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

Jornal Capital 

Acomece 

hoje 
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Encontro de Hderes da esquerda I IStHp- 
trancesa para discutirem o 
posicionamento em rela^ao ao governo 23 
conservador de Jacques Chirac. 

Madeira cobra agao de FHG 

Vice-Uder do PSDB discursa na Tribuna da Camara saudando as maes de Imperatriz 
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Infer ventor estadual Dorian Mencscs conquista o 
imperatrizense com os Pianos dos 90 e dos 180 dias. 
Leia mats na coluna Imperatriz Urgente na pagina 1C. 

m •:-:V 

f 

a 
1 

Linha 

Direta 

Jose Filho usa e abusa da 
satira para crilicar os 
problemas da regiao e da 
cidade. O colunista nao 
esquece o seu "Para 
Medita^ao" e relembra aos 
poltticos o Estado em que se 

encontram os bairros da 
cidade. 

Confira. 
Lembre-se que no Seu 

Lider Diario, voce encontra 
colunistas nas paginas de 
noticias. Pagina 2C 

O depu.ta.do Sebastiao Madeira iidera movifnento para garantir conquistas sociais 

Neto entrega ^)nib
1
u® ® 

^ assaitdo 

0 deputado Sebastiao 
Madeira, PSDB, vice-lider do 
governo na Camara, criticou o 
governo Fernando Henrique 
Cardoso, pelo fato do Palacio 
do Planalto deixar de seguir o 
programa do partido ao qual e 
filiado. 

Em discurso na Camara 
Federal, Madeira alertou para 
o fato dos "organismos sociais 
estarem ardendo em febre", 
referindo-se a profunda crise 
social que se abate sobre o 
Pats. 

Sebastiao Madeira fez o 
discurso saudando em 
particular, as maes do 
Maranhao e de Imperatriz. 

O deputado, que 6 
candidate a prefeito de 
Imperatriz, e um dos Meres da 
bancada do PSDB que 
pressiona o governo para que 
ofere^a melhores indlcadores 
sociais a popula^ao brasileira. 

Madeira confirma que seus 
compromissos com Imperatriz 
e a Regiao Tocantina sao 
inalienaveis e que a popula^ao 
pode esperar um 
comportamento critico em 
rela^ao ao Governo Federal, 
quando o Palacio do Planalto 
deixar de atender as 
reivindica^oes populares. 
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O numero 

presentes 

USS Comercial Compra 

R$ 0.9918 (*0,01%) 

USI Comercial Venda 

R$ 0,9920 (+0,01%) 

USS Paraleio Compra 

KS 0,998 (43 feira) 

USS Paraleio Venda 

R$ 1,018 feira) 

USS Turisnio Compra 

R$ 0,9908 (+0,08%) 

US$ Turisnio Venda 

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

Ouro (grama) 

RS 12,61 (quarta-feira) 

Poupan^a 

1,1148% (07.05.96) 

UFIR 

R$ 0,8287 (maio) 

Memo 

Jussara Cerqueira comenta 
a sociedade imperatrizense 

e Soraya Luiza, a 
aipailandense 

Por Dentro 

da Imprensa 

Programacao da TV 
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Neto Teixeira entrega presentes em Cidelandia 

O candidate a prefeito de 
Cidelandia, Neto Teixeira, 
cumpre extensa maratona 
entregando premios no dia das 

maes. O empresario realiza 
essa festa ha tres anos. Todas 
as comunidades de Cidelandia 
serao beneficiadas. Pagina 3A. 

Ondas Curtas 

Tendencia 

Esporte Local 

Valter Rocha 

homenageia maes 

Pagina 5,1 

Os bandidos estao cada 
vez mais ousados. No 
Maranhao, o assalto a 
onibus intermunicipais e 
interestaduais Ja d uma 
rotina. As ultimas vftimas 
foram os passageiros do 
vefculo da Princes# do 
Agreste que fazia a linha 
Estreito-Sao Luis. Pagina 
m 

Genro 

bate na 

sogra 

A dona de casa Vanda 
Pinho Almeida, natural do 
Ceara, denunciou que seu 
conbado bateu na irma v. em 
sua mae. A Pobcia Civil 
investiga a queixa. 

Pagina 8A 

Celmar 

lotou 

ACII 
Pagina 5A 

Esoorte 

PC em boa 

campanha 
Pagina 4C 

5.500 mil 

Isso mesmo, cir 
milhoes e meio, d 
numero de transistores a 
mais que o novo chip 
Pentium-Pro da Intel tern 
em rela^ao ao chip 
Pentium. 

O fato 

A empresa 
Intel esta 
instalada no 
Vale do Silicio, 

no interior da California. 
Ela dedica cerca de 30% de 
seu lucro em pesquisas 
sobre chips mai 
poderosos, menores e dt 
menor custo. O ultimo 
desenvolvimento da Intel, o 
chip Pentium-Pro d usado 
em Estates Graficas de 
alta resolu^ao. 

A pessoa 

No campo do 
hardware, que 
sao as maquinas, 
o dominio 
absolute de 
tecnologia d da Intel. Porem, 
no campo dos programas 
para computadores, i 
chamados de software, (> | 
dominio percente a Bill 
Gates, dono da Microsoft. | 
Gates tern a maior fortuna 
individual do mundo que 
ultrapassa um bilhao 1 

dolares. 
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Cartas 

Fax ^ 

FONES(3) 

Dorian 
Meneses 

Estou comegando a 
achar que Dorian Meneses 
e um excelente 
administrador. Honesto, so 
da um passo quando esta 
ciente de sua corre9ao. 
Parabens interventor. 

Paulo Moura 
Bacuri 

Dorian Meneses £ 
realmente um cidadao de 
bem. Ele decidiu que vai 
pagar os professores pro- 
tempore ate o final do ano. 

Joao Sousa 
Centro 

CPI da 
Merenda 

Onde esta a CPI da 
merenda escolar que at6 
agora so tern bla-bla-bla? 

c Joao Meireles 
Centro 

Devia acabar com esse 
lenga-lenga de CPI da 
merenda. So para gastar 
nosso dinheiro. Porque 
resultado que e bom, nao 
vai haver. 

C1 audio Chagas 
Bacuri 

Sebastiao 
Madeira 

Nao precise de mais do 
que dois segundos para 

strar que a candidatura 
Sebastiao Madeira e a 

lelhor solu^ao para 
Imperatriz. 

Valter Rocha 
Presidents 

municipal do PPS 

Estou gostando quando 
o colunista Frederico Luiz 
escreve na sua coluna, 
Imperatriz Urgente: La 
vem o Leao. La vem o 
Leao. La vem o Leao. 
referindo-se ao deputado 
federal Sebastiao Madeira. 

Eunice Arm da 
N. Imperatriz 

Parabens para 
a TV Capital e o' JC 

Quero dizer parabens 
aos orgaos de Imprensa do 
Conor Farias por terem 
sido escolhidos para 
divulgarem o governo do 
Piaui. 

Maria da Conceigao 
Vila Lobao 

Realmente a TV Capital 
6 a melhor de Imperatriz. 
Todo mundo sabe disso. 
Mesmo o Piaui que fica 
muito distante daqui. 

Carlos Brito 
Centro 

Nota do Editor: N6s e 
que agradecemos aos 
leitores do JC e aos 
telespectadores da TV 
Capital pela atengao 
devida. Foi ela que 
possibilitou ao Sistema 
' 'icanu's de Comunicagdo 
ituar midia para divulgar 
Delta do Rio parnaiba. 

 H 

por ULISSES BRAGA 

ESCOLA DA CIDADANIA 

MODULO 16 

Liberdade de manifesta9ao 

do pensamento 

Este deve ser tido como 
um dos mais importantes 
direitos do cidadao. Pois 
logicamente nao e possivel 
imaginar um cidadao sem 
que ele seja livre para 
manifestar seu pensamento. 
Se em qu^lquer pais isto nao 
Ihe for permitido, nesse pais 
nao havera cidadaos, mas 
escravos. Pode ate ser que 
os escravos deste pais sejam 
bem tratados pelo Governo: 
tenham saude, habita^ao, 
educa^ao, csporte, lazer. 
Mas, se nao tiverem 
liberdade plena de 
manifestar seu pensamento, 
serao escravos. Isso porque 
o homem nao 6 um animal, 
que se satisfaz a.penas com 

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

Aunicalimita^ao parapleno 
usufruto e exercicio desse 
direito fundamental e mesmo 
sagrado do cidadao e o direito 
do outro. Porque num Estado 
Democratico de Direito, o 
direito de um termina onde 
comega o direito do outro. 

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

lei; para vilipendiar, ofender, 
p|blicamente ato ou objeto 
de culto religioso. E s t a s 
limita^oes, todavia, apenas 
impedem o abuso, e nao o 
uso desse direito, 

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

0 que e profundamente 
lamentavel 6 que o Estado 
Democratido de Direito 
permita e assegure essa 
liberdade de pensamento e, 
depois, os regimes ditatoriais 
fayam verdadeira cassada 
aos cidadaos pelos 
pensamentos que eles 
emitiram e defenderam 
quando livres. Isso e uma 
grande injustiya. Mas ainda 
recentcmente aconteceu no 
Brasil,durante a Ditadura 
Militar, relatiyamente aos 
comunistas e socialistas, que 
foram perseguidos nao por 
atos, mas por id&as. 

(0 autor, Ulisses Braga, e 
presidente do FORUM DA 
SOCIEDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ). 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 16 
MANIFESTA^AO DA LIBERDADE DE PENSAMENTO 

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

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

2a) O direito de manifestar livremente o pensamento a) nao tem limites b) tern limites no direito do 
outro  

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

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

X 

FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 16 
MANIFESTAgAO DA LIBERDADE DE PENSAMENTO 

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

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

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

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

cima da Varig, ou no Jornal Capital. Segunda feira, de manha, pela Radio Capital, estarao sendo dadas explica^oes 
sobre este direito do cidadao e este cupom. 
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-X- 
FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 

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

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

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

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

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

cima da Varig, ou no Jornal Capital. Segunda feira, de manha, pela Radio Capital, estarao sendo dadas explicaijoes 
sobre este direito do cidadao e este cupom. 
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Slsiema Tucami's dc Coimiiai«a^ao 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

Jose Filho 
Diretor Comercial 

Jornal Capital 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 
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TIUBIJXA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 
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Merenda 
sal gad a 

A CPI ja descobriu. Na 
administragao anterior, 
comprou-se simplesmente 
hum milhao de ovos ao pre^o 
de R$ 3,00(tres) reais a 
cartela. Como se sabe, a 
cartela pode ser adquirida no 
varejo jxir R$ 2,(X) (dois) reais 
ate hoje. Imagine o valor que 
nao se poderia obter, com 
generosos descontos, uma 
supercompora de centenas de 
cartelas. Essa compra 
malfeita implicou 
sujierfaturamento superior a 
R$ 30.000,00 (trinta mil) reais. 

Mais 
prejuizo 

Na aquisi^ao de paes a 
Prefeitura tambem fez um 
pessimo negocio. A unidadc 
custou nada menos que 0,13 
centavos de reais. Vereadores 
da CPI da Merenda 
constataram que mais 
algumas dezenas de milhares 
de reais poderiam ter 
permanecido nos cofres 
municipals caso se comprasse 
pao mais barato, como o 
mercado oferece. 

Ressalva 
Agora, como ontem, a 

interven^ao emprega gente 
demais de Sao Luis. 
Apadrinhados de Dorian 
Menezes e do esquema 
situacionista foram 
importados da capital para 
perceberem gordos salaries. 
Como se Imperatriz nao 
tivesse mao-de-obra suficiente 
para fazer face as 
necessidades do Executive 
Municipal. E nisso que da 
fazer acontecer uma 
interven^ao e accitar-se 
interventor de fora. 

Perguntinha 
A Prefeitura precisaria 

mesmo gastar tanto com uma 
Comissao de Licita^oes 
composta por ludovicenses? 

Sob 
controle 

Histdricos do PMDB ja 
nao dao as cartas no partido. 
Manobra articulada pela 
ctipula estadual colocou a 
legenda nas maos de Ildon 
Marques. Que pretende ser 
candidate a prefeito pela sigla. 

Aos navegantes 
Para participar de eleiyao 

municipal o candidatavel tem 

que ser filiado no partido em 
termos de Municipio. Os 
davisistas deveriam nao 
esquecer esse detalhe 
importante. 

Pe 
de ouvido 

Sarney deve ter concluido 
que o deputado e um caso 
perdido. Na ultima quarta, 
Sebastiao Madeira conversou 
minutes a fio com o senador 
Cafeteira sobre a sucessao 
imperatrizense. 0 dialogo foi 
presenciado pelo senador 
Jose Sarney, que presidia a 
sessao e ja sonhou com o 
ingresso do parlamentar 
tucano era seu grupo. 

Enquete 
Simpiicio Zuza vai largar os 

"pes" de autoridades 
prefeiturais por algum temjK). 
Neste fim" de semana o 
vereador do PSB, relator da 
CPI da Merenda, viajara para 
cidade do interior 
maranhense para comandar 
umapesquisaeleitoral. Zuza e 
diretor do institute Check- 
out. 

Arrojado 
Concorrentes estao 

surpresos com a garra 
demonstrada por Fiquene. 
Alguns deles nao imaginavam 
que o ex-governador e 
prefeituravel do PEL seria 
capaz de realizar tantas 
visistas e reunioes 
diariamente. A frequencia de 
liderangas e populares a rua 
Monte Castelo i outro detalhe 
que chama a atengao. 

Oposigao 
Dirigente do PSL ja 

contatou setores madeiristas 
cogitando de uma possi'vel 
coligagao com o PSDB. A 
suigla e presidida pela ex- 
vereadora Raimunda Angelica, 
uma situacionista de todas as 
horas e com forte ligagao, at£ 
marge ultimo, com interventor 
Ildon Marques, virtual 
candidate a prefeito do PMDB. 

Anote-se 
O indice de renovagao na 

Camarapromete muito. Quase 
todos os vereadores atuais 
sofreram desgastes no curso 
do mandato. A situagao mais 
delicada e da bancada de 7 
vereadores ligados ao 
deputado Davi Alves Silva, que 
nem partido tem ate o 
memento. 

+ 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

11/OS/96 

Mospital Santa Marta 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados 

SUS - hoje, dia 

11/OS/96 

os pit at Pequem Pmcip 
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Madeira quer pressa nos program as social 

Vice-lider do PSDB confirma insatisfacao da bancada tucana com FHC 

Comsavo 

i mms 

por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora. 

504 dias. 
Excelencia, a Regiao 

Tocanlina continua cada 
vez mais abandonada, 
nada de obras do governo 
do estado, nao sao 
concluidas as que foram 
iniciadas por doutor 
Fiquene, e nem a senhora 
anuncia a cosntru^ao de 
novas obras. Quando sera 
que a nossa esquecida 
Imperalriz tera aqui 
alguma obra realizada 
pela senhora 
governadora? Nos ainda 
nao perdemos a 
esperanga, afinal de 
contas somos brasileiros e 
temos que acreditar que 
da noile para o dia a 
senhora pode se lembrar 
que foi aqui que a senhora 
se elegeu. 

Bom 
dia II 

Governadora, amanha e 
dia das maes, pelo uma 
vez uma posso dar 
parabdns a senhora. 
Parab^ns para a senhora 
governadora, pela 
passagem do dia das 
maes. E as obras, quando 
vao chagar aqui na terra 
do Frei? 

Homenagens 
ao padre Josimo 

Esta fazendo 10 anos 
que o padre Josimo foi 
morto por pistoleiros, por 
lutar pelos direitos dos 
mais humildes. 0 padre 
Josimo foi umas das 
pessoas que mais se 
deidcou a causa dos 
trabalhadores rurais sem 
terra, era membro atuante 
da CPT, Comissao 
Pastoral da Terra, a data 
esta sendo lembrada por 
pessoas que tiveram o 
prazer de conviver com 
esta pessoa admiravel que 
foi. A TV Capital leva ao 
ar amanha a partir das 
08h00 o programa 
Criatura Especial, que fala 
sobre a trajetdria desse 
sacerdote, que se 
preocupava tanto com os 
problemas dos menos 
privilegiados, que acabou 
perdendo a vida por 
acreditar que poderia 
ajuda-los a melhorar a 
qualidade de suas vidas. 

Interventor Dorian 
parabeniza maes 

O interventor Dorian 
Meneses, esta vaiculando 
em todas as emissoras de 
radio, jornal e tevelevisao, 
uma campanha 
parabenizando as maes da 
grande Imperatriz. Urn 
bonito gesto do 
interventor lembrar esta 
data tao importante, em 
que sao homenageadas a 
figura mais importante de 
nossas vidas. Sem diivida 

nenhuma que a sua mae 
deve estar se sentindo 
orgulhosa com a sua 
mensagem. 

Caneleiros continua 
a melhor opgao 

O Caneleiros Bar 
continua sendo a melhor 
op9ao de lazer na noite 
imperatrizense. Boa 
miisica interpretada pelos 
mais renomados cantores 
e compositores da terra, 
al6m e claro de termos 
sempre o prazer de poder 
contar tambem com a 
realizagao de shows de 
cantores do circuito 
nacional. Dm grande 
abrayo ao meu compadre 
Wilson Zara, responsavel 
pelo sucesso do 
Caneleiros Bar. Va em 
frente presidente, bom 
gosto e o que nao Ihe 
falta. 

Professores de volta 
as salas de aula 

Os professores 
novatos, contratados pelo 
ex-inter ventor Ildon 
Marques, para que 
nenhum aluno ficasse fora 
das salas de aula por falta 
de vagas, finalmente vao 
receber seus salaries e ao 
mesmo tempo respirar 
aliviados. O interventor 
Dorian Meneses resolveu 
contratar definitivamente 
os professores depois de 
muitas conversassoes. Os 
mestres estavam 
decididos a paralizar As 
aulas, os pais de alunos se 
uniram para lutar pela 
per mane ncia de seus 
filhos nas salas de aulas. 
A frase que diz que o povo 
unido jamais sera vencido 
desta vez deu certo, e os 
professores estao prontos 
para continuar com suas 
tarefas e dar o melhor de 
si na educa^ao municipal. 

Fundagao Cultural 
de Imperatriz 

A Fundagao Cultural de 
Imperatriz vai estar 
movimentada este final de 
semana, hoje tern o 
coquetel de lanyamento 
do 6° FECAI - Festival 
Canto Aberto de 
Imperatriz, a 14° Feira de 
Artes de Imperatriz, o 11° 
Festival de Poesia, 
Cronica e Conto, Piano 
Editorial de 96 e o inicio 
do recebimento de 
projetos coletivos e 
individuals. O coquetel 
come^a as 18h()0 na sede 
da fundagao, localizada a 
Rua Luis Domingues, 
esquina com Simplicio 
M o r e i r a . 
Simultaneamente, 
acontecera a abertura das 
exposi^oes de artes 
plasticas "A dan^a das 
flores", de Maria Eterna 
Vilela, e "Nas asas da 
liberdade", de Milena 
Vilela. 

porJ. Morada 
Jomalista 

Transcedendo ao significado 
de uma simples homenagem, 
esta reflexao nos traz a mente a 
realidade sombria em que vem se 
constituindo o dia-a-dia de todas 
as maes e pais<le-familia deste 
pais, que sofrem e se angustiam 
ante as amea^as da fome, do 
desemprego, da violencia, do 
crime, da degrada^ao". A reflexao 
e do deputado federal Sebastiao 
Madeira, PSDB-MA, em discurso 
proterido ontem da tribuna da 
Camara, em homenagem ao Dia 
das Maes. 

Ele parabenizou a "todas as 
maes do Universo" pela data e, 
em especial, a todas as maes do 
Maranhao e de Imperatriz, 
desejando-lhes felicidades e 
esperancas em melhores dias. 
"E que todos os dias, das vidas 
de todas as maes - essas 
verdadeiras heroinas - possam, 
um dia, ser tao felizes, como este 
Dia". 

Lembrando as maes sem- 
terra, sem-teto e sem-pao para 
alimentar os seus filhos, ele fez 

um alerta para o fato de que, 
"nosso organismo social esta 
ardendo em febre" e advertiu 
que, para cura-lo, "Nao bastam 
paliativos nalgesicos". "E precise 
no diagnostico, coragem, 
determina^ao e vontade politica". 
- disse, numa alusao e cobranga 
ao governo FHC. 

O presidente Fernando 
Henrique estaria se distanciando 
cada vez mais, das bases e do 
discurso do seu partido, o 
PSDB, segundo mo^ao aprovada 
em reuniao da Executiva 
Regional do Maranhao, naterya- 
feira, 6 em Sao Luis e 
apresentada a Executiva 
Nacional, na quinta-feira, 9, em 
Brasilia, pelo proprio presidente 
regional. A mesma insatisfacao 
vem sendo demonstrada por 
grande parcela da bancada 
tucana no Congresso. 

Mesclando filosofia, religiao 
e poesia para amenizar o torn 
acentuadamente politico de seu 
discurso-homenagem, Sebastiao 
Madeira propds aos seus colegas 
parlamentares e aos 
governantes, "uma pausa para 
reflexao sobre o simbolo 

I i 

i 

Deputado Madeira cobra do governo FHC agoes socials 

universal maternal da Criacao, 
personificado e vivenciado no 
Ser e na palavra: MAE". 

Lembrou o sofrimento de 
Maria, mae de Jesus, 

comparandoo ao sofrimento de 
tantas outras milhoes de maes, 
"Marias" ou nao, de todas as 
ra^as, cores e credos, no Brasil 
e no mundo. 

O organismo social arde em febre 

por Sebastiao Madeira 
Deputado Federal 

Pro{K)nho hoje uma pausa 
para uma reflexao s< )bre o simbolo 
universal, maternal da Criacao, 
personificado e vivificado no ser e 
na palavra MAE. Nesta reflexao, 
vale viajar pelo mundo metafisico 
da filosofia, a mae de toda as 
ciencia- a propria politica politica 
e uma de suas filhas - e buscar em 
seu seio as causas primeiras da 
cousas. 

Angustiadas e, muitas vezes, 
desesiieradasate, sem sahxTComo 
saciar a fome dos seus filhos pela 
falta de um simples iiedago de pao, 
elas engrossam os bolsoes de 
miserias, os guetos e periferias das 
cidades. Numa resposta a um 
apelo da natureza, e sob ofliares 
incapazes e imixitentes, de "bem 
intencionados", governantes, elas 
vao aumentando a sua prole, na 

esjxTanca de um dia, num passe 
de magica, tenham transformadas 
as suas vidas. 

Nesta reflexao, pode-se viajar 
tambem pelo universo romantico 
da poesia Transfigurando-se, na 
linguagem de sonho dos poetas, a 
dor em puro amor. Ser mae, no 
entanto, nao 6 "sofrer no paraiso". 
A sublime missao de gerar vidas 
e projeta-las as dimensoes do 
tempo, numa garantia da 
peqx'tuacao da cspecie humana, 
deveria ser cumprida em 
condicoes dignas de vida 

E como nao ha sistemas 
isolados no complexo da 
sodedade, assim como em todo o 
Universo, mesmo as maes que 
representam a minoria constituida 
pelas classes ditas mais abastadas, 
ou privilegiadas na piramide da 
organizacao social, vivem tambem 
o seu drama, a sua "via crucis". 
Pois e sabido que, se uma iwrte 

do sistemaiiadece, enfraquecido, 
enfraqtiece tambem o todo. E o 
mal se alastra por todo o 
organismo. E manifestam-se os 
fantasmasdasdrogas, da violencia, 
do crime, da degradacao. 

Transcendendo ao significado 
de mais uma simples 
homenagem, esta reflexao, que 
traz a mente a realidade sombria 
em que se constituindo o dia-a- 
dia de todas as maes e pais-de- 
famflia deste pais, trata-se de um 
alerta. Um alertaparao fato de que 
o nosso organismo social esta 
ardendo em febre. E nao adianta 
apenas administrar-lhes paliativos 
analgesicos. E preciso atacar as 
causas, comum medicamento de 
amplo espectro. 0 que requer 
predsao no diagnostico, coragem, 
determinacao e vontade politica 

Que neste proximo 12 de 
maio, "Dia das Maes", possam 
estas verdadeiras heroinas, 

regozijarem-se no egregora de 
amor e de esperan^as que 
reveste, anualmente, este 
sagrado dia 

A todas elas: maria, helenas, 
conceicoes, madalenas, liicias, 
gramas, reginas...; Enfim, maes 
de todos os nomes, detodas as 
cores e ra^as, credos e 
nacionalidades; as maes de 
Acari, as maes sem-terra, as 
maes de todo o Universo; meus 
sinceros votos de Feliz Dia das 
Maes. Especialmente, as maes 
do Maranhao e de minha 
querida, e tambem sofrida, 
Imperatriz. E que todos os d 
nas vidas de todas as m 
possam um dia, ser tao fe 
como este Dia. Era o qi 
tinha a dizer. 

(Discurso proferido ontem pelo 
deputado Sebastiao Madeira, na 
tribuna da Camara Federal. 0 
titulo e do editor). 

Neto Teixeira presenteia maes 

mm 
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Neto Teixeira e candidate a prefeito de Cidelandia 

por Frederico Luiz 

0 candidate a prefeito de 
Cidelandia, Neto Teixeira, esta 
percorrendo as comunidades 
do municipio para premiar as 
maes do futuro municipio. 

0 cronograma de 
atividades, (vejatabelaabaixo) 
contara com entrega de 
premios e realiza^ao de 
serestas. 

Ha tres anos que o 
empresario l^eto Teixeira 
realiza essa mesma festa no 
dias das Maes. 

'Tern muito politico que so 
aparece para parabenizar as 
maes na epoca de elei^ao. a 
festa das maes.eu fayo ha tres 
anos, quando nem imaginava 
que seria candidate a prefeito 
de Cidelandia", disse Neto 

Teixeira. 
O candidate da coligayao 

PPB-PSB-PSDB disse que as 
maes de Cidelandia merecem 
a justa homenagem porque sao 
ordeiras e trabalham com o 
objetivo de erguer suas 
respectivas familias e tambem 
o municipio. 

Neto Teixeira lembrou que 
todo governante deve 
reverencia as maes, porque sao 
elas que nos ensinam a amar 
ao proximo. "Todas as maes 
pensam mais nos filhos do que 
nelas proprias, esse 6 o 
ensinamento que nos jamais 
poderemos esquecer", disse. 

A intensa programayao de 
Neto Teixeira comeyou ontem 
a noite e se entende at6 o 
proximo doming©. (veja a 
tabela abaixo). 

Horario Povoado Quant Premios Quant camisetas Seresta 

Sexta 19 hs Agua Branca 20  10 

Sabado 8 hs Ciriaco 50 

60 

10 

20 

* 

20 horas 
Sabado 

Sabado 

10 hs 

14 hs 

Viragao 

Sao Domingos 50 10 
* 

Sabado 16 hs Cidelandia 200 80 20 horas 

i Domingo 1 8 hs Sao Francisco 10 20 horas 

Domingo 1 10 hs Palmerandia 40 15 
* 

Domingo 14 hs Centre do Abraao 40 10 
* 

Domingo j 16 hs Sao Joao do Andirobal 100 35 
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Festejando os 15 anos de idade 

Parentes e amigos nao esquecem aniversario de Kellen Roberta 

por Raimundo Primeiro 
Especial 

Quem esteve 
aniversariando na quarta- 
feira, dia 8, foi a graciosa 
menina-moga Kellen 
Roberta, que completbu 15 
anos. Ela £ filha de Octavio 
Roberto, sargento da 
Marinha, e Marilene Ribeiro. 

A data vai ser 
comemorada neste sabado, 
dia 11, no Salao da Escola 
Nossa Senhora do Perpetuo 
Socorro. 

Agora, tra^o um perfil da 
menina-mo^a Kellen. Confira! 

Nome completo: 
Roberta Vieira Ribeiro 
Data de nascimento: 
08/05/81 
Pais: 
Octavio Roberto da Silva 

Ribeiro e Marilene Vieira 
Ribeiro 

Irmaos: 
Robert Octavio Vieira e 

Hebert Roberto Vieira Ribeiro 
Signo: 
Touro 
Coldgio onde estuda: 
Escoler. Sao Francisco de 

Assis (Cesfa) 
S^rie que cursa: 
I9 ano do '2s Grau 
Um sonho; 
Ser feliz e formar-se em 

medicina pedidtrica 
Aspira^ao: 
Deseja ser medica 
Uma qualidade: 
Ser carinhosa, honesta e 

ter grande perseveranga 
Um defeito: 
Ser malcriada 
Hobby: 
Dangar, brincar, andar de 

bicicleta, patins e estudar 
Uma miisica: 
Que estou apaixonado 

(Joao Paulo e Daniel) 
Ator preferido: 
Claudio Heinrich 
Atriz preferida: 
Regina Duarte 
Livro: 
Posso te der meu cora^ao? 
Prato predilcto: 
Bife a parmegiane 
Do que mais gosta: 
Dangar e estudar, pois sem 

isso nao serei nada 
O que detesta: 
Violencia 
Seu heroi: , 
Deus. Em primeiro lugar, 

meu pai 
Uma homenagem: 
Minha homenagem vai 

para meus pais, 
principalmente para minha 
mae, na qual devo tudo a ela e 
minha tia que esta per to de 
mini e ao mesmo tempo muito 
distante, que onde quer que 

ela esteja, dedico toda esta 
homenagem festiva a ela, e 
tambem a minha fada 

madrinha "Neyla". 
Filme inesquedvel: 
Ghost 

Gelmar recebe Qualidade Total 

Auditorio da ACII foi pequeno para receber os convidados da empresa no 

ato de lancamento do seu Programa Gerenciamento de Qualidade Total 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Cidade 

Aconteceu ontem, as 
16h30, no auditorio da 
A ciagao Comercial e 
T 'ustrial de Imperatriz, na 
^.enida Getiilio Vargas, 
Centro, a solenidade de 
langamento do Programa 
Gerenciamento Celmar de 
Qualidade Total. 

A programagao do evento 
constou da Aprovagao formal 
do Programa GCQT e da 

estrutura para sua 
implantagao, as 16h45; 
palestra sobre Experiencia da 
Implantagao do GQT na 
Caraiba Metais, com Abel 
Ribeiro de Jesus, 
coordenador do GQT na 
Carafba Metais, as 16h55; o 
Poder da Visao, as 17h45. 

Participaram da 
programagao Fabio 
Medeiros, diretor- 
superintendente da Celulose 
do Maranhao (Celmar), e 
Joao Queiroga, coordenador 

do Programa de Qualidade 
Total da Celmar. Eles 
gostaram da participagao do 
piiblico convidado e 
afirmaram que o GCQT tern 
tudo para conseguir obter os 
resultados esperados. 

A programagao foi 
encerrada as 18b 15, sendo 
que logo em seguida foi 
servido um coquetel aos 
convidados. 0 auditorio da 
Assbciayao Comercial e 
Industrial de Imperatriz foi 
pequeno para comportar o 

expressive numero de 
pessoas presentes ao evento. 

Industrials e empresarios 
presentes enfatizaram, a 
proposito, que o Programa 
Gerenciamento Celmar de 
Qualidade Total e visto com 
bons olhos pela comunidade 
regional, tendo em vista que 
agora os projetos que a 
empresa desenvolvera serao 
fiscalizados dentro dos 
padrdes exigidos pelos 
organismos nacionais e 
internacionais do trabalho. 

A solidao do mito 

por Sebastiao Jorge 
Da Editoria de Cidade 

O amor entre Nelson e 
Winnie Mandela acabou, como 
terminam as grandes historias 
de amor. E entre eles houve 
uma grande historia de amor. 
A relagao entre os dois se 
revestiu de algo incomum, 
pelas situagoes especiais que 
palmilhavam seus caminhos, 
tornando-os solidarios em 
momentos dificeis. 

A uniao nao se fortificou 
apenas pelos lagos de amizade, 
pelo gostar um do outro, mas, 
e principalmente pela 
condescendencia ideologica 
que selou o destino de ambos. 
Tinham as mesmas convicgoes 

e estavam dispostos a seguirem 
juntos e defenderem uma 
arriscada e perigosa luta. O 
pacto estava selado. 

Dos trinta e sete anos de 
casado permaneceram juntos 
cinco, depois foi solidao, a 
incerteza no amanha, a luta 
pela liberdade. Mandela ficou 
preso de 63 a 90 por motivos 
politicos, alias, pela posigao 
assumida contra o apartheid, 
a terrivel segregagao racial 
que a africa do Sul impunha 
aos seus cidadaos o que Ihe 
levou a receber 
merecidamente o premio 
Nobel da Paz. 

Durante esse tempo Winnie 
Ihe visitava tres vezes por ano. 
Era o maximo permitido pela 

rigorosa justiga de 
Johannesburgo. Nao podiam 
se tocar, nem falar. Um vidro 
separava o preso da visita. 
Trocavam olhares. 
Expressavam com gestos a 
linguagem do amor. 
Examinavam como um e outro 
estavam fisicamente. E so. 

E no Brasl se mitifica um 
bandido perigoso, um 
sociopata como Leonardo 
Pareja, hoje endeusado pela 
suprema imbecilidade de 
certas autoridades goianas. So 
mesmo no Brasil que um 
bandido termina como heroi e 
certas reivindicagoes de 
presos perigosos se 
transformam em regalias que 
envergonham a lei e a 

sociedadc. Heroi e um 
Mandela que serviu ao seu 
povo e nao a meia duzias de 
mijoes nas calgas. 

Posto em liberdade em 90, 
Mandela, hoje presidente 
daquele pais, sentiu que 
Winnie nao era mais a mesma. 
Reclamou pela sua ausencia no 
quarto de casal. Queixou-se da 
solidao. Era um homem que 
caminhavapara cumprir o seu 
destino, carregado de 
ressentimentos. Naotoleroua 
situagao e par tin para o 
divorcio. Era o fim de uma vida 
em comum, com baixos e 
altos. Descobriram que o mito 
em liberdade costumava pular 
a cerca. Cada qual tern sua 
versao. 

Homens & 

Empre 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

— Ola, bom dia! 

Carfoes 
de credito 

O Banco Central ja 
determinou o fim do 
prazo para o pagamento 
das faturas dos cartoes 
de credito que, desde 
ontem, ficaram sem 
limites. Desde o final de 
1994 o prazo maximo 
para quitar as compras 
feitas com cartao estava 
limitado em tres meses. 
Permanece, no entanto, a 
exigencia do pagamento 
do minimo de 50% da 
fatura. A cada 
vencimento os usuarios 
de cartao podem rolar no 
maximo metade da dfvida 
naquela data. So as 
operagoes de credito 
parcelado, que somam 
apenas 5% do total, ficara 
sem a exugencia da 
quitagao de 50%. Segundo 
o chefe do Departamento 
de Normas do BC, Sergio 
Darcy, as operagoes de 
credito parcelado sao 
uma opgao pouco 
oferecida pelas 
administradoras de 
cartoes. Nesta 
modalidade, no ato da 
compra o consumidor ja 
faz a opgao pelo numero 
de prestagoes em que 
deseja quitar o debito. 
Nestes casos, as 
prestagoes sao fixas. 

Darcy explixou que vai 
ficar a criterio de cada 
adminislradora 
estabelecer o numero de 
parcelas e o percentual 
maximo de financiamento 
dos bens e servigos nas 
operagoes do credito 
parcelado. Ou seja, nao ha 
mais restrigoes por parte 
do Banco Central nem 
quanto ao numero de 
parcelas nem quanto ao 
limite de financiamento. 

Re forma 
agraria 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso acaba 
de assinar 54 decretos 
desapropriando, pata fins 
de reforma agraria, 221,1 
mil hectares de terra em 
16 estados do Pais. Mais 
da metade das 
desapropriagoes foi feita 
no Estado de Mato 
Grosso — 111,7 mil 
hactares. Em cinco 
fazendas serao 
assentadas 3,1 mil 
familias. O Para, onde no 
dia 17 de abril foram 
mortos 19 sem-terra, 
aparece em terceiro 
lugar, com 17 mil, 560 
hectares desapropriados. 
A compra da Fazenda 
Macaxeira pelo Incra foi 
suspensa ate que sejam 

apuradas as denuncias de 
que proprietaries rurais 
estariam envolvidos na 
chacina em Curionopolis. 

Este 6 o segundo maior 
lote de desapropriagoes 
decretado por Fernando 
Henrique Cardoso, 
superado apenas pelo de 
margo de 95, que chegou 
a quasc 1 milhao de 
hectares. Nos decretos, 
aperece com o segundo 
maior numero de areas 
desapropriadas, o estado 
do Para, totalizando 7,1 
mil hectares. A maior 
desapropriagao ocorreu 
no Piaui, com apenas uma 
fazenda de 283 hectares. 

Um 
aid legal 

Para o Roberto 
Gelobom. 

Pessoal da Drogaria 
Confianga, no 
Mercadinho. 

Advogado e jornalista 
Wilson Filho. 

Francisco Almeida, 
gerente do Armazem 
Paraiba de Imperatriz. 

Professor Murilo, da 
Escola Sao Francisco de 
Assis (Cesfa). 

Roberto, do Joia 
Motel. 

Valter Rocha, escritor 
e politico. 

Adalberto Franklin, da 
Fundagao Cultural de 
Imperatriz. 

Luis Brasilia 

Jornalista 
Pereira. 

Jucelino 

Previdencia 
Social 

A emenda 
constitucional da 
Reforma da Previdencia 
volta a apreciagao dos 
deputados 54 dias depois 
da aprovagao, pelo 
plenario da Camara. do 
parecer do deputado 
Michel Temer (PMDB- 
SP). O texto, se mantido 
do jeito que foi aprovado 
em 21 de margo, troca por 
tempo de servigo, ou seja, 
so tera direito ao 
beneficio aquele que 
pagar por ele. 

Prase 
do dia 

"Ha religioes que 
aterrorizam a 
consciencia. Precisam do 
pecado. Se o pecado se 
dilui, elas perdem sua 
fungao". 

(Leonardo Boff, 
teologo catarinense) 

■ . •- 

VALE TRANSPORTE 

,0 Vale Transporte foi uma conquista social muito important© nas relaqoes entre empregados e empregadores. 

Present© no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas esta a disposi^ao dos senhores empresarios que 

iesejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. 

TQI - BR- 010 - Km 1350 - Maranhao Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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por RENILSON SOUSA 

Bom trabalho 
Gina de Paula discotecaria 

da Radio Mirante AM, com o 
sen bom eosto vem dando 
conta do recado na 
programa^ao da emissora. 
Gina de Paula e procedente 
de Santa Luzia e e steve na 
Radio Capital por mais de um 
ano. 

Audiencia 
Adilson Galdino o homem 

do modao, a partir das 05:30h 
da manha, comunica na 
Radio Nativa FM, com o 
programa Sertao Brasileiro. 
Adilson tern a voz padrao e 
sempre homenageia os seus 
ouvintes com o tradicional 
bom dia. Sertao Brasileiro e 
um dos programas de maior 
audiencia na emissora. 

Corno no ar 

Paradao do Brega, e o 
programa dedicado aos 
cornos, que vai ao ar pela 
Nativa aos sabados das 08:00 
as 10:00 boras da manha. 
Hosano Silva e Jakson Silva 
comandan a alegria dos seus 
ouvintes, com brincadeiras 
atraves do telefone. Paradao 
do Brega traz miisicas do' 
genero para os apaixonados. 
Para quern gosta e um bom 
prato. 

Firme 
Gilmar Cortez, 

apresentador do Jornal do 
Maranhao, e um apresentador 
que leva a noticia aos seus 
telespectadores com firmeza e 
precisao. Gilmar e hoje 
considerado um dos melhores 
apresentadores de telejornais 
de Imperatriz. Parabens 

m 

garoto! 
Prefer/do 

Amaral Reis, esta 
apresentando todas as tardes 
das 17:00 as 19:00 boras, pela 
Radio Imperatriz, o programa 
Tarde Sertaneja, com o 
melhor da musica sertaneja e 
a participagao do ouvinte por 
carta e telefone. Amaral Reis 
deixou de lado o tradicional 
Ted Vieira e faz a 
comunica^ao com a 
linguagem que o povo gosta. 

Presente 
Juscelino Santiago, t^cnico 

de muita competencia, nao 
esta medindo esfor^os para 
colocar em funcionamento 
com perfei^ao o studio 
auxiliar da sua Radio Capital, 
que diga-se de passagem, ja 
esta funcionando com uma 
qualidade excelente. 
Juscelino trabalba dia e noite 
por uma boa qualidade de 
som. 

Fora do ar 
O cinegrafista e operador 

Izanio Alves, (foto) esta no 
momento afastado do meio da 
comunicagao na cidade de 
Imperatriz. Izanio esteve 
recentemente em Brasilia na 

105 FM, mas resolveu voltar 
a Terra do Frei. Izanio 6 um 
bom profissional e com 
certez alogo logo estara 
trabalbando. 

Mudou de canal 
Thonpson Mota esta 

mudando de canal, o 
comunicador paraense esta 
deixando a TV Difusora e 
retornando a Band. 
Thompson com o seu 
programa variado o "Sem 
Senssura", vem 
conquistando os seus 
telespectadores, e ja tem o 
seu espago na cidade. Ele 
alem de comunicador^ um 
grande vendedor de 
piiblicidade. 

Agenda no ar 
A agencia de 

comunicagao de Sao Paulo, 
American Sat, 6 o mais novo 
reforgo da Radio Imperatriz, 
que fez um contrato para 
exibir alguns programas 
durante a programa^ao 
local. 

Decio Pichinini 
comanda um horario as 
10:00 boras da manha, e ja 
tem um bom nivel de 
audiencia. 

PROGRAMA^AO DE HOJE PARA AS TVS VHS/OHF - iMPERATRlE 

TV Capital 

Canal 5 

REDE RECORD 

06:00 Bonr'Dia Cidade 
07:00 Reporter 190 
08:00 Na Fazenda do Corro 
08:30 Criatura 
09:15 Novo Tempo 
10:00 Cidade Cidada 
11:00 Sessao Desenho 
12:00 Sessao de Sabado 
13:00 Mara Maravilha 

Show 
16:00 Campeonato Paulista 
18:00 Jornada nas Estrelas 
19:00 Esporte Capital 
19:15 Jornal da Record 
20:00 Cidade Agora 

Espacial 
21:30 Programa Ana Maria 
23:30 Circuito Night and 

Day 
00:30 Palavra de Vida 
04:00 Transnoite (A 

Programar) 

TVCRC 

Canal 4:::::: 
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07:00 Bandeira 2 
07:30 Emergencia Medica 
08:30 Sabado Animado 
10:00 Programa Sergio 

Malandro 
11:30 Carrosel das 

Americas 
12:00 Esta^ao Alegria 
13:00 Show de Calouros 
15:00 Doutoura Quinn 
16:00 Maria Mercedes 

(Estreia) 
17:30 Aqui Agora 
18:10TJ Maranhao 
18:30 Colegio Brasil 
19:15TJ Brasil 
20:00 Antonio Alves, 

Taxista 
21:00 Razao de Viver 
21:50 A Programar 
22:30 A Pra^a e Nossa 
23:35 Sabadao Sertanejo 
00:40 Telesisan 
02:40 Fim de Noite (A Vida 

Secreta de Mamae) 

TV Mirante 

Canal 1.0 

globo 

NAO FORNECEU PROGRAMAR AO 

TV Nativa 

TV 

Capital 

Canal 

5,a 

vepdadG 

d 

fatos na 

tpituna 

do povo 

OS 

manchete 

07:10 Programa Educative 
07:30 Sessao Animada 
08:00 Patrine 
08:30 LBV 
09:00 Home Shopping 
09:15 Proclamai 
09:45 Escola Biblica da Fe 
10:15 Pare Pense 
11:15 Grupo Imagem 
12:15 Boletim Olimpico 
12:20 Edi^ao da Tarde 
13:00 Manchete Esportiva 
14:00 Programa Raul Gil 
18:30 Grupo Imagem 
19:30 Duro na Queda 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Sabado de Gala 

(Davis, o Pe Quente) 
23:45 Home Shopping 
00:00 Comando da 

Madrugada 
02:00 Sabado de Gala 

(Tribo Gospel) 

NAO FORNECEU PROGRAMAQAO 

TV, 

ndl&e/i, 

efaHO' 
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Es/a colunista, ophD Marcos SiJveira e Oseas, que estara dia 25 na 2001 Disco-Show 

(^sfa ooluK\isfci ja tl^vKa mj'o^kKvoclo e.yY\ maoy cjue. uw\a 

empcxy*\cK e.s+a»*Ja scmdo cogi+adissimoi pacompos a 

ckapa da Po^a do T^^og^esso'y ekAcabe<pada pelo dapulado 

Dausdafe 5a»r\paio. V"oy\\e.s j'ide.digKvas coKA^lde-^cia^akn a esfa 

coluK\lsfay gue K\ao ultima pumia-jci^a,, dia 09/ a T^o^tpa do 

T-^^og^esso sc^cukaiu ua ^esidcucia do ii^dust^ial ^)osc ^Ha^los 

(^ualletti/ c o k\oKv\c desta g^a^dc mulKo.^ "j'oi o au^asa da uoite. 

T^lias/ esta muIKc^ bcm sabe ^ep^escKxta^ a jo^tpa |emiK\iK\a/ pelo 

seu diuamismoy mtelige^cia e cansma. Com ce^fe^a, a mulke^ 

a<paiIaK\deK\se estara bem ^epK'eseuiada ua polftica/ at raves 

desta grarvde j'igura gue e a amiga XKere^a Brandao. Caso 

esta cogita^ao se realize^ o partldo esta de parabervs pela 

escolba acertada. ^Alias/ as mulkeres Ja comemoram. 

A) este sabado a P izzaria Zepelliu abre suas portas para 

mais uma rvoltada classe "A' 'f apreseutaKxdo o grupo musical 

Csg uema Tres/ da cidade de Coidnia. C a Zepellin com mais 

uma uovldade. O bolicke sera remaugurado amankd/ com 

muita descoutra<pdoy e a partir das i8:00 boras/ como 

amaukd e o Dia das /VAdeSy gue tal saborear as mais 

deliciosas pizzas da casa. 

II Sl^CO+dW' At 

.17greja jAssembleia de Peus/ situada a rua Porgival 

Pi k\keiro de Bousa, , couvida voce e sua |am11ia a 

participarem do OZ) Cucoutro de A^ooldada se realizar k\os 

dias 17/ 18 e 19/ as 19:00 koras/ te^vdo como tema: 3cm 

Lenka/ o Fo0 o se y\paga. Prov. 26.20. O pastor JsfKcxyt. 

Perreira de /vAorais espera reurvir um graude publico para 

louvar e adorar a Peus. 

f\lt>*tt At W/hAo/l 

"Codas as aten^oes estdo voltadas koje/ para o coK\curso de 

beleza mais esperado do ar\o: o yVlusa /vlaraukdo/96. O 

coKxcurso tern revel ado verdadei ros oruamervtos da beleza 

maraukeuse/ se tomaudo destague K\acioK\aI como a 

estoK\teaK\te 3kauna Cristiua/ J^Auscx /vAoroKvkao/95 e fiAuscx 

13rasiI/96. O evento sera uo 3u<para Clube e e coordeuado 

pela colega 3usso^ Cergueira/ gue seleciorvou um time de 

belas e ckarmosas caudidatas de vdrias cidades 

maraukeuse. C bom lembrar gue o desfile sera aberto por 

astros e estrelas globais como: CCslene Cristina/ atriz/ modelo 

e bailarma; e L_ugui Palkares/ a tor e modelo. 

f)t M/olXfi- 

Pervtro de alguus dias a Couro & Cia volta as suas atividades 

uormais/ a tend e^vdo sua clieutela como k\os velkos tempos. 

7A g u a r d e m! 

* 

i 

■ 

Jose Raimundo, vice -pre siden te da Associagao Comercial (Ada) e Jose Quintal 

e emocdo 

Ofertas Especiais; 

Sandalia feminina adulto, 

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

Toalhas de banko grande 

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

Jogos de cama casal 

Teka de R$ 17,90 por R$ 13,50 

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

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

Ventilador Mallory 30 CM 

luxo apenas R$ 3^,00 d vista 
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Imperatriz 

\ 

por FREDERICO LUIZ 

O peso 
de Dorian 

Construindo os 15 Km 
de asfalto e 
emcascalhando 300 
metres quadrados, o 
interventor estadual de 
Imperatriz, Dorian 
Meneses, mesmo que 
nao queira, sera for^a 
politica de peso na 
eleigao de 03 de outubro. 
Nesse aspecto, ganha o 
candidate do PFL, Jose 
de Ribamar Fiquene, que 
ate o momento, nao 
pressionou Dorian por 
cargos no escalao do 
governo ao mesmo 
tempo que nao perde 
uma oportunidade para 
elogiar o atual 
interventor. E claro que 
Dorian Meneses ja 
manifest ou sua 
disposigao pessoal e 
politica de nao interferir 
no processo sucessorio, 
porem, uma boa 
administra^ao de 
Imperatriz o credencia 
para voos mais altos. 

Neto 
Teixeira 

O candidate a prcfeito 
de Cidelandia, 
empresario Neto 
Teixeira, mostra que e 
bem articulado. Filiado 
ao PPB, conseguiu atrair 
para si o apoio do PSB e 
do PSDB. Mais partidos 
estao namorando o 
virtual prefeito do novo 
municipio. 

Madeira 
desmente 

O diario oficioso do 
Estado nao tern jeito. 
Publicou na primeira 
pagina que o jornalista 
Ze Raimundo, PSDB, 

teria acertado e seria o 
candidate a vice na chapa 
de Afonso Manoel, que 
concorre a prefeitura de 
Sao Luis. O presidente 
regional do Partido dos 
Tucanos, Sebastiao 
Madeira, desmentiu 
categoricamente a noticia. 
O PSDB emplaca mesmo e 
com a oposi^ao a 
governadora Roseana 
Sarney. 

Assessor/a 
de Imprensa 

Quern imagina que 
Dorian Meneses perdeu a 
sagacidade politica do seus 
velhos tempos de deputado 
esta muito enganado. Ele 
nomeou assessores de 
Imprensa e marketing dos 
orgaos de comunica^ao de 
Imperatriz. Do Sistema 
Tucanu's, ele escolheu 
Jose Filho. Da Nativa, 
Arimateia Junior. Da 
Difusora, Luis Carlos, Da 
mirante, Gil Santos. E 
William Marinho de 0 
Progresso e o atual 
secretario de 
comunicagao. Nao foi a toa 
que ele convidou Ulisses 
Braga, presidente do 
Forum da Sociedade Civil, 
par integrar sua equipe de 
governo. 

O silencio 
de lldon I 

O candidate do PMDB a 
prefeito de Imperatriz, 
lldon Marques, esta em 
silencio franciscano. 
Porem, tern arranjado 
amigos para o defenderem, 
depois que estorou o 
escandalo da merenda 
escolar. O ultimo a 
defender a posi^ao de 
"Ildao", foi o presidente em 
exercicio do PMDB, Remi 
Ribeiro. Quem sera o 

proximo que saira em 
defesa do ex-interventor 
de Imperatriz? 

O silencio 
de lldon II 

O silencio de lldon 
Marques, no entanto, 
tambem esta na esfera da 
articula^ao politica. E esse 
fato, tern prejudicado o 
desempenho de sua 
performance no PMDB. 
Cresce na sigla, o niimero 
de peemedebistas que 
deverao fazer corpo mole e 
nao embarcarao de malas e 
bagagens, na candidatura 
do ex-interventor. Silvio 
Macedo esta trabalhando 
dobrado para apagar os 
incendios. 

Juarez 
Inacio 

O PPS de Joao Lisboa 
pode surpreender nas 
elei^oes municipais deste 
ano. O presidente local da 
sigla, Juarez Inacio, alem 
de liicido, tern uma 
excelente capacidade de 
perceber o momento 
politico que o cerca. 
Podem apostar. 

PT da 
Imperosa 

Os quatro cantos de 
Imperatriz querem saber 
para onde vai pender o 
Partido dos Trabalhadores 
na Imperosa. Mesmo 
querendo esconder da 
imprensa, ja 6 fato piiblico 
e notorio que o PDT 
desistiu de se coligar com 
os petistas. E que Jomar 
Fernandes e Uilio de 
Oliveira desistiram de ser 
candidates. Alem e claro, 
do proprio Moreirinha, do 
PDT, que ha muito ja se 
posiciona como ex- 
candidato. Sobrou entao, 
dos seis pre-candidatos, 
Francisco Araiijo, do PDT, 
Manoel da Conceigao, do 
PT, e Aroaldo Santos, do 
PV. E a famosa previa que 
seria no final de mar^o? E 
a grande estrategia de 
lan^ar varies nomes? 
Certa vez, a Igreja 
Catolica lan^ou uma 
Campanha da 
Fraternidade com o tema: 
Para Onde Vais. A 
Campanha esta 
atualisssima para o PT de 
Imperatriz. 

Ondas Curtas 

q Urn itinerante incomoda muita gente. Dois itinerantes incomodam, incomodam muito mais. 

□ A governadora prometeu que na I3 quinzena de maio estana na Imperosa. 

□ Agora, eu acredito que no dia 31 de setembro ela instalara seu governo na cidade. 

□ Porque no dia 03 de outubro, ela estarabem longe de Sao Luis. Vai justificar o voto pela ECT. 

□ 0 governo permanente nao funciona na regiao tocantina. Imaginem o itinerante. 

□ E isso ai, quem nao tern mao santa caga com mao boba. 

□ Hoje, sexta-feira, 6 dia de iniciar a preparagao para degustar a famosa Ipioca. 

□ Quem esta pensando em ferias no mes de junho, pode conhecer o Delta do Parnaiba. 

I I Amanha e o dia das Maes. Hoje tambem. Amanha 6 o dia especial da maes. De um presente. 

□ Uma carta. Um carinho. Uma rosa. Um carro. Um aviao. Importante 6 o valor do sentimento. 

□ Se quiser, pode dar um quilo de file de merluza. Em cubos. E embalado a vacuo. 

Qj Hoje tern Torneio de Futebol no Ju^ara Clube, em homenagem ao dia das maes. 

□ O Clube Tocantins tambem nao deixa a data passar em branco. Domingo tern festa das maes. 

□ A propria Econom6trica reconhece: A banda ^tica da de dez na elei^ao deste ano. 

□ Madeira, lldon Marques. Ventura e os "Eticos" batem folgado os demais candidates. 

□ Na previa da Associa^ao Comercial, outra grande vitoria da banda etica. 

I j Por6m, uma mo^a feia, insiste em ficar na janela. Pensando que a banda toca pra ela. 

□ Dorian Meneses mostra que nao esta para brincadeiras. 

□ Com seu estilo durao, comeya a conquistar a simpatia do imperatrizense. 

□ E com os Pianos dos 90 e 180 dias, pode conquistar de vez o cora^ao da periferia. 

I \ Compre o Bingao. Compre o Bingao. Compre o Bingao. 

E 
A governadora nao 

da conta nem do 

permanente 

governo o 

itinerante? 

r 

I 

Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a for9a da nossa gente 
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por JOSE FILHO 

Irregularidade 
300 professores foram 

contratados 
irregularmente pela 
Prefeitura — sem 
concurso — e agora ja 
estao com 3 meses de 
salaries atrasados. Muitos 
deles — a maioria — tem 
competencia, mas estao 
sendo prejudicados pela 
irregularidade da 
admissao. 

Solugao 
Para resolver o 

problema, o interventor 
Dorian Menezes esta 
fazendo uso do Contrato 
Temporario de Trabalho, 
com validade de um ano. 
Essa medida possibilita o 
recebimento imediato dos 
salaries atrasados e nao 
prejudica a Educa^ao. 

Concurso 
Afirma o interventor 

Dorian Menezes, que o 
Contrato Temporario de 
Trabalho possibilita tempo 
a Prefeitura para que seja 
elaborado um concurso 
para a contrata^ao desses 
professores. 

Cartao 
O pagamento do 

funcionalismo piiblico 
municipal, ja a partir deste 
mes de maio sera efetuado 
atraves do cartao 
magn^tico. Para evitar 
filas e desconforto aos 
funrionarios da Prefeitura, 

.nco do Estado do 
aranhao esta instalando 

um posto de servigos na 
propria Prefeitura, para 
atendimento dos 
funcionarios. 

Racional 
O uso do cartao 

magnetico da ainda ao 
funcionario a possibilidade 
de fazer saques em 
qualquer uma das 
agencias do Bern na 
cidade sem que seja 
preciso enfrentar longas 
"Mas. 

Cassagao 
Chegou ao fim as 

investiga^oes da CPI que 
apura poss'iveis 
irregularidades no uso do 
dinheiro da C4mara pelo 
seu presidente, Antonio 
Rodrigues Salgado Filho, 
De acordo com todos os 
vereadores ouvidos, ele 
deve perder o seu 
mandate. 

Alternativa 
Para vereadores que 

sao considerados como 
"moderados", Salgado 
Filho pode ser afastado 
apenas da presidencia da 
Camara, mas sem perder 
o seu mandate, o que Ihe 

proporcionara a 
oportunidade de continuar 
pleiteando uma 
candidatura a reelei^ao. 

Desaparecidos 
Continuam 

desaparecidos os 
equipamentos de ultima 
geragao comprados pela 
Prefeitura para a 
informatizagao da 
Academia Imperatrizense 
de Letras. O ex- 
interventor Ildon Marques 
ja chegou a afirmar que 
"quando descobrir quern 
levou esses equipamentos, 
sera ele ipesmo a 
denuncia-lo". 

Reuniao 
Viajando para a capital 

do Estado, onde vai manter 
reuniao na segunda-feira 
com a governadora 
Roseana Sarney, o 
interventor de Imperatriz, 
Dorian Menezes. Recursos 
e obras para o Municipio 
estao na pauta do 
encontro. 

Jantar 
Sera realizado hoje, a 

partir das 20 horas na 
Crurrascaria Boi na Brasa, 
mais um jantar da Adhonep 
— Associa^ao dos Homens 
de Negocios do Evangelho 
Pleno. O preletor e do Rio 
de Janeiro e se constitui 
em motivo dos reais 
relevantes para que o 
evento seja prestigiado 
pela classe empresarial da 
cidade. Os convites podem 
ser adquiridos na propria 
churrascaria a partir das 
19:30 horas. 

Equipe 
O interventor Dorian 

Menezes esta montando 
uma eficiente equipe de 
profissionais de imprensa 
para assassora-lo. A 
medida 6 inteligente, pois 
da ao interventor a 
oportunidade de conhecer 
melhor os problemas da 
cidade e as possiveis 
solu^oes. 

Credibilidade 
Pesquisa e coisa s^ria, 

principalmente em relagao a 
politica. A divulga^ao de 
qualquer dado deve levar em 
considera^ao a inteligencia 
da populate, e sobretudo 
porque hoje ha uma 
consciencia amadurecida a 
respeito dessas informa^des. 
Noticias falsas resultam na 
perda da credibilidade. 

Para 
meditagao 

"Eu, porem, vos digo: 
Qualquer que olhar para uma 
mulher com inten^ao impura, 
no cora^ao ja adultera com 
ela". (Mt 5—28) 

Mae das batalhas 

por Joao Estrada Branco 

Certos homens reverenciam certas maes. 
Esquecem daquela que o alimentou 
Lembrando-se apenas dos selvagens caes 
E preterindo quern ousou coloca-lo em vida 

Porque nao ha tempo para nada. 
Apenas para o stress e a fuma^a, 
Os computadores e a reengenharia 
A carne, a guloseima, a massa. 

Porem, por elas hao de rogar os incautos 
Em nome da mae, os filhos rogam 
E recorrem a certos vultos 

A certos olhares pequenos e sublimes 

Ah! que do^ura homenagear as maes 
Na grandeza de sua maternidade 
A liberdade dos seus pensamentos 
A aurora que segue no firmamento 

E pois que a mae de todas as batalhas, 
E a propria figura da mae. 
Que e sabia e serena nos quatro cantos 
Mesmo quando e fraca a valha. 

A tu, oh! mae de todas as areas 
E a mae de todas as guerras 
Contrata tcus filhos para a maior empreitada 
que e cruzar a paz entre diferentes terras. 

Prefeitura Municipal de Agailandia 

AS MAES DE A^AIIANDENSES 

No transcurso do Dia das Maes, o prefeito Ddemar Gongalves associa-se a 
todas as manifesta^oes de carinho e apreyo dedicados as maes; especialmente 
as mais carentes; rogando a Dcus para que as ilumine e proteja em seus 
sacrossantos deveres para com os filhos. 

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

ILDEMAR GON^ALVES DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 
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Faca sua fe e compre o 

Bingao do Conor Farias 

Loteria IMPERATRIZ 

R. Luis Domingues 

Loteria LIDER 

R. Pernambuco 

Loteria HOLANDA 

R. Geara 

Loteria TOCANTINS 

Av. Getulio Vargas 

POLO LOTOS 

R. Simplicio Moreira 

Agora as lotericas de Imperatriz 

vendem o Bingao do Conor Farias 
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Tucanus Producoes 

o e video do meio norte brasileiro 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - MA 
" "" ' "    " 1,1  ;  j..         " 

Telefax (098) 723 
x'x!x':':U:xX'X:X:X>:X:X: 

2034 
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Atleta do Futuro" sera implantado em Piripir* 

Brasil em 

Revisla 

porSOCORRO CARNEIRO 

Advertencia 
0 senador Eduardo 

Suplicy (pT:sP) 
encaminhou a presidencia 
do Senado, sugestao no 
sentido de que o Conselho 
de Etica e Decoro 
Parlamentar, a titulo de 
tnedida cautelar, 
comunique ao senador e 
ministro demissionario da 
Agricultura e Reforma 
Agraria, Jos£ Andrade 
Vieira, acerca das 
veda^des e sanydes, 
impostas pela Constitui^ao, 
a sua condi^ao de 
parlamentar. 

Reforma agraria I 
O senador Carlos 

Bezerra (PMDB-MT) disse 
que o mais importante nao 
e a recria^ao do Ministerio 
da Reforma Agraria, como 
fez o governo, mas, sim, o 
planejamento de a^des que 
permitam o 
desenvolvimento do 
programa. 

Ele defendeu a 
participayao da sociedade, 
das universidades e dos 
drgao de apoio, como a 
Embrapa, na elabora^ao 
desse planejamento e que 
o governo esta colocando 
em pratica um programa 
crrado, elaborado ha 
decadas, que nao permite 
trabalhador se fixar na 
terra.. 

Reforma agraria II 
Ainda segundo Bezerra, 

ao mesmo tempo em que o 
Pais esta vivendo um 
momento de tristeza com o 
massacre dos 
trabalhadores no Para, 
assiste tambem a uma 
disputaentre Ministerio da 
Agricultura e Incra na 
condu^ao do programa da 
reforma agraria. "O 
governo precisa replanejar 
suas a^des e o Ministdrio 
da Justi^a agir melhor nos 
casos de violencia para que 
o crime do Para nao fique 
impune como outros que 
ocorreram", assinalou. 

Reforma agraria III 
O senador afirmou que 

o programa atual de 
reforma agraria coloca o 
trabalhador na terra, sem 
oferecer-lhe nenhuma 
infra-estrutura para poder 
produzir e sobreviver. Com 
isso, depois de dois ou tres 
anos, ele e obrigado a 
voltar a cidade, alertou. 

Sabba 
A Refinaria de Manaus 

(Reman) passara a ser 
denominada Refinaria 
Isaac Benayon Sabba 

(Riben), se aprovado 
projeto apresentado pelo 
senador Bernardo Cabral 
(PEL-AM). O senador 
acredita ser essa uma 
homenagem justa ao 
empresario falecido 
recentemente, que, 
conforme disse, muito 
contribuiu para o 
desenvolvimento do 
Amazonas. 

13° salario I 
O senador Jiilio Campos 

(PFL-MT) apresentou 
projeto de lei 
estabelecendo que o 
pagamento do 13° salario 
seja feito mensalmente, a 
razao de 8,33% da 
remunera^ao referente ao 
mes. A proposta, segundo 
o senador, objetiva evitar o 
aumento de pre^os, com' 
conseqiiente impacto sobre 
os indices inflacionarios, 
resultante da concentra^ao 
do pagamento do 13° no 
mes de dezembro. 

Jiilio Campos 
argumentou que o modo 
atual de pagamento "altera 
a regularidade do-poder 
aquisitivo da populagao e, 
com isso, faz com que os 
indices inflacionarios 
entrem em ascendencia 
sempre que ha previsao 
desse pagamento". 

13° salario II 
Pelo projeto, as faltas 

legais e justificativas ao 
servi^o nao serao 
reduzidas da parcela do 13° 
e as contribuigbes para a 
Seguridade Social serao 
recolhidas mensalmente. 0 
desconto do Imposto de 
Renda, por sua vez, sera 
efetuado em duas parcelas 
anuais, nos meses de junho 
e novembro. Em defesa do 
projeto, Jiilio Campos 
argumentou ainda, que nos 
liltimos anos o impacto do 
pagamento do 13° salario na 
economia foi tao acentuado 
que alguns pre^os 
"chegaram a atingir, em 
media, 50% de aumento". 
Esse efeito, a seu ver, 
configura um confisco dos 
ganhos dos trabalhadores, 
transferidos como lucros 
aos comerciantes. 

por Valdir Araujo 
Fagep 

0 projeto Atleta do Futuro, 
implantado pela Funda^ao de 
Assistencia Geral aos 
Esportesdo Piaui (Fagep), em 
Teresina, Parnaiba e Floriano, 
passara a funcionar tambem na 
cidade de Piripiri. 0 
lan^amento esta marcado para 
0 dia 26 deste mes, no Estadio 
Helvidio Nunes de Barros, 
com a presen^a do presidente 
da Fagep, Fernando Melo, do 
prefeito Jose Pinto de 

Mesquitae de secretario da 
PMP. 

Apos a celebra^ao do 
convenio Fagcp/Prefeitura de 
Piripiri, havera uma partida 
amistosa de futsal entre as 
sele^oes das cidades de 
Piripiri e Piracuruca, as 17 
boras, no Ginasio Atila Lira. 
Dentro da programagao 
havera uma partida de 

basquetebol entre duas 
equipes parnaibanas, marcada 
para as 19 horas. 

Abrangendo atletas na faixa 
etaria de 7 a 12 anos, serao 
oferecidas atividades na 
modalidade de futebol. Na 
segunda etapa, a Fagep 
incentivara outras 
modalidades do esporte 
olimpico. 0 projeto tern como 
objetivo, nao so formar atletas 
como tambem integra-los a 
sociedade, tirando-os da 
ociosidade. 

As crian^as receberao 
assistencia m^dica/ 
odontologica, alem de 
ensinamentos basicos sobre 
Educate e Cidadania. De 
acordo com o convenio 
celebrado entre a Fagep e a 
Secretaria da Educa^ao do 
Estado, os alunos das 
escolinhas terao alimenta^ao, 
que sera repassada a Fagep 
pela Merenda Escolar. 

Uespi altera calendario letivo 

por Ana Celia 
Uespi 

Em decorrencia da greve 
dos professores da 
Universidade Estadual do 
Piaui — Uespi, o Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa 
e Extensao, reunido na tarde 
do ultimo dia 08, quarta-feira, 
aprovou algumas altera^oes 
no calendario academic© de 

1996. 
De acordo com o novo 

calendario, o termino do 
primeiro periodo letivo esta 
previsto para o dia 20 de 
julho. Nos dias 19 e 20 de 
agosto sera realizada a 
matricula curricular para os 
alunos veteranos, 
vestibulandos do segundo 
periodo letivo/96, 
transferidos e mudan^as de 

habilita^ao. Somente no dia 
20 de agosto sera permitido 
a solicita^ao de 
transferencias externas para 
o 1° periodo letivo de 97, 
solicita^ao de dispensa por 
disciplinas, de bolsa de 
estudo e identidade 
estudantil. 

Segundo informou a 
coordenadora de Ensino e 
Administra^ao Academica, 

professora Fatima Portela, o 
inicio do 2° periodo letivo 
esta previsto para o did 26 de 
agosto. Dia 09 de setembro ^ 
a data marcada para 
solicita^ao de trancamento 
de curso. O termino do 2° 
periodo esta marcado para 21 
de dezembro. Maiores 
informa^oes poderao ser 
obtidas no Departamento de 
Assuntos Academicos. 

Leis do Pais sera disciplinada 

por Edson Almeida 
Jornalista 

O plenario do Senado 
aprovou, por unanimidade, 
projeto de lei complementar 
oriundo da Camara dos 
Deputados que estabelece 
normas sobre a elaborayao, a 
redugao, a alteragao e a 
consolidayao das leis do Pais. 
A materia foi aprovada na 

forma de substitutivo 
apresentado pelo relator da 
Comissao de Constitui^ao, 
Justi^a e Cidadania (CCJ), 
senador Liicio Alcantara 
(PSDB-CE) , que ressaltou a 
necessidade de uma nova 
codifica^ao para disciplinar a 
edi^ao de atos normativos pelo 
Poder Executivo, entre eles, as 
medidas provisdria e demais 
regulamentavbes. 

Durante a vota^ao do 
substitutivo, a maioria dos 
senadores concordou em 
reunir em um mesmo texto 
dois outros projetos sobre o 
assunto, de autoria dos 
senadores, Edison Lobao 
(PFDMA) e Teotonio Vilela 
Filho (PSDB-AL), que ficaram 
prejudicados. "O sensato d 
reunir todas as propostas em 
uma so e o substitutivo do 

relator da CCJ parece ser mais 
conciso", disse o senador 
Ronaldo Cunha Lima (PB), ao 
encaminhar a vota^ao como 
lider do PMDB em exercici 

O projeto sera incluidc 
pauta para votagao em ti 
suplementar, quando p< 
ser emendado em plenar 

O Senado aprovou tambv 
requerimento do senador 
Gilvan Borges (PMDB-AP) 

Mercosul 

supranacionais do Brasil 

    /te tratados 

Homenagem 
Para homenagear a 

memoria do "eminente 
educador e combativo 
jornalista" pernambucano 
falecido em fevereiro 
ultimo, o senador Joel de 
Hollanda (PFL-PE) 
apresentou projeto que da 
a EscolaTecnica Federal de 
Pernambuco o nome do 
professor Potiguar Matos. 

por Edson Chekap 
Economista 

(...) Contudo, em nosso 
Pais, observamos a ausencia 
de principio constitucional 
express© que permite o 
reconhecimenlo c a aplicavao 
interna das normas emanadas 
da cntidade supranacional. 
Nossa Carta Constitucional de 
1988 traz em seu prdunbulo 
uma s^rie de prindpios que 
informam as normas ali 
presentes, indusive referentes 
aordem interuacional Pordn, 
o preambulo nao se reveste tie 
car&er normativo e sua fuu^ao 
e servir de instrumento a 

interpreta^ao dos dispositivos 
na Carta Magna. 

Tambdn de carater apenas i 
pragmatico d o paragrafo unico 
do artigo 4V tla CP/88 o qual, 
inserido no titulo 1 dos 
prindpios fundamentals, 
estabelece; 

"A Republit a Federativa do 
Brasil buscara a integrajao 
econAmica, polvvis, "ail 
referendum" do Congress© 
Nacional". 

O artigo 49, Ida Carta, por 
sua vez, traz a compelencia 
exclusiva do Congresso 
Nacional para resolver 
definitivaraente sobre treaties, 
acordos ou atos internadonais 

que acarretem encargos ou 
corapromissos gravosos ao 
patrimdnio nacional. E a 
denominada '2? etapa da 
formagao dos tratados. 

Por consequencia, nossos 
juizes e tribunals nao 
reconhecem as decisoes ou 
normas advindas do Conselho 
do Mercosul. No que estSo 
corretos, pois, enquanto nao 
houver principio constitucional 
express© pra tal 
reconhecimenlo, qualquer 
norma decorrente do CMC 
estarA sob. manto da 
mconsdtuckmalkiade. 

Para se cnfirentar o problema 
de imediato, subsiste o caminho 

da celebrado de tratados 
peh) presidente da RepubHca 
a cada situa^o nova, com a 
devtda aprovacao do 
Congresso Nacional 

Porem, o mais premetrte, 

a nosso ver, A que seja 
acrcscida em nossa 
Constitui^o, atravAs de 
emenda, a previsao exprcssa 
da validade. interna das 
decisdes ou normas 
cstabelecidas i>ela enhdade 
supranacional, baja visto ter 
o Brasil, juntamente com os 

relativamc^e aos assuntos do 
Mercosul. 

Grafica Jardim 

O MELHOR SERVICO EM OFF SET DA REGIAO. TRA3ALHAMOS COM COMRUtA^AO GRArICA OUc RcSULtA 

Rua Luis Domingues, ne 1206 fone 721-1077 OS MELHORES IMRRESSOS. 
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PC faz boa campanha 

mmt rngssi jaol 

a Bold 

por ARY ARAGAO 

Basquete do Bras/7 em 
Sao Luis 

Quase tudo acertado para 
avinda daSelegao Brasileira 
Feminina de Basquete na 
capital maranhense. 0 
presidente da Federa^ao 
Maranhense de Basquete, 
Eduardo Macieira, 
confirmou no comedo da 
semana que o nosso 
selecionado se defrontara 
contra a Eslovaquia. 0 
Castelinho, que fica no 
Outeiro da Cruz, sera o palco 
desse ^rande espetaculo, 
ficando pendentes a data e os 
crit^rios que serao 
anunciados pela 
Confedera^ao Brasileira. 
Eduardo disse estar viajando 
ate o final da semana para 
Joao Pessoa, onde se 
encontra o presidente da 
Confedera^ao, Renato Brito 
Cunha, para acertos finai. 
Para Eduardo, a vinda da 
Sele^ao Brasileira para Sao 
Luis, com certeza, de uma 
vez por todas, e a evoluyao 
do basquete no Maranhao. 
Mais adiante ele afirmou que 
a vinda da Selegao Brasileira 
com atletas da qualidade de 
P ^encia, que esta de volta, 
I .a, Janete, Marta e outras 

trelas, na preparayao para 
uma Olimpiada, jamais sera 
uma promo^ao deficitaria em 
termos tecnico e financeiro. 
Falta apenas a confirma9ao 
da data. 

Palmeiras perde 
invencibilidade de 

quase 6 meses 
Parece mentira, mas e 

verdade. O supertime da 
Sociedade Esportiva 
Palmeiras, atuatndo pelo 
Paulistao 96, foi 
surpreendido e caiu frente ao 
marany de Campinas, com 

um gol no atacante Silvio, 
perdendo assim, a 
invencibilidade de 21 jogos. 
O Bugre do interior paulista, 
a umas cinco rodadas atras, 
era o lanterna do 
campeonato. Com o retorno 
do tecnico Carlinhos, o 
Guarany vem de cinco 
vitorias seguidas e a ultima 
vitima foi justamente o 
Palmeiras. Quern diriaheim! 
Embora perdendo de 1 x 0 
para o Guarany o time de 
Luxemburgo conta com 22 
pontos e pega o Ara9atuba 
neste final de semana. 
Vencendo o Palmeiras sem 
problemas, ainda sera o 
campeao, caso ven9a os 
demais compromissos. 

Inovagao no 
Brasileirao de 96 

A CBF vai apresentar ao 
Cpnselho Arbitral da serie 
"A", dia 21 deste mes, uma 
proposta inovadora para a 
disputa do Campeonato 
Brasileiro de 96, 
programado para come9ar a 
partir de setembro. A 
proposta e realizar o 
confronto de todos contra 
todos num unico grupo 
durante a primeira fase 
(apenas com jogos de ida). 
Os quatros mais bem 
colocados em ponto 
corridos passariam as 
semifinais. Resta saber se 
os dirigentes de clubes irao 
concordar com essa 
proposta. Porque de cara 
sobrariam 20 clubes logo na 
fase inicial. 

Rodolfo e Renato no 
Bangu do Bacuri 

Rodolfo de Carvalho, 
nome de muito respeito no 
nosso futebol, depois de 
uma longa data frente ao 
departamento amador da 
Sociedade Atletica 
Imperatriz, deixa o Cavalo e 
vai para o Bangii, do Bacuri. 
Rodolfo de Carvalho tern 
um largo servi9o prestado e 
muitas conquistas no 
futebol imperatrizense. 
Come9ou a sua largada no 
final dos anos 70 como 
dirigente do Tocantins 
Esporte Clube, de Antonio 
Gomes. Em 1.980 se 
transferiu para o Maranhao 
Atl^tico Clube, de 
Bernardo. Quando 
conseguiu nada mais nada 
menos o tricampeonato 
imperatrizense, 80, 81 e 82, 
no final dos anos 80 se 
transferiu para a Sociedade 
Atletica Imperatriz, que 
conquistou o titulo de 91, 
comprovando mais uma vez 
a sua competencia e pe 
quente. Sendo o unico titulo 
do Imperatriz em toda sua 
historia, Rodolfo, com toda 
sua coerencia e seriedade, 
com toda certeza vai mostrar 
servi9o no Bangu, do 
Careca. Na sua bagagem, 
Rodolfo, inicialmente ja vai 
levando o supervisor 
Renato, que muito serviu 
tamb£m ao Cavalo de A90. 
Alem do supervisor Renato, 
atletas do nivel de Gercivan, 
Adelmo, Tonho, Alex e 
Ronaldinho, atletas 
experientes e de renome 
regional,, vao dar o que falar 
no Bangusao este ano. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

O time da Policia Militar 
vem fazendo boas 
apresenta96es, tanto nas 
competi96es oficiais como 
nos jogos amistosos. 0 time 
no campeonato do Dia do 
Trabalho fez varias partidas, 
conseguindo fazer de Nunes 
o seu principal artilheiro. 
Motivado, os jogadores 
esperam a proxima rodada da 
competi9ao para saber quern 
pega. Na foto, da esquerda 
para direita em pe: Urbano, 
Pinheiro, laldo, Toinho, 
Carlos e George. Agachados 
da esquerda para direira: 
Torquato, Lindosinho, Julio 
Sergio, Nunes (artilheiro da 
equipe) e Luis. 0 time esta 
recebendo o apoio da torcida 
feminina; Rose, Concei9ao, 
Raquel, dona Joana e Sandra, 
alem das esposas dos 
craques. George, Pinheiro e 
Torquato, tambem treinam a 

m 

Time da Policia Civil faz boas apresentagdes em todas as competifdes 

noite no Estadio Municipal 
Frei Epifanio D'Abadia. 0 
time, segundo Torquato, ira 
manter o mesmo padrao de 

jogo para os proximos 
compromissos. Garra e 
deterraina9ao 6 a ordem da 
comissaotecnica. Dr. Arlindo 

prometeu a galera que nos 
proximos jogos ira incentivar 
os jogadores. E isso ai galera, 
bola pra frente..! 

Gopa Dente de Leite 
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Jandui esta preparado 

por Francisco do Vale 

O Campeonato Dente de 
Leite nao tera sua dedsao neste 
final de semana. Enquanto isso 
Jandui e America estao 
trabalhando firme para fazer 

para decidir o titulo 

bonito na decisao. A equipe do 
America tern varios jogadores 
do Marwel, enquanto que o 
Jandui man tern o padrao do 
mesmo elenco da Escolinha de 
Futebol do clube. O tecnico 
Enio, do Jandui, vem 

da temporada de 

trabalhando forte com a equipe. 
Ontem pela manha o time 
trabalhou no Municipal Frei 
Epifanio D'Abadia. Ja o 
America, segundo informa9oes, 
esta trabalhando junto com o 
Marwel no 50° BIS. O atacante 

Kabore, do America, e a 
principal arma do tecnico Noga 
para a decisao do campeonato. 
Para chegar a final, o America 
conseguiu 04 vitorias e um 
empate, o mesmo acontecendo 
com a equipe do Jandui. Ja o 
tecnico Enio tern uma equipe 
mais estruturada. 0 atacante 
Luciano e o mais exigido nos 
coletivos. Hoje pela manha 0 
time volta a campo para fazer 
mais um coletivo. O objetivo do 
treinador e conseguir manter a 
forma fisica do plantel. Enio tern 
problemas no setor defensivo, 
ix)is o ataque vem mantendo a 
escrita, mas o setor defensivo 
vem deixanmdo a desejar. 
Wesley e Willams, tambem 
estao preparados para decidir o 
campeonato. 0 time de Enio 
Gomes esta confianle no bi- 
campeonato. Os treinos da 
proxima semana serao no 
Fiqueninho e o que segundo o 
treinador dificulta, porque o time 
precisa de mais prepare fisico e 
la nao tern condi9oes de fazer 
uma preparacao adequada. O 
professor Mangueira esta 
colaborandq com o time e esta 
auxiliando Enio nesta rela final 
dacompeti9ao. Na ultima rodada 
tivemos os seguintes resullados: 
America classificado 3x1 PSV; 
e Jandui 2 x 1 Tropical 1. Jandui 
foi classificado. 

Carolina jogara o Maranhao do Sul 

por Renilson Sousa 
Da Equipe da Galera 

A Sele9ao de Carolina nao 
esta participando do 
Campeonato Regional, que 
esta sendo realizado. Mas 
segundo informa96es do 
prefeito Itibire Juca, o 

selecionado local esta com o 
penssamento voltado para o 
Copao Maranhao do Sul, que 
podera ser realizado no 
segundo simestre deste ano. 
Itibir6 disse ainda, que foi 
convidado para participar 
deste compeonato atual, mas 
segundo consulta feita aos. 

desportistas de sua cidade 
eles acharam por bem nao 
participarem. Carolina conta 
hoje com um bom estadio, o 
Alto da Colina, que foi 
reformado no ano passado e 
esta apto para a realiza9ao de 
jogos . A Sele9ao de Carolina 
sempre participou do 

Campeonato Maranhao do Sul 
e com grandes atua9oes 
chegando a ficar em boas 
coloca9oes. , 

Outras sele9des da regiao 
tambem estao fora da 
competi9ao: Balsas, Fortaleza 
dos Nogueiras e Riachao, que 
estao aguardando o Copao. 

Direto, objetivo e corojoso. flssim e Orlando Menezes, que 

comondo de segundo o sexto-felra, o progromo Cidade 

Alerta, dos 13h00 os 15h30f pelo TV Cidade. 

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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Cole nessa ideia e nao deixe de sair de casa hoje, para prestigiar a 

"Noite na Bahia H", quando acontecera a escolha da mais bela 

representante do Estado do Maranhao, cuja canditada eleita sstara 

participando do Ccncurso nacional Musa Brasil 96, dia 18, em Salvador 
Bahia. 

**Doze munidpios ja estao confirmados e as canditadas ja encontram-se 

no Hotel Posseidon se preparando para a grande festa que acontecera 
logo mais a noite no Jug:ara Clube. 

** O baile conta tambem com a participa^ao especial da atriz e bailarina 

Islene Cristina, o ator Lugui Palhares e a Musa Maranhao, Shanna 
Cristina. 

**A atriz Islene Cristina ja se encontra na cidade e logo mais as 14:00 

horas, Lugui desembarca no aeroporto local, para o delirio dos cora^oes 

femininos. 

A noite hoje fara uma homenagem especial ao Dia das Maes, quando 

todas receberao flores e participarao de sorteios de premios. Vale a pena 
participar. 
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Viajc nn sedufSo do ator LuguiPaUiares, preseafa marcantP no Concumo Musa Maranhao Charme e belcza da Musa Maranhao, Shanna Cristina na passarela da city, hoje 

Presentes 

Santa Mari- 

na. Zodo 

mundo tern, 

todo mundo 

usa e sempre 

falta urn. 

E ANiVERSARlO TRAMONTINA. 

VENHA COMEMORAR! 

Parabens ao 

dia da mamde. 

O MEUHOR DA FESTA 

SAO DOS PRE9OS 
;Uag83S»R88ftagaK^ 

lor Sou disfrituidi 

flrmazem Nddia 

Fone: 

722-2952 

m 
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■ i 

Feli 

das hAc\e.s 

Islene Cristina, a sensualidade da danga cigana, apresenta- 
se hoje no Musa Maranhao, no J a gar a Clube 

Seu disfrituidor Fon©! 

firmazcm Nddia 722-2952 

IBD ■ Biscoilos Triunfo 

Armazem Nddia 

Rlacho 

Doce 

Armazem Paraiba 

Fone: 723-3522 - Imperatriz 

Antarctica 
Uma paixao nacional 

Apoio ao Musa 

Maranhao/ 96 

Liliani - Computador SBM Pention 

Hotel Churrascaria 

Boi na Brasa 

PioTU 

Jloricuitum 

0 Boticario 

Rua Simplicio 
Moreira, 1699 

Fone: 721-7619 e 721-2088 

Venda de frangos, peixes e 
Atacado e varejo 

Rua Pemambuco, 1047 - Fone: 721-0861 
frigo Vesca 

MuWmarcas 
Ay. Getulio Vargas, 371-Fone; 721-1615 

Distribuidoro de ^ 

Confeccoes Fone: 721-8389 
Renascenca 

Dicinorte 
Distribuidora de 
Cigarros Ltda. 

Fone: 
977 1155 

SUNSET O mundo mais perto de voce 

& ARACATI juZZTn^Zsoo 

I 
m m 

Otica Maia 
§ ESTACIO MAIA & FILHOS LTDA 

Ferro em Geral 
Ferro de Qualidade 
E na Diferro 
Av. Dorglval P. da Sous a. 161. Entroncamento 

ZERO GRAU 

Rua Cel. Manoel Bandeira, 1490- Fone: 722-1732 

' toNZt Divekar 
Distrib. de Velculos Karajas Ltda. 
Rua alagoas, 1437 ■ Fc '1-180; 
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Jornal Capital 

0 Seu lider 

□ VJ 

Para anunciar 

e so ligar 

723-2034 

Pratique Karate 
Academia Askam 

Preser var a integridade fisica, mental e sensorial de sens 
praticantes. 

Treinado karate voce adquire: habilidade, disciplina, 
equlfbrio, for^a e autoconfian^a. 

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

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

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

Matricuias abertas. 
Rua Piaui, 612, Nova Imperatriz. 

* 

Rovel Veiculos 
Vende: 

D-20 91 completa -R$ 22.000 — cor vermelha 
I>-20 90 completa - R$ 20.000 — coe preta 
Saveiro 93 a gasolina - R$ 7.000 — cor amarela 
Pampa 93\94 1.6 a gasolina-ap - 7.800 — cor azifl metalica 
Gol CL 1.6 a alcool - R$ 8.000 — cor cinza metalica 
Caminhao Chevrolet D-60 com MUNK 84 - R$ 10.500 — 

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

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

Penta 
Quartas e sabados 

Pousos: 13:00 Decolagens: 19:00 

Horarios de Voos 
Rio Sul - diariamente 

Pousos: 14:00 Decolagens: 14:35 

Via^ao Nordeste 
Diariamente 

Pousos: 14:05 Decolagens: 14:40 

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

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

Caneleiros Bar 
Um ambiente saudavel e gostoso a sua disposi^ao 
Programa^ao para o final de semana: 
Dia 11, sabado-Nivon Carlos/Wilson Zara 
Rua XV de Novembro, 506 

' Inter Car Veiculos 
Vende; 

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

Av. Getulio Vargas, 1973, em frente ao Bamerindus. Fone: 
721-0562, falar com Ze Vais. 

Vende-se 
Uma loja de roupas finas localizada a rua Godofredo Viana 

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

Maira Estacionamento 
Vende: 

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

Contatos pelo fone: 721-7780 

Imperauto 
Vende: 

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

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

Ademar Mariano Consult. Imobiliaria. 
Vende: 

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

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

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

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

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

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

Contatos: Fone 721-5424 

AC Corretora 
Vende: 

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

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

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

Vende-se 
Uma pronta entrega do ramo de confec?oes localizada 

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

no local. Pre?o de ocasiao. 

Vende-se 
01 estante de'a?o nova; 01 cadeira de ferro nova com tres 

acentos; 01 liquidificador Wallita; 01 mesade ferro nova para 
escritorio; 01 cadeira nova para escritorio estilo executivo; 
01 espremedor de frutas Mallori; 01 biro de a?o usado para 
escritorio. 

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

Alex Arouche Imoveis 
Sua Garantia Imobliaria 

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

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

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

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

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

Vende Casas: 

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

Contatos pelo fone 721-5852, tratar com Jacksom. 

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

pago 
» Valor: R$ 3.000,00. Interessados falar com Alon?o, na 
Drogaria Economica 

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

Vende-se 
Camarao da agua salgada tamanho medio. Pre?o do Kg: 

8,00 reais 
Contatos pelo fone: 721-7510 

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

Vende Pontos Comerciais: 

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

Vende Fazendas 

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

Vende-se 
Um Fiat Ogi 83 a alcool - R$ 1.700 — cor verde. 
Tratar na rua Rio Grande do Norte nQ 905 - Mercadinho, 

ou pelo fone 721-7361 

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

Joia Motel 

Apartamentos com frigobar, telefone, televisao, ar 
condicionado, video e um completo servi?o de quarto. 

BR-010, Km 01, n0 85. Fone: 721-1438 

Oferta de Emprego 

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

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

Ladeira. Fone: 722-1304 

Oferta de emprego 

A Exticendio Comercio e Representa96es LTDA esta 
contratando vendedores com ou sem experiencia. 
Os interessados devem procurar dona Sulamita. 

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

Imperatriz Shaping 

Ofertas de emprego/Sine- MA 

01 - Tecnico em seguranga do trabalho 

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

02 - Soldadores 

01 - Caldeireiro 
100 - Carpinteiros 

20 - Mecanicos industrials 

30 - Armadores 

10 - Soldadores de raio X 

07 - Operadores de patrol de acabamento 

02 - Mecanico radiador 
02 - Greidista de acabamento 

01 - Chapista (feminino) 

01 - Mecanico de suspense 
05 - Empregadas domesticas 

Os interessados deverao dirigir-se ao nudeo, a Rua 

15 de Novenbro, s/n, antigo.Ciretran 
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JORNAL 

APITAL 5A 

Uma versao bem montada, 

inteligente e admiravel 

  o  i-, r, ^ I o rr\ o m f ^ O Qqt 
por Valdo Vale 

Da Sucursal de A^ailandia 

Pode-se descrever 
Lancelot — 0 Primeiro 
Cavalheiro como uma 
aventura real contada de 
maneira empolgante, com 
um elenco perfeito e 
tecnicamente explendido, o 
roteirista William Nicholson 
conseguiu escrever uma 
fabula para adultos, na qual 
personagens excepcionais 
tern um senso de 
responsabilidade apesar de 
constantemente ameagados 

pelas armadilhas amorosas. 
0 filme narra a histdria do 
conhecido Cavalheiro da 
Tavola Redonda do Rei 
Arthur, Lancelot. 0 Rei 
Arthur esta prestes a se 
cansar com a bela 
Guinevere, que o ama e quer 
que ele proteja seus pais. 
Neste momento chega a 
Camelot, o bravo Lancelot, 
se apaixona pela futura 
rainha. A partir dai, comega 
um triangulo amoroso e 
tragico, repleto de grandes 
batalhas. 
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Sean Conner y — nasceu 
em Edimburgo na Escorcia, 
sob o nome de Thomas 
Connery, foi inclusive 
lustrador de caixoes, atd que 
venceu um concurs© de Mr. 
Universe e come^ou sua 
carreira como modelo. Apds 
fazer uma ponta em Na Rota 
do Inferno, chamou a 
aten^ao de Lana Turner que 
convidaria para ser seu par 
romantico em Vitimas de 
UmaPaixaoem 1959, em 62, 
ja casado com a atriz Diane 
Cilento, estrelaria como 
James Bond em O Satanico 
Dr. No, com Ursula 
Andrews, a seguir viriam: 
Moscou Contra 007, 007 
Contra Goldfinger, 007 
Contra a Chantagem 
Atomica, Com 007 so se Vive 
Duas Vezes e 007 - Os 

Diamantes Sao Eternos. 
Percebendo o risco de 
estigma de Bond, filmou com 
Hitchock, Marnie — 
Confissoes de Uma Ladra, 
que nao foi sucesso. 
Somente em 1987, receberia 
o Oscar de melhor ator 
coadjuvante por Os 
Intocaveis, dirigido por 
Brian de Palma com Kevin 
Costner, Robert de Niro e 
Andy Garcia. Este ano foi 
agraciado na cerimonia do 
Globo de Ouro, por sua 
contribui^ao ao cinema, com 
o premio Cecil B. de Mille. 
Apesar de to do este trabalho 
intense, Sean Connery sofre 
neurastenia ou sindrome de 
fadiga aguda. 

Richard Gere — nasceu 
na Filadelfia e at^ os 
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dezenove e ate os dezenove 
anos alimentava o sonho de 
ser miisico e estudava 
filosofia atd abandonar tudo 
e conseguir uma ponta no 
musical Grease da 
Broadway, aos poucos, 
come^-ou a trabalhar na TV 
ate que sen rosto ficou 
conhecido como o amante 
louco de Diane Keaton am 
A Procura de Mr. Goodbar, 
em 1977, cm 80 —, 

protagonizaria O Gigolo 
Americano e ao lado de 
Louis Gosset Jr. e Debra 
Winger contracenaria em A 
Forya do Carinho, 
posteriormente, atuaria em 
A For?a do Amor e sob a 
dire?ao de Coppolla, faria 
Cotton Club, ao lado de Julia 
Roberts, em Uma Linda 
Mulher, faria um sucesso 
estrondoso. 

Julia Ormand — esta 

inglesa antes de ser revelada 
para o mundo no filme 
Lendas da Paixao com Brad 
Pitt, fez The Baby of Macon, 
dirigido por Peter 
Greenaway, Nostradanus 
com Tcheky Kanyo, Captives 
em que contacenou com Tim 
Roth e a nova versao do 
classic© Sabrina, com 
Harrison Ford sob a dire?ao 
de Sidney Pollack. 

O diretor 
Jerry Zucker — come?ou 

trabalhando com seu irmao 
David Zucker, juntos 
produziram comedias 
populares como Apertem os 
Cintos - O Pilot© Sumiu. 
Jerry seria o co-diretor de 
Top Secret — Super 
Confidencial, e entao 
dirigiria Por Favor Matem 
Minha Mulher, com Danny 
Devito, em 1990, alcan?aria 
a fama mundial com 
Blockbuster — Ghost do 
Outro Lado da Vida, com um 

enrredo sobrenatural e as 
estrelas Demi Moore, 
Patrick Swayse e Woopi 
Goldberg. 

Lancelot — O Primeiro 
Cavalheiro 

Dire?ao: Jerry Zucker 
Elenco; Sean Connery, 

Richard Gere, Ben Cross e 
Julia Ormand 

Distribuidora: LK—TEL 
Video 

Locadoras com selos de 
qualidade do Clube de Video 
do Nordeste na regiao: 

Shoping Video — 
Imperatriz 

Videomania— Imperatriz 
Condor Video — 

Imperatriz 
Video Show — Imperatriz 
Angar Video — 

Imperatriz 
America Video — 

Imperatriz 
Sampa Video — 

i 
mmMmm 

A?ailandia 
Skala Video — A?ailandia 
Phoenix Video — 

A?ailandia 
Play Video — A?ailandia 

Obs.: Locadoras que 
trabalham com acervo 100% 
selado. O selo tem 
validade de 06 (seis) 

meses podendo ser 
suspense caso seja 
comprovado piratariz no 
acervo da loja. 

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

Cjspago do 

G oracao 

Mae! 

porValter Rocha 
Escritor 

Um dia pedi ao filosofo 
homem de sabio pensamento, 

que expressasse seu sentimento, 
sofre a beleza do mundo. 

Ele olhou-me um segundo 
e pegando da caneta, 
suspirou prof undo 
e escreveu, apenas, tres letras: Mae! 

Um dia pedi ao vagabundo 
que dissesse o que, no mundo, 

e a coisa mais bela. 
Ele olhou no infinite, 

como se procurasse uma estrela: 
- O que acho e mais bonito? 
E simplesmente ela, M A E ! 

Um dia pedi a um velho 
que sem mais tardanga 
procurasse na lembran^a, o que Ihe dera maior 

alegria. 
Ele sorriu, um riso franco 
e, depois de passar as maos 
em seus cabelos brancos, 
'disse, apontando uma fotografla: MAE! 

Um dia pedi ao palhago 
acostumado no jogo 

de fazer rir com o circo pegando fogo, 
que me dissesse, sem embara^o, 

se algo jajhe tolhera a alegri 
Ele, por instantes, emudec 
e numa profunda melanco 

solugando me respond 
- Sim, foi quando ela morr 

MIMHA MAE: 

E eu, poeta, que procurava um tema 
para fazer um poema 
que fosse universal, 
encontrei, junto a mim, 
alisando os meus cabelos 
Cobrindo-me de desvelo 

entoando um madrigal. 
MINHA MAE 

Mae, e como se fosse 
o doce nectar da flor, 
e alegria, e bondade, 

mae e templo de amor. 
E estrela vespertina, 

e fonte cristalina, 
em dias de calor. 

Mae e raio de sol, 
e ternura, e bonanza, 
e fe, e esperanga, 
Mae e luz do arrebol. 

Mae toda beleza encerra 
e a coisa mais bonita 

que ha na terra. 
Esquece-la, jamais 

Mae e paz, 
nau guerra! 

m 

% 

O cinema so tem magia quando suas emo^oes sao originals 

cXI J A FITA SEIADA 

Uma campanha do Glube de Video do Nordeste/ 

Tribos Association Teen/ Divisao de Cinema & ViU o 
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Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Assalto a 
bancos 

Notadamente o altfssimo 
indice de assaltos a bancos 
em todo o Estado, tem 
motivado a executiva do 
Sindicato dos Bancarios a 
lan9ar uma campanha 
publicitaria, que tem como 
finalidade principal chamar a 
aten^ao da sociedade no 
sentido de oferecer melhor 
seguran^a ao publico e 
funcionarios das agencias 
bancarias. 

Conforme levantamentos 
estatisticos, somente no ano 
passado o numero de 
assaltos a agencias bancarias 
cresceu assustadoramente. 

Obras 
Mesmo depois de 

anunciado pelo interventor 
Dorian Meneses, o piano dos 
90 dias, que tem como 
finalidade principal recuperar 

ruas e logradouros publico da 
cidade, percebe-se que 
continua andando com passos 
de tartaruga. 

Aproveitando que Sao 
Pedro resolveu da uma tregua, 
seria importante se os 
servi9os fossem efetivados 
pelo menos ate o final da 
adminstragao, ou seja, se 
fossem realmente recuperadas 
metade das obras que foram 
anunciadas. 

Pesquisas 

0 que e bom a gente revela, 
o que ^ ruim a gente esconde 

e, e partindo desse principio 
que constatamos que alguns 
candidates ainda estao sob o 
efeito de choque, pelas 
noticias veiculadas em alguns 
orgaos de imprensa local e 
regional, no tocante ao 
resultado da pesquisa 
realizada pela Econometrica. 

Nota-se timidamente que o 
desempenho de alguns 
candidates em crescendo 
lentamente e, ainda tem alguns 
virtuais candidates que 
preferem nem mesmo 
comentar sobre o triste 
episodio. 

Em meio a tantas 
contestagoes, o ex-interventor 
Ildon Marques continua 
disparado na preferencia 
eleitoral para o pleito 
sucessorio de 3 de outubro e, 
pelo andar da carruagem so 
nao sera prefeito por um 
motive de forga maior. 

Reajustes 
Apesar da confirma^ao de 

estabiliza^ao da moeda real e 
da escassez da moeda que 
continua imperante no 
mercado, os pre90s de 
materials para constru9ao vem 
atingindo reajustes diferentes 
que chegam ate 50 por cento 
de uma loja para outra. 

O consumidor no entanto, 
e o mais prejudicado, por que 
na verdade os comerciantes 

nao um 

Automoyeis t Pe^as Capri Ltda. 

• REVENDEDOR AUTORIZADO • 

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

ESCORT 96 
CAT. F116 

18.000 (Basico) Entrada: 5.400,00 

24 pagamentos: 767,46 

Corrigido pelo Dolar * 

Uokr 

Cotas disponfveis pelo Consorcio Nacional Ford 

Para toda linha Ford 

QUANDO VOCE COMPARA. 

COMPRA FORD. 

obedecem 
cronograma, ou seja, vai 
^umentando aleatoriamente 
enquanto puder. 

Ainda de acordo com a 
fonte, os pre90s que mais tem 
puxado a infla9ao para cima e 
sem duvidas os materiais de 
constru^ao e o setor de 
confec9ao. 

Toma 
todas 

deixado muito neguinho com 
a pulga atras da orelha, no que 
se refere as elei96es 
municipais que se avizinham. 

Seguramente, ha quern 
diga ate que, se o ex- 
interventor Ildon Marques se 
coligar ao deputado tucano 
Sebastiao Madeira, 
certamente este sera o 
segredo para acabar com os 
pianos do parlamentar 
idealizador da sacolinha. 

Nem mesmo depois da 
emancipa9ao do seu reduto 
eleitoral, a antiga popular Vila 
Davi que dervera ser chamada 
brevemente de Davinopolis, 
sera suficiente para conter a 
enxurrada de votos destinados 
ao prefeituravel. 

Fumantes 
Como hoje ^ um sabado, ^ 

tambem dia muito lazer e 
descontra9ao na danceteria 
Fly Back, com a inova9ao que 
esta virando a maior 
coqueluche da cidade, a noite 
do toma todas. 

Com apenas a bagatela de 
oito reais os homens, e cinco 
reais as mulheres certamente 
tomarao todas as cervejas que 
conseguirem durante a noite. 

Coligagoes 
Na certeza de 

invencibilidade do deputado 
federal Davi Alves Silva, tem 

Mesmo com as campanhas 
educativas desencadeadas 
pelo Governo Federal em 
varios orgaos de comunica9ao 
nacional, no que se refere ao 
esclarecimento da popula9ao 
sobre a questao dos perigos 

iminentes que o fumo causa 
a um ser humano, nao tem 
conseguido lograr muitos 
exitos perante a popula9ao 
fumante. 

Dados de uma recente 
pesquisa, revelam que 
quanto mais se tenta 
conscientizar as pessoas para 
o mau que o fumo provoca ao 
ser humano, parece que a 
tendencia ^ aumentar ainda 
mais o consume entre 
adultos e adolescentes. 

No ar 

RC 

Depois de tantas 
promessas, finalmente a 
autoriza9ao para 
funcionamento do estiidio 
auxiliar da Radio Capital AM, 
ja esta sendo colocado em 
pratica e funciona a todo 
vapor na Super Quadra .602. 
A diretoria da emissora vem 
trabalhando arduamente no 
sentido de oferecer aos 
radiouvintes da Capital AM, 
uma nova roupagem para 
hxla a sua programa9ao local. 

JXtmnuiI Atnican! iVtmran! 

INFORMATIVO AUTORAMA 

lieUE 721-8593 E FAgA 0 MELHOR NEeOCIO EM PNEU DE CAR6A, FNEU 

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

CARRO PASSEIO 

ALINHAMENTO R$ 6,00 

BALANCEAMENTO R$ 8,00 

CAMINHA0 

ALINHAMENTO R$ 
BALANCEAMENTO RS 
PR0TET0R AR0 16 RS 
PR0TET0R AR0 20 RS 
PR0TET0R AR0 22 R$ 

7,50 
7,50 
10,00 
15,00 
20,00 

PNEU DE CARGA (FIRESTONE). 30/45/60 DIAS 
NO PRBfO A VISTA SEMJUROS. 

NA COMPRA DE 04 PNEUS DE CARGA Off PASSEIO, VOCi GANUAs 
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO INTEIRAMENTE GRATIS. 

PROMOfAO COMO ESTA, SO NA AUTORAMA PNEUS, 
APROVEITE ESTA SUPER PROMOgAO 

ENQUANTO DURAR O ESTOQUE 

7 

AUTORAMA 

IVVTTS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 ■ Fone 721-8593 

Seja mais um 

assinante do 

IE® wi si's 
Das 07 as 08 

pela Radio Capital AM 

Producao: Pingo no i Comunicacao & Publicidade 
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Marido bate em mulher e sogre 

<2> 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Estelionato I 
0 senhor Jose Carlos da 

Silva, maranhense, casado, 153 
anos de idade, representante de 
vendas, residente na rua Sao 
Paulo, 1099, bairro Nova 
Imperatriz, a)municou naDRF, 
que desapareceu de sua 
residenciaum cheque no valor 
de R$ 937,00 reals, cheque este 
de n0 106666-3, agenda 908. 
Segundo o queixoso, o fato se 
dcu quando o mesmo eslava cm 
seu comercio, que fica no 
mesmo bairro. 

Estelionato II 
Miguel Jorge Romano, 

brasDeiro, goiano, divorciado, 43 
anos de idade, residente na rua 
Coroncl Manoel Bandeira, 1773, 
foi vitima de furto de uma folha 
de cheque, de mimero B 
1251336, no valor de R$ 
1.072,00 reais, da conta de 
mimero nao lembrada, da 
agencia do Banco Itaii local. O 
cheque foi emitido jkJo senhor 
Sebastiao Vila Nova dos Santos. 
Segundo o queixoso o fato 
ocorreu na ultima quarta-feira e 
disse ainda nao desconfiar de 
ninguem. 

Furto bicicleta 
Por volta das 22:30 horas 

compareceu no Plantao Central, 
Antonio Correia Silva, 
maranhense, 17 anos de idade, 
estudante, filho de Ribamar 
Correia Silva e Maria das Gramas 
Correia da Silva, residentes na 
rua Ceara, 589, bairro Nova 
Imperatriz. 0 comunicante 
disse que um elemento 
desconhecido furtou a sua 
bicicleta, de cor azul, Caloi 
Montain Bike, 18 madias, nQ NS 
144660KA. 0 fato, segundo o 
queixoso, ocorreu no interior 
do Colegio Costa c Silva, 
localizado na rua Fortunato 
Bandeira. O caso foi levado ao 
conheciraento do senhor 
delegado. 

Perda de 
documentos I 

Pedro Afonso Nunes de 
Souza, brasileiro, piauiense, 
casado, 40 anos de idade, 
motorista, residente na rua 
Vilela, 3332, no bairro do 
Bacuri, esteve no Primeiro 
Distrito para comunicar que 

perdeu todos os seus 
documentos pessoais. O 
comunicante disse ainda, que 
possivclmente os documentos 
tenham caido do seu bolso nas 
proximidades do Colegio 
Amaral Raposo. O fato, 
segundo ele, aconteceu por 
volta das 21:00 horas da ultima 
quinta-feira, quando retornava 
para a sua residencia. 

Perda de 
documentos II 

0 comerciante Elpidio dos 
Santos, brasileiro, maranhense, 
casado, comerciante, residente 
na rua Piairi nQ 1341, 
compareceu na DRF para 
comunicar que foi perdido o [ 
1PVA 93 dut, recibo do veiculo 
VW Fusca 1500, ano 72, 
vermelho, chassis, BS 28435-1 
e placas EA6067-PA, em nome 
do senhor Jacinto Fernandes 
Vilar. 0 comerciante disse ainda 
nao ter id^ia de onde o 
documento do veiculo tenha 
caido do seu bolso. 

Ameaga de morte I 
A senhora Anita Souza de 

Araiijo, 29 anos dp idade, 
maranhense, casada, residente 
a rua Rio Grande do Norte, 
1466, Mercadinho, comunicou 
no 1° DP que esta sendo 
ameayada de morte. Segundo 
a comunicante, na tarde do dia 
primeiro de maio o elemento 
I lumberto deTal, seu vizinho, 
compareceu na sua casa 
armado com um revolver e uma 
faca dizendo que iria mata-la. 
Disse ainda que Humberto so 
nao consumou o fato devido a 
mesmater fechado ajwrta, mas 
mesmo assim Humberto ainda 
tentou arromba-la. 

Ameaga de morte II 
Henrique Sarlan Fialho 

Lacerda, brasileiro, 
maranhense, casado, 
comerciante, 29 anos de idade, 
residente na rua Pernambuco, 
1320, comunicou no 1° DP, que 
por volta das 9:30 horas da 
ultima quinta-feira, no comercio 
de sua mae, apareceu um 
elemento identificado como 
"Costa" e ameagou sua mae e 
seu irmao de morte. 0 fato foi 
levado ao conhecimento do 
senhor delegado. 

GASTROCLINICA 

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

■Dr. Milko Abrantes 

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

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

Compareceu a Delegacia 
Especializada da Mulher, dona 
Vanda Pinho Almeida, brasileira, 
cearense, 31 anos de idade, 
casada, vendedora, filha de Jose 
Francisco de Almeida e Maria 
Edith de Pinho de Almeida, 
residente ra rua Bom Jardim, 
39, no Parque Alvorada. Vanda 
comunicou que o seu cunhado 
de nome Roberto Lima 
Brandao, residente na rua 
Tocantins, 125, bairro Vila Nova, 
na ultima quarta-feira nao 
sabendo informar a hora exata, 
agrediu a sua irma Veronica 
Pinho de Almeida e sua mae 
dona Maria Edith Pinho, que 
estava tentando contornar a 
briga do casal. Brandao so ficou 
calmo quando Ihe informaram 
que a policia estava indo para o 
local e no mesmo momento o 
elemento evadiu-se. 

Espancamento 
Jozefina de Araiijo Santos, 

brasileira, pernambucana, 37 
anos de idade, do lar, residente 
a rua Dom Pedro I, no bairro do 
Bacuri, tambem foi espancada 

pelo seu amante, de nome 
Roberval Silveira, maranhense, 
services gerais, 27 anos de 
idade. Segundo a queixosa, que 
procurou nossa reportagem, 
Roberval chegou na sua 
residencia por volta das 02:00 
horas da madrugada totalmente 
embriagado, obrigando a 
mesma a colocar sua janta. 

Dona Jozefina disse que ao 
colocar a janta de Roberval o 
mesmo disse que nao queria 
mais, pois a mesma tinha 
demorado, dai entao comegou 
a confusao. Roberval jogou o 
prato de comida contra a 
comunicante, que nao teve 
como se defender. Logo depois 
Roberval Ihe pegou pelos 
cabelos e comegou a espanca- 
la. Com todo o barulho feito por 
Roberval, os vizinhos 
acordaram e conseguiu tira-la 
das maos do "bebum". Segundo 
a comunicante, na confusao, 
Roberval disse que nao queria 
mas viver com ela, pois a 
mesma era mais velha do que 
ele, e que ele ja tinha uma 
amante. Dona Jozefina passou 
a noite na casa do vizinho, 
porque Roberval disse que se 

ela saisse da residencia nao 
entrava mais. A queixosa nao 
tern parentes em Imperatriz e 
disse a reportagem que vive a 
dois anos com Roberval e que 
esta nao e aprimeira vez que ele 
Ihe espanca. 

Assalto 
Cristian Oliveira Junior, 

paranaense, solteiro, 22 anos de 
idade, motorista, residente na rua 
Tancredo Neves, Parque 
Alvorada I, foi assaltado por dois 

elementos desconhecidos, 
armados com faca tipo pexeira. 
Os mesmos levaram o seu 
relogio de pulso e a carteira 
porta-cedula com todos os seus 
documnetos, inclusive a Carteira 
Nacional de Habilitagao. Segundo 
Cristian, o fato ocorreu no Setor 
Rodoviario por volta das 23:40 
horas da ultima quarta-feira. 
Disse ainda acreditar que os 
elementos pertencemagangue 
daRodoviaria. 

Farnflia e ameagada de morte 

por Francisco do Vale 

O servente Pedro Lira 
Assungao, maranhense, 
casado, 40 anos de idade, 
residente na rua Campos, nQ 08 
bairro Nova Imperatriz, esteve 
no Primeiro Distrito, onde 
comunicou ao escrivao de 
policia Gen til, que na ultima 
semana um elemento que e 
seu vizinho e que desconhece 
o nome do individuo, agrediu 
fisicamente o seu filho menor 
das iniciais F. O.B, estudante, 
de 12 anos de idade. Seu Pedro 
disse que ontem por volta das 
17:00 horas encontrou com 
este elemento e que o mesmo 
Ihe tratou mal, dizendo que 

batia no filho, na esposa e no 
comunicante. Pedro Lira 
Assungao estava 
acompanhado do seu cunhado 
Jose dos Santos Souza, 
tambem maranhense, 
pedreiro, casado, 34 anos de 
idade, residente na rua 
Campos Santos, nQ 04, bairro 
Nova Imperatriz, que revidou 
e partiu pra cima do acusado, 
e dai gerando uma luta corporal 
entre os dois. Na briga o 
elemento conseguiu acertar 
varias pauladas. De posse de 
uma faca, seu cunhado Ihe 
aplicou varias facadas no 
elemento causando-lhe 
ferimentos leves. 

O comunicante disse que 

apos a populagao separar os 
dois, o elemento se armou com 
um revolver e uma faca e disse 
que iria matar os dois, fato nao 
consumado porque o senhor 
Pedro e seu cunhado Jos6 dos 
Santos, evadiram-se do local. 

Assalto 
Dois elementos ainda 

desconhecidos assaltaram Jos6 
Fernando de Souza, 
maranhense, casado, 
professor, 34 anos de idade, 
filho de Joaquim de Souza e 
dona Maria de Oliveira Souza, 
residente a rua Gongalves Dias, 
no bairro Santa Rita. O 
queixoso disse a reportagem 
do Jornal Capital, que estava 
indo no sentido Centro/Santa 

Rita, em sua bicicleta por volta 
das 22:30 horas, quando 
apareceu os dois elementos 
Ihe pedindo cigar ro. O mesmo 
disse que nao tinha e os 
elementos montados em uma 
outra bicicleta comegaram a 
insistir que Fernando Ihe desse 
o cigarro, e em dado momento 
pularam da bicicleta com uma 
faca em punho e disseram que 
eraum assalto. 

_ Os dois elementos, alem de 
levar a bicicleta Monark B*1 

de cor azul, ano 95, adqu 
no Armaz^m Paraiba, 
levaram o seu relogio e 
porta-cedula contendo t< 
seus documentos e m. 
30,00 reais. 

Detentos sao 

beneficiados 

Sao Luis 

Acidente de transito 

mata menor 

por Francisco do Vale 

Dezesseis internos da 
Penitenciaria de Pedrinhas 
solicitaram e conseguiram 
permisao para passarem o 
Dia das Maes em companhia 

Gilmar dos Santos Costa 
Luis Antonio Gongalves 
Geoselia Lea dos Anjos 

Antonio Cavalcante Lima 
Maria da Graga Santos 

Barros 
Manoel Lindoso Cutrim 

Andre Carlos Pinheiro C. 

Ferreira 
Laudemir Anderson Pinto 

"Michela" 

de seus familiares. O periodo 
da permissao para a saida 
temporaria esta sendo 
utilizado desde ontem, dia 10, 
e vai ate o dia 13 do mes 
corrente. Os beneficiados 
sao os seguintes: 

Adriano Mouzinho Freitas 

Jose Ribamar Cutrim da 
Silva 

Rogerio Lisboa Collins 
Angelo Aldecyr Dourado 

Bernardo Marques da 
Conceigao 

Raimundo Nonato Ramos 

Scares 

Joao de Deus Camara 
Liberate Maximiano 

por Francisco do Vale 

O estudante Paulo Jorge 
Brastk'im Etiasda Silva, 10 anos. 
morreu no Hospital Municipal 
DjalniaMarqu(^,oSooorrdo,na 
capital do Estado. 

O menor foi atropelado na 
larde de quartaleira, naavenida 
dos Africanos, pela F-I000 : 
placas HOT 3329, que era 
conduzida pelo motorista Elson 
PaivaSilva. O motorislasocorrcu 
o menino levando para aquela 
casa de saude. Paulo Jorge 
Brasileiro era filho de Moacir 
Marcos Silva e Francisca Elias 
hSva, residentes na niajairzmho, 
70, no Coroailmlio. Etei-studava 
olfano do primeiro grau menor 
do Colegio Sossego da Mamae, 
naquele bairro. No dia do 
acidente, como sempre 

aconteda, a vitima, ao sair do 
colegio, foi para onde sua mat4 

trabalha, ou seja, em umdnibus 
da empresa 1001. Ele dcu duas 
voltas e queria fear com arm 
ate ekkrgaro servigo,poivm,a 
conselbo de Francisca, ele 
desceu na Kennedy, erafrente a 
Insitana, onde pegou um outro 
coletivo com destiiK) asuacasa- 
Paulo Jorge desceu no Parque 
Amazonas, ondetbicolhklopela 
F-1000. 

Francisca contoo que no ato 
da desixxlkla do filho, parece 
que ele estava pressentindo 
algo.datkiocarinhoeinst^ncia 
com que ele a tratou e queria 
ficar com ela, mas Francisca 
disse que eraparaele desccr no 
Fiiipinho, como de costume, 
porqut* ela ia sair do ser vigo | xr 
volta das 23:00horaS. 

CIDADE CIDADA 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum do Sociedode Civil. 

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

CIDADANIA JA 
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Passageiro denuncia assalto 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Arrombamento 
Dona Maria da Conceigao 

Oliveira, maranhense, 
divorciada, 34 anos de idade, 
do lar, residente na rua 
Guanabara, Vila Nova, teve 
sua casa arrombada por 
elementos desconhecidos. 
Segundo a queixosa, eles 
levaram os seguintes objetos: 
um relogio Dumont, uma teve 
a cores 14 polegadas e um 
radio Am/FM. 
Documentos perdidos 

0 senhor Francisco de 
Assis Silva, casado, 45 anos de 
idade, pedreiro, residente na 
rua Pernambuco, 107, bairro 
. ugara, esteve na Delegacia de 
^oubos e Furtos para 

comunicar que perdeu uma 
x)lsa tipo poxete com varios 
documentos, uma Carteira 
^acional de Habilita^ao, 
Detran-MA, Carteira de 
Identidade Civil n0 1332 617 
SSP/PA e CPF n0 125 047773- 
53. Segundo o comunicanle, os 
documentos foram perdidos 
nas imedia^oes da garagem da 
TCI. 

Furto de cheque 
Esta sendo constante as 

denuncias de furto de cheque 
no mes de maio. 0 senhor 
Domingos Jose de Oliveira, 
maranhense, solteiro, 43 anos 
c .de, residente na rua 
r n Pedro 0, bairro Uniao, 
usteve na DRF para comunicar 
que elemento desconhecido 
furtou de um credor seu um 
cheque n0 049484, conta 3196- 
3, Basa, agenda 030, no valor 
de R$ 126,00 (cento e vinte e 
seis reais). 

Furto de carteira 
A estudante Gelonita de 

Souza Silva, maranhense, 
solteira, 21 anos de idade, 
residente na rua Joao 
Meneses Santana, n0 520, 
bairro Boca da Mata, 
"omunicou a policia que foi 
vitima de furto de sua carteira 
de estudante. O fato, segundo 
a comunicante, ocorreu na 
ultima segunda-feira. Gelonita 
disse que um elemento 
desconhecido, quando mesma 
estava na parada de onibus, 
passou e tirou a carteira de sua 
mao. 
Documentos perdidos 

Claiidio Alves da Silva, 
brasileiro, maranhense, 
solteiro, 16 anos de idade, 
residente na rua Alagoas, n0 

617, esteve na Depol para 
comunicar que perdeu a copia 
do prontuario do veiculo 
Mercedes Benz-1935, ano 92, 
cor branca, placas HOM 4100 
- Imperatriz-MA, chassis nQ 

9BM38B054NB951211, em 
nome da Finasa Leasing 

Arrend Mer S/A. 
Furto de bicicleta 

Joniel Mathias Oliveira, 
maranhense, solteiro, 17 anos 
de idade, promoter de vendas, 
residente na rua Bandeirantes, 
n0 702, no bairro Vila Nova, foi 
vitima de furto de sua bicicleta 
Bike, cor vinhof n0 39118, de 
18 machas. Segundo o 
comunicante, o furto 
aconteceu por volta das 12:00 
horas da ultima quinta-feira na 
rua Sousa Lima, quando o 
mesmo foi visitar um amigo. 
Joniel disse que o elemento foi 
tao rapido que nao demorou 
nem 30 segundos para levar a 
bicicleta. 

PC 
Os agentes da Policia Civil 

estao batendo um bolao. 
Todos os finais de semana o 
time se movimenta. Alem de 
participar do futebol de pelada 
o time da PC tambem esta 
participando de campeonatos 
realizados na grande 
ImiK'ratriz. Ai vai um alo pra 
galera: Urbano, Pinheiro, 
laldo, Toinho, Carlos e 
George, Torquato, 
Lindosinho, Julio Sergio, 
Nunes e Luis. O Nunes e o 
grande goleador da equipe. O 
time da Civil ainda conta com 
o apoio da torcida feminina: 
Rose, dona Joana, Maria, 
Conceigao, Sandra e Raquel. 
E outro timayo. 

Assalto/Correios 
A Policia de Carutapera 

conseguiu identificar e 
prender os autores do 
arrombamento da agenda da 
Empresa Brasileira de 
Correios da cidade de 
Candido Mendes, de onde 
levaram R$ 79.100,00 em 
esp£cie. Os ladroes disseram 
que perderam o dinheiro 
roubado. Na madrugada de 
terga-feira, a agencia foi 
violada e os bandidos levaram 
o dinheiro. O sargento PM 
Barros, delegado regional de 
Carutapera, comandou as 
investiga^des para elucidar o 
roubo e acabou descobrindo 
os autores do crime, 
identificados como Antonio 
Carlos Silva e Jose Ribamar 
Pereira Ferreira. Submetidos 
a interrogatorio na Delegacia 
de Candido Mendes, os tres 
confessaram o roubo, mas 
disseram que esconderam o 
dinheiro no matagal e quando 
la voltaram, na mariha seguinte, 
para busca-lo, o pacote havia 
sumido, nao sabendo eles qual 
o seu destino. 0 delegado 
Barros autuou os acusados em 
flagrante e os recolheu ao 
xadrez deixando-os a 
disposi^ao do Judiciario. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

0 passageiro Luis Sergio 
Duarte Silva, brasileiro, 
maranhense, solteiro, 26 anos 
de idade, industrial, residente 
na rua, 1600, apt0 304, bloco 04, 
Residencial Minas Prata, 
comunicou na DRF que no 
ultimo dia 08 de maio 
encontrava-se no onibus da 
Empresa Princesa do Agreste, 
de acordo com o bilhete de 
passagem n0 03282, prefixo 
0054, n0 2275, linha Estreito/ 
Sao Luis. Apos mais ou menos 
10 quildmetros do povoado do 
Pequia, tres elementos 
armados de revolveres 
renderam os passageiros e o 
motorista do onibus e levaram 
varios pertences dos mesmos, 
inclusive leveram do 
comunicante R$ 2.000,00 reais 
em especie, um relogio marca 
Cosmo, avaliado no valor de R$ 
100,00 reais, uma bolsa 
contendo varias pegas de roupa 
e dois pares de sapatos 
equivalentes a R$ 1.000,00 
reais. 

Detalhes 
Segundo o comunicante, 

dois elementos subiram na 
esta^ao local (Estreito), e por 
volta das 21:00 horas, a 10 
quildmetros do Pequia, 
resolveram praticar o assalto. 

Luis disse ainda, que o 

■ 

— 

■ S&5 

Assalto a onibus esta preocupando o subsecretario de Seguranga da Regiao 

onibus ficou parado no local 
das 21:00 horas ate 01:00 da 
madrugada do dia seguinte, ou 
seja aguardando um terceiro 
elemento. Duranle todo o 
assalto, segundo a vitima, os 
passageiros ficaram de maos 
levantadas, sobre a raira dos 
revolveres dos assaltantes. 
Com a chegada do terceiro 
elemento, come^aram a fazer 
o limpa nos passageiros. Todos 
os tres elementos estavam, 

segundo o comunicante, 
encapuzados e em nenhum 
momento deixaram escapar 
nenhuma pista. 0 assalto a 
empresa Princesa do Agreste 
durou aproximadamente, 
segundo o senhor Luis, 6 
horas. "Foram seis horas de 
terror e medo. Eu pensei que 
iria morrer", disse Luis. 
Assaltos como esse esta 
acontecendo constantemente 
na regiao. Os passageiros nao 

estao querendo mais viajar a 
noite. Com a pessima condi^ao 
de trafego pelas estradas, 
principalmente do Estado do 
Maranhao, fiea facil os ladroes 
de onibus praticarem «>s 
assaltos. O tree ho mais 
perigoso e de Agailandia a 
Bacacal, onde este ano ja 
aconteceram dezenas de 
assaltos a onibus. A dire^ao da 
empresa nao quis falar sobre o 
assunto. 

Briga acaba em esfaqueamento 

A 

/ 

por Francisco do Vale 

U ma briga na Vila Fiquene 
acabou em esfaqueamento. O 
plantao de policia, na ultima 
quarta-feira, tomou 

conhecimento de uma briga 
entre dois homens na Vila 
Fiquene. De um lado 
Rosivaldo Ribeiro da Silva, 
vulgo "Soldado", natural de 
Joselandia, no Maranhao, 

solteiro, lavrador, filho de 
Antonio Pereira da Silva e 
Maria de Lourdes Ribeiro, 
residentes na rua General 
Vitorino, n9 25, Vila Fiquene, 
e do outro, Dario Manoel 
Costa, cearense, casado, 
lavrador, 42 anos de idade, 
filho de Manoel Alves da 
Costa e dona Maria Benicia da 
Costa, residentes na rua 
Benuinas Branca, Vila 
Fiquene. 

Motivo 
0 fato ocorreu por volta 

das 17:00 horas, quando 
Soldado e Rosivaldo, segundo 
informa^oes, estavam 
bebendo desde das primeiras 
horas da manha. Na hora de 
pagar nao entraram em 
acordo, foi quando Rosivaldo 
puxou de uma faca e Soldado 
tambem puxou da sua e 
travaram umaluta. O dono do 

bar, de identidade nao 
levantada pela reportagem, 
disse ao pai de Soldado que 
por pouco nao houve morte. 
Apopulagao conseguiu center 
os dois elementos. Soldado e 
Rosivaldo sairam bastante 
feridos e foram levados para 
o Hospital das Clinicas, de 
onde ja tiveram alta e ja estao 
prontos para nova batalha. 

Outra versao 
Os parentes de Soldado 

disseram a nossa reportagen. , 
que o grande pivor da briga 
foi a mae de Rosivaldo, quo 
ag re diu o mesmo com 
palavroes e Soldado, nao 
resistindo aos xingamentos, 
comegou a revidar, o que nao 
foi aceito por Rosivaldo. Dai 
entao come^ou a briga. O 
caso ja foi levado ao 
conhecimento do senhor 
delegado. 

Comerciante e vitima de estelionato 

por Francisco do Vale 

0 comerciante Flavio 
Garcia de Matos, goiano, 
casado, 24 anos de idade, em 
transito por Imperatriz, 
residente na rua Nova 
Avenida, n0 193, Goiania, 
esteve no Primeiro Distrito 
comunicando que no ultimo 
dia 12 de mar90, estivera em 
Goiania para fazer compra de 
tecidos na loja F.G.R, Tecidos 
Ltda, do proprio comunicante 
e deu um cheque no valor de 

R$ 2.000,00 reais para efetuar 
o pagamento de tecidos, so 
que o cheque da Caixa 
Economica Federal, n0 00530, 
conta n0 0161080:3-0, agencia 
localizada na Pra^a Brasil era 
sem fundos. Segundo o 
queixoso, o cheque era em 
nome de Juracir Mandraia e 
comunicou ainda que tern 
outro cheque no vajor de R$ 
3.000,00 reais do acusado. 

Acidente 
Alexandro Pereira 

Santana, maranhense, 

solteiro, estudante, 31 anos 
de idade, residente, na 
Dorgival Pinheiro de Souza, 
n9 209, Centro, esteve na 
Depol para comunicar que 
ontem por volta das 08:00 
horas da manha estava 
parado no sinal da rua 
Simphcio Moreira, com seu 
veiculo de marca Voyage CL, 
de placas HOG 151,8 
Imperatriz, ano 88, modelo 
89, cor azul, chassis 
9BW277307JT14-8816 em 
nome do queixoso. Segundo 

ele, uma Toyota cabine dupla, 
de cor berge, dirigida por um 
elemento desconhecido 
chegou no sinal e ficou ao 
lado do veiculo do queixoso, 
depois foi mais um pouco 
para frente e em seguida, 
segundo o comunicante, o 
motorista da Toyota deu uma 
re e bateu no seu veiculo, 
quebrando alanterna do lado 
direito. Em seguida evadiu-se 
do local. O queixoso seguiu 
o veiculo e o mesmo entrou 
em um condominio fechado. 

Sorteio Antecipado -13 de maio 

Sorteio Antecipado - 21 de maio 

10 Bicicletas 

10 mil telhas- 10miltijolos 

04 motos - 01 escort 0 km ^ 

Bingao 

do Conor Farias . 


