 
furtos, arrombamentos e 
assaltos a mao armada. Eles 
foram presos porlando um 
facao e uma espingarda 
garruncha de fabricayao 
caseira. No plantao do 2° 
Distrito, onde foram eotregues 
a policia, tomou-se 
conhecimento que tres dos 
cinco elementos eram menor. 
Adavilson Frazao dos Santos, 
maranhense, solteiro, 18 anos 
de idade, lavador de carros, 
filho de Augusto Berredo e 
Aderanilde Frazao dos Santos, 
vulgo "Sarapo", residente na 
rua Fernao Dias, s/n0,* Vila 
Madermina. fdra peg'o com a 
garruncha de fabricayao 
caseira. enquanto que Hermes 
Ribeiro da Silva, 18 anos de 

idade, filho de Caspar Vieira 
da Silva e dona Rita Pereira da 
Silva, residente na rui 
Barbosa, 25, bairro dos 
Imigrantes, foi pego com o 
facao. Estavam acompanhados 
dos menores das iniciais J.R.S, 
maranhense, 16 anos de idade, 
estudante, filho de; Goncalo 
Souza Silva e Vitalina Rios 
Silva. residente no bairro 
Imigrante, J.L.P.S, 
maranhense, 17 anos, sem 
profissao definida, filho de 
Jos£ Dedae Francisca Paula, 
residente na rua 17, n" 44, 
bairro Sao Jose e W.C.F.S., 15 
anos, maranhense, filho de 
Augusto Berrego e dona 
Aderanilde Frazao. Os cinco 
elementos foram 
apresentados pela VPO-18 ao 
plantao do Segundo Distrito, 
onde irao ser investigados jiela 
equipe do delegado Dr. Israel. 
Os tres liltimos, por se 
tratarem de menores, serao 
encaminhados posteriormente 
para a DPCA, a Dra. Radige 
Barbosa. 
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Dm. Radige Barbosa: elementos menores serao 
zaminhados a DPCA para serem investigados enc 

Assalto na Vila Lobao 
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George Miranda diz que assaltantes estao agindo np Vila Lobao disfartpados de policiais 

por Joberth Aleixo 

Quatro elementos 
ocupando um Gol cinza estao 

agindo na cidade disfaryados 
de policiais civis. Manoel 
Darlan Silva dos Santos, 
cearense, solteiro, 22 anos de 

idade, residente na rua 
Riachuelo, n0 15, Jardim 
Oriental; e Paulo Frazao da' 
Silva, maranhense, solteiro, 21 

anos de idade. residente na rua 
Jose, n0 421, Vila Lobao, 
comunicou na policia que 
quando se encontravam na rua 
Joao Paulo II, naquele bairro, 
apareceu no local um Gol com 
quatro elementos dizendo que 
eram da Policia Civil. Os 
elementos o i;enderam e 
levaram sua carteira porta 
cedilla. Segundo informou 
Manoel Darlan, os elementos 
estavam armados e 
agressivos, passando a 
ameaya-lo. Naportacedula do 
Manoel Darlan. segundo ele, 
tinha R$ 28,00 reais. y na 
carteira de Paulo Frazao, a 
importancia de R$ 86,00 reais. 
Apds o assalto os elementos 
evadiram-se em altavelocidatlef 
rumo ao bairro Vila Nova. A 
delegacia do 5° Distrito daquele 
bairro. comandado pelo 
delegado George Miranda, ira 
investigar o fato. 

Bebedeira acaba em homicfdio 

Uma confusao entre dois amigos menores acaba em assassinato 

por Joberth Aleixo 

0 menor das inicias S.S.B, 
goiano, 16 anos de idade, 
residente na cidade de 
Araguaina-TO, na tarde do 
ultimo domingo assassinou a 
tiro o seu amigo das iniciais 
J.S.S, 16 anos de idade, 
tambCm goiano,.residente em 
Araguaina-TO. O fato ocorreu 
no Lageado Novo-MA, 
municipio de Monies Altos. 
Segundo informayoes do 
comisSario l^al Vale, a vitima 

tinha-vindo a cidade de 
Lageado passar ferias na 
fazenda do avo do acusado. 

O crime 
Na tarde do ultimo 

domingo os dois amigos se 
diverliam na sede da fazenda 
e por volta das 16:00 horas 
comeyaram a discutir. A 
vitima, segundo informayoes 
da Policia Civil daquela 
cidade, em determinado 
momento da discussao, jogou 
um copo de bebida no 
acusado, o que entao ele nao 
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gostou e foi direlo no quarto 
do avo v pegou a espingarda 
de calibre 32, e com um tiro 
na regiao peitoral, tirou a vida 
de J.S.S. 0 acusado foi preso 
na segunda-feira por volta das 

17:00 horas, onde foi 
recambiado para a DPCA. Na 
DPCA fora feita a lavratura do 
alto de apreensao em 
flagrante e entregou o 
acusado a FUN AC. 

FJospital Santa Maria 

y\ saude em peimeiro luaae 

Dr. Haroldo Ch/ das. FonE: 723-1955 
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