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OTempo^ 

O Institute Nacional de 
Meteorologia informa que o tempo 
em Imperatriz hoje sera 
ensolarado a moderado com e 
visibilidade boa. 
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A VI Expo Lar, Feira de Utflidades 
para o lar de Juiz de Fora-MG. Moveis, 
decoracao, utilidades para o lar e 
sugestbes para ■ > lazer. 
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Gonvencoes definem candidaturas 

Quatro candidates ja anunciaram sens companheiros de chapa 

Associa^ao 

apoia 

l lltimas /Cidade 

Gomercial 

feiras 

Os maiores iliteressados 
no desenvolvimento (la 
cidade sao os empresarios, 
especialmente os lideres da 
classe empresarial. E os 
lideres da classe empresarial 
sao os empresarios que se 
encontram investidos nos 
cargos de diretores da 
Associayao Comercial e 
Industrial de Imperatriz 
(ACII), a entidade que 
manlem com o Sebrae, organ 
promotor das Feiras de 
Negbcios, estreita parceria, 
inclusive fisica, visto que 
esse orgao fmancia no predio 
da Associayao. 

Sao descabidos e 
inconsequentes, portanto, 
suspeitos comunitarios 
publicados recentemente a 
esse respeito, os quais 
responsabilizam a ACII pela 
nao promoyao das Feiras de 
Negbcios do Sebrae este ano, 
demonstrando claramente a 

desinformayao de quern 
tratou nesses termos, senao 
a ma fe, mesmo, 
provavelmente alimentada 
pelo atrelamento de 
jornalistas a interesses 
escusos, vislo que e o Sebrae 
o unico promotor desses 
eventos. 

O fato e que, como 
parceira e anfitria do Sebrae, 
a Associayao Comercial lem 
participado com efetiva 
colaborayao, nao so das 
Feiras de Negbcios, como de 
outras iniciativas desse 
brgao. Sempre que foi 
convidada, essa entidade se 
dispbs a colaborar, como nao 
poderia deixar de ser, uma 
vez que sao as empresas, 
represenladas naturalmenle 
pela ACII, as protagonistas — 
e reais patrocinadoras — 
desses eventos, apesar de 
nao ser as responsaveis pela 
sua promoyao. 
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Fldon, Jomnr, Jonvir, Fiquene o Sebastiao Madam conBrmnmni sens candidatosa vtce-prcfedo 

() PEL confirmou no ultimo 
domingo, em-sua convenyao 
municipal, o ex-governador 
lose de Ribaraar Fiquene que 
concorre a Pn-fiMtura 
Municipal com apflib ■ . 
PSD e PpN .O camiidato a Vice 
da coligayao Meradapyln ex' 
governador sera Carlos Lima, 
atual presidente do lyl B. , 

O PMD.B tambem , 
homologou o eX-interventor 
Ildon Marques que concorrera 
pela coligayao Imperatriz 
Somos Nos, que recebe o 
apoio do PRP-PSL-PCdoB. 

C) deputado federal 
Sebastiao Madeira deiiniu sua 
chapa majoritaria. Avereadora 
Conceiyao Fornuga, tambem 
filiadaaoPSDB.foiaescolhida 

pela coligayao Reagc 
Imperatriz, que reune os 
tucanos e partidos ahados. 
PPSe PSB. A coligayao Keage 
Imperatriz realiza convenyao 
conjunta no proximo 
domingo. , 

Apenas o candidato do 
PSC, o Coronel Guilherme 
Ventura ainda nao indicou sen 
candidato a vice-prefeito. Lie 

deve anunciar nos proximos 
dias seu companheiro de 
chapa na eleiyao de 03 de 
outubro. P^ma 3A 

O numero 

88 ^ 

E o numero do ano em 
que e autorizado o 
funcionamento no Pais do 
Serviyo Especial de 
Televisao por Assinatura 
(TVA), a TV a cabo, 
sistema em que os sinais 
sao transmilidos somente 
para assinaluras. 

' itimiMii- O fatO 
M u i t a s 

m u 1 h e r e s 
morrem na 
bora do parto 
on depois, mas 

por problema decorrido 
durante o parto. Esse 
problema e 30 vezes maior 
no Brasil do que em todos 

Otaniel vence prova de kart 

TV Capital transmitira corrida do dia 16 de julho 

IT 
fi 

Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

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

Com uma linguagem agil, 
Frederico Luiz abusa da 
charge eletrbnica com o Ze 
da Praya, personagem 
criado para a eoluna. 
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os paises desenvolvidos. 

A pessoa 

Miguel 
A u r e 1 i o 
Fernandez, 
j u d o c a . 
Comeyou a despontar no 
judo em 1983, ao 
conquistar o titulo de 
campeao mundial junior, 
em Porto Rico; no mesmo 
ano, foi vice-campeao dos 
Jogos Pan-Americanos, em 
Caracas, na Venezuela. Em 
1984, ganhou o Mundial 
Universitario, na Franya; 
foi vice-campeao na 
Dniversidade de Klobe, 
Japao, em 1985, e, em 1986, 
ficou em terceiro na Copa 
Jigoro Kano. Era 1987, 
ganhou a medalha de ouro 
nos Jogos Pan-Americanos 
de Indianapolis, nos EUA, 
e a de bronze no Mundial 
de Essen, na Alemanha 
Ocidental. 

Otaniel Jose mostrou seu talento venceu prova 

O Clube de Kart promoveu, 
com grande sucesso, a 2° prova 
do Campeonato Imperatrizense 
de Kart, no domingo passado. 

0 resultado da prova foi o 
seguinte: Otaniel Jose (lider, 
com 18 pontos), Wantuil 
Mendes (16 pontos) Eneas 
Rocha (15 pontos) e Luciano 
Guerra (11 pontos). 

A 3° prova sera realizada no 
dia 16 de julho de 1996, quando 
Imperatriz estara completando 
mais um ano de fundayao. Com 

isso, o Clube de Karl visa 
movimentar ainda mais a 
cidade no dia do seu 
aniversario. 

A 3° do Campeonato 
Imperatriz de Kart sera 
transmitida ao vivo pela TV 
Capital, Canal 5, Rede Record, 
sendo que a direyao geral da 
emissora ja trabalha no sentido 
de defmir toda a programayao 
em torno do evento. 

Conor Farias informa que 
sera mais um passo importante 

dado pela emissora, 
principalmenle em face do 
interesse da comunidade local 
pelo kartismo. "Vai ser uma 
transmissao envolvente e com 
a parlicipayao de uma pesada 
equipe de profissionais", 
afirma. 0 Clube de Kart de 
Imperatriz tambem pensa da 
mesma forma c nao mede 
esforyos para que a prova seja 
realizada acima das 
expectativas da comunidade 
regional. 

Festa do Pescador sera 

realizada no sabado 

A programayao da HI 
Festa do Pescador, que sera 
realizada proximo dia 29, 
sabado, numa promoyao da 
Colbnia de Pescadores de 
Imperatriz, ja foi toda fechada 

e espera-se agora apenas o 
momento do seu inicio. 
Organizam o evento Policia 
Militar do Maranhao, Colbnia- 
Z 29, Marinba do Brasil e 
Parbquia de Santa Tereza D' 

Avila. 
O presidente da Colbnia 

de Pescadores Z-29, Salomao 
Santana, disse esperar contar 
com o apoio da comunidade 
local. Pagina 6A 

US$ Comercial Compra 

R$ 1.0012 (20 06.96) 

USS Comercial Venda 

K$ 1.0020 (20.06.96) 

US$ Paralelo Compra 

R$ 1,01 (2006.96) 

USS Paralelo Venda 

m 1,03 (20.06.96) 

USSTurismo Compra 

R$ 1,0050 (20.06.96) 

USSTurismo Venda 

R$ 1,0060 (20.06.96) 

Ouro (grama/venda) 

RS 12.W (20.06.96) 

Poupanga 

1,2990% (20.06.90 

UFIR (junho) 

R$ 0,8287 

M . 

Jornal Capital 

Jussara Cerqueira comenta 
os fatos socials de Imperatriz, 

e Soraya Luiza, de 
Ayailandia 

A Imprensa 

e Noticia 

Programacao da TV 

S Caderno 

Jornal Capitol 

Nacional 

Negocios 

Esporte Nacional 
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Sr. Editor: 
V'ai agora para o 

1 Superior Tribunal de 
j Justi^a a a^ao de 
inconstitucionalidade 
contra a cobran^a de 
contribui^ao contra a 
cobran^a de contribui^ao 
previdenciaria para 
servidores inativos e 
pensionistas. 0 desconto 
come^ou a ser efetivado 
pela Secretaria de 
Administra^ao do Estado 
no mes de Janeiro, de 
acordo com lei aprovada 
pela Assemblek 
Legislativa, e foi suspenso 
a par'tir de mar90 por 
liminar obtido na Justiya. O 
que yai ser julgado agora e 
o merito da questao. 

0 desconto do Ipem 
para aposentados e 
pensionistas fica em tor no 
de 1% a 4%, e de acordo com 
o secretario de 
Administragao, Luciano 
Moreira, passou a ser feito 
por conta das dificuldades 
encontradas pelo Governo 
em pagar a folha dos 
inativos. A secretaria alega 
que em 95 houve um 
crescimento de 52% na 
folha e que nesse ritmo em 
oito anos o pagamento dos 
aposentados se 
inviabilizaria. Caso venha a 
perder" na Justi^a, o 
Governo do Estado tera 
que devolver tudo o que foi 
descontado nos tres meses, 
um total de 900 mil reais. 

As a96es que estao na 
Justiga se baseiam na falta 
de inconstitucionalidade da 
lei aprovada pela 
Assembleia, que fere o 
principio do direito 
adquirido pelos que se 
aposentaram no periodo 
em que a legislagao nao 
previa o desconto. Mas o 
principal argumento contra 
o desconto previdenciario e 
o fato de que durante toda 
sua vida funcional o 
servidor rccolheu a 
contribui^ao justamente 
para gozar da 
aposentadoria com 
tranquilidade. 

Governo rebate com 
nova versao de que os 
valor es recolhidos ate hoje 
no Ipem eram voltados 
apenas para o custeio dos 
services de assistencia 
medieo-hospilalar. Na 
verdade. segundo a 
SER HAP, o'servidor nunca 
teria contribuido para a 
aposentadoria. A pergunta 
e entao, para onde foi o 
dinheiro que saiu do 
contra-cheque, se os 
poucos postos de 
atendimento do Ipem 
funcionam precariamente? 
Alem do mais qual a 
responsabilidade que o 
aposentado tern sobre a 
falta de capacidade de 
gerenciamento dos 
governos? 

Sintaf espera que 
durante o julgamento no 
STF, todas essas questoes 
sejam levadas em 
consideracao. Afinal nao e 
justo que alguem que tenha 
trabalhado pelo menos 
mais de trinta anos de sua 
vida, pago os impostos e 
contribuicoes exigidos e 
ajudado a construir o 
Estado, nao possa usufruir 
o que Ihe e de diereito. 

Atenciosamente, 
Sintaf 

Somos todos hipocritas 

por Frederico Luiz 

A morte do empresario 
Paulo Cesar Farias cala para 
sempre, aquele que 
simbolizou a corrupcao e o 
trafico de influencia no 
governo. 

No entanto, apesar das 
premissas conlrarias, a 
familia de PC Farias, 
incluindo seu irmao, o 
teambera .empresario 
Augusto Farias, candidate a 
prefeito de Maceio, e mais a 
policial local, todos, 
afirmando que o crime foi 
passional. 

PC Farias estava certo 
quando disse no Congresso 

• Nacional: "Somos todos 
hipocritas". 

As chamadas evidencias 
policiais mostram 
exatamente o contrario. Os 
vigias da casa somente 
encontraram PC Farias e sua 
namorada, as 11 hs da 
manha. O crime aconteceu, 
de acordo com a pen'cia, por 
volta de 4 hs da manha. Seis 
segurancas que nao 
escutaram dois disparos de 
arma de fogo. 

E mais, a arma do crime 
foi encontrada nas pernas da 
namorada de PC, que 
passionalmente teria 
assassinado seu amante e 
em seguida cometido 
suicidio. Geralmente nesses 
casos, a arma e encontrada 
no chao ou na mao de quern 
comete o suicidio. 

■ 

liir 

Empresario Paulo Cesar 
Farias (PC), foi assassinado no 
ultimo do mingo em sua 
mansao-escritorio em Maceio 

Somos todos hipocritas. 
Apesar dessa evidencias, 

a policia de Maceio e os 
familiares de PC Farias, 
mais seu principal 
advogado, Nabor Bulhdes, 
insistem em crime 
passional. 

A hiotese de queima de 
arquivo, ventilada pela 
Policia Federal e a mais 
provavel. Com a morte de 
PC, o Brasil perde a 
esperanya de conhecer os 
meandros da corrupcao no 
Brasil. Os mecanismos pelos 
quais, os membros do poder 
executive assaltam os cofres 
piiblicos e ficara impunes. 
Longe. bastante longe das 
barras do tribunal e das 
grades da cadeia. 

0 esclarecimento das 
circunstancias da morte de 
PC Farias, confirmada a tese 
de queima de arquivo, 
tamb^m deve abalar o 
Brasil. Afinal, quern teria 
ordenado seu assassinate? 
Quern temia que PC Farias 
adotasse o mesmo estilo do 
ex-assessor da Comissao de 
Orcamento, o funcionario 
piiblico Jose Carlos, que 
resolveu contar como 
funcionava o esquema de 
desviar verbas do orcamento 
da Uniao. 

A mafia tarda mas nao 
falha, dizem os admiradores 
da Cosa Nostra. E claro que 
no Brasil, a Mafia do 
Executive, que frauda 
licitacoes, super-fatura 
obras e produz trafico de 
influencia, ainda nao tern os 
requintes de sua prima 
ilaliana. 

No entanto, o mecanismo 
de queirma de arquivo, 
quando uma pessoa pode 
significar prejuizos, quando 
esta viva, e o mesmo 
adotado na primeira flor do 
Lacio. 

Assim como os mafiosos, 
somos todos hipocritas. 
Acreditando que a namorada 
de Paulo Cesar Farias, a 
bonita Suzana Marcolino, 
realmente foi a aulora 
material e intelectual do 
assassinate de quern 
conheceu os meandros da 
corrupcao. 

Somos todos hipocritas. 

Fapepi seleciona projetos 

por Francinito Loureiro 
Da Editoria de Regional 

A Fundacao de Am pare 
a Pesquisa do Estado do 
Paiuf — Fapepi seleciona 
sete projetos que serao 
desenvolvidos dentro do 
Pro-Ciencias. Este 
programa tern como 
fin alidade pro mover a 
melhoria do ensino de 2° 
grau, nas disciplinas de 
matematica, fisica, 
quimica e biologia, atraves 
do aperfeicoamento de 
professores. 

O Pro-Ciencias esta 
sendo, no Piaui, atraves de 
um convenio firmado entre 
a Secretaria Estadual da 
Indiistria, Corner cio, 
Ciencia e Tecnologia e a 
Coordenacao de 
Aper feicoamento de 
Pessoal de Nivel Superior 

— CAPES. 0 Piaui deve 
receber, ainda este ano R$ 
300 mil para serem 
aplicados no programa. 

A Fapepi, embora ainda 
esteja em fase de 
estruturacao, ja 
selecionou, ate 'o 
momento, sete projetos de 
acordo com os criterios 
estabelecidos pela Capes. 
Ao todo sao sete projetos 
na area de biologia, dois 
de matematica, um de 
quimica e um de fisica. 
desenvolvidos por 
professores da Uespi e 
Ufpi. 

A primeira etala do 
programa, que vai 
capacitar 210 professores 
atraves de experiencias 
qualificadas e intensivas, 
comeca em julho, durante 
as ferias escolares. () 
acompanhamento em sala 

de aula sera feito de 
agosto a dezembro. A 
etapa seguinte sera 
desenvolvida em Janeiro 
d e 1997, t a m b e m ,00 
periodo de recesso das 
aulas. 

Para o secretario da 
Indiistria e Comercio, Joao 
Vicente Claudino, o Pro- 
Ciencias e o caminho para 
a superacao do atraso 
social e modernizacao da 
economia do pais. Mas falta 
ainda a Fapepi, o que nao 
foi possivel dada a ausencia 
de linha de comunicacao de 
alta velocidade do circuito 
entre a Embratel-CE e a 
Universidade Federal do 
Caera. A ligacao da 
referida linha, que tambem 
possibilitara o acesso a 
Internet, esta prevista para 
acontecer dia 10 de julho 
deste ano. 
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por JOSE FILHO 

Convengao 
O PFLrealizou domingo a- 

sua convencao para 
homologar o nome do ex- 
governador Jose de Ribamar 
Fiquene como candidate a 
prefeito nas eleicdes do dia 03 
de outubro. 0 evento foi 
prestigiado por milhares de 
partidarios e candidates a 
vereador. 

Coligagao 
Conforme ja havia side 

divulgado jxir essa coluna em 
um veradeiro furo de 
reportagem, o candidate a 
vice-prefeito na chapa de 
Fiquene saiu de uma coligacao 
com o PTB, que dos nomes 
indicados para composicao, 
acabou optando por Carlos 
Lima para ser o vice chapa de 
Fiquene. A escolha de Carlos 
Lima agradou todos os 
partidos coligados. 

PMDB 
Tambem o PMDB realizou 

a sua convencao no domingo 
e homologou o nome do 
empresario e ex-interventor 
Ildon Marques como 
candidato a prefeito e do 
medico Luiz Carlos Nolelo 
para vice. A convencao foi 
tranqiiila mas houve 
resistencia ao nome de Ildon * 
Marques. 8 votos em branco 
tirarm o brilho da convencao. 

Apoio 
Enquanto isso o deputado 

federal Sarney Filho, 
presidente da executiva 
estadual do PFL, declarava a 
imprensa que Fiquene e o 
candidato do senador Jose 
Sarney e de todo o seu grupo 
politico. 

Madeira 
O deputado federal 

Sebastian Madeira prepara 
uma grande fesla para a 
convencao do PSDB, que sera 
realizada no proximo domingo, 
inclusive com a presenca de 
liderancas nacionais do jtartido. 

Vice 
Embora nao tenha sido 

definido oficialmente, a 
vereadora Conceicao Formiga 
deve ser a candidata a vice- 
prefeiro na chapa encabecada 
por Sebastian Madeira. A 
indicacao estava entre ela e o 
tambem vereador Carlinhos 
Amorim. 

PSC 
Tambem no proximo 

domingo o PSC realizara a sua 
convencao para homologar o 
nome de Guilherme Bajitista 
Ventura como candidato a 
prefeito nas proximas eleicdes. 
A vice de Ventura, indicadapelo 
proprio PSC ha muito tempo, 6 
a dona Elza, que tem protimdas 
ligacdes com as igrejas 
evangelicas de Imi)eratriz. 

Infelicidade 
Durante a convencao do 

PMDB, um dos convencionais, 
ao fazer o seu discurso, foi 
infeliz ao afirmar que "0 PMDB 
vai ganhar as eleicdes para 
acabar com as gangues da 
cidade, como a gangue do 
Madeira, 0 gangueiro do 
Fiquene e a gangue do 
Ventura". 

PMN 
Sem ganhar movimentnedo* 

e ainda sem coligacdes. o PMN 
realizou a sua convencao 
tambem no domingo. Houve 
apenas a homologacao de 
candidates a vereador, uma vez 
que o partido nao tem candidato 
a prefeito e ainda aguarda 
definicao sobre o controle do 
PPB para definir-se em relacao 
a disputa mejoritaria. 

Racha 
De acordo com 

observadores das convencdes 
realizadas no domingo, ha um 
principio de racha entre o PRN 
e o PFL. Francimar Baia, 
presidente do PRN, de ultima 
hora poderia oplar pela 
candidatura de Madeira, 
quebrando o protocol© de 
intencdes com o PFL de 
Fiquene. 

Justiga 
O PPB tem duas convencdes 

marcadas, uma dirigida por 
Lamack e outra por Davi Alves 
Silva. Quando a Justicajulgar o 
merito da questao umadas duas 
convencdes sera nula de pleno 
direito. 

Rompimento 
Foi definitivo o rompimento 

de Davi Alves Silva com 
Fiquene. Davi jxir enquanto nao 
tem um candidato paraapoiar. 

Para meditagao 
"Nao repreendas o 

, escarnecedor, para que te nao 
aborreca; repreende 0 sabio, e 
ele te amara". (IV 9 - 8) 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

25/06/96 

Jiospital Santa Jzabel 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

25/06/96 

Mospital Santa Jzabel 
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Coligagao Tudo por Imperatriz lotou o ginasio "O Raposao" 

avo 
Si- 

  

por CONOR FARIAS 

Bom of/a governadora 
542 dias, a senhojia ja 

parou para pensar1 na 
situagao politica da Regiao 
Tocantina agora? Em 
Imperatriz a senhora sai com 
Ildon Marques e Fiquene, 
tanto faz um como outro, se 
ganhar as eleigoes o sou 
governo continua mandando 
na prefeitura de Imperatriz. 

A estrategia de vossa 
excelencia no processo 
eleitoral de Imperatriz, foi da 
seguinte forma: enviou Joao 
Alberto, secretario Politico 
do estado e Chico Coelho, 
secretario da Fazenda para 
apoiar a candidatura de Ildon, 
ja a de Fiquene, os padrinhos 
o senador Edison Lobao e 
Sarney Filho. 

k Agora governadora, como 
'fica a situaeao da senhora e 
do seu vice-governador Jos£ 
ReinaldoTaVares, sobem nos 
dois palanques ou nao sobem 
em nenhum palanque, aquele 
que veneer e que sera o 
candidato do governo? 

Ildon Marques 
& Luis Carlos 

A convencao do PMDB, 
onde foi homologada a 
candidatura de Ildon 
Marques a prefeito de 
Imperatriz, aconteceu da 
seguinte forma: um diaantes 
da convencao foi um corre 
corre danado para disputar 
os votos dos convencionais 
no domingo. A surpresa foi 
muito grande para o publico 
presente na abertura da 
convenyao do PMDB, 
quando o presidente estadual 
do PMDB, Remy Ribeiro 
anunciou que somente a 
chapa encabeyada por Ildon 
Marques estava registrada 
dentro do prazo habil, com 
isso nao iria ter disputa de 
outra candidatura para a 
convenyao. 

Ildon obteve 19 dos 28 
votos validos, sendo que 08 
foram em branco e 01 se 
absteve de volar. 

Em clima de festa, Ildon 
homologou a sua candidatura 
e coligou com os partidos PC 
do B, PSL e PPL do doutor 
Luis Carlos Noleto, o qual foi 
efetivado como seu vice- 
prefeito. 

Fiquene & 
Carlos Lima 

A convenyao do PFL 
transcorreu em clima de 
festa no ginasio Raposao. 

Fiquene preparou a 
convenyao juntamente com 
seus candidatos a 
vereadores, onde mobilizou 
onibus para todos os bairros 
de Imperatriz, que lotou as 
dependencias do ginasio 

Amaral Raposo, so falhou na 
distribuiyao da comida, pois 
o publico era grande e o 
processo de servir as 
refeiyoes era muito lento, ai 
o povao invadiu as panelas e 
foi um Deus nos acuda. 0 
resto foi tranqiiilo, coligou-se 
o PFL e o PTB, saindo 
Fiquene prefeito e Carlos 
Lima vice-prefeito. 

Madeira & Formiga 
O deputado federal 

Sebastiao Madeira, realizou 
ontem um encontro na sede 
do PSDB para apresentar 
aos membros do partido e a 
imprensa de modo geral, a 
sua candidata a vice, 
Concciyao Formiga. 

Para o entendimento do 
candidato tucano, a 
participayao da mulher 6 
muito importante nas 
eleiyoes imperatrizense. 
Madeira ressalta a 
importancia da mulher no 
contexto politico, sdcio- 
economico e cultural, por 
isso mesmo, nao poderia 
ficar sem participar das 
eleiyoes de Imperatriz. 

A uniao de Madeira com 
a Formiga veio levantar dois 
topicos basicos da sua 
campanha. Madeira tern 
layos mais profundos com o 
mundo evangdlico, ja 
Conceiyao Formiga com o 
mundo dos catdlicos, a 
coligayao denominadaT udo 
por Imperatriz, ja esta pronta 
para colocar os seus blocos 
nas ruas a procura de votos. 
Sucesso Madeira, sucesso 
Formiga. Voces merecem. 

Jomar Fernandas 
& Aroaldo Santos 

A Frente Etica foi a 
primeira que homologou de 
fato e de direito os nomes de 
prefeito e vice-prefeito. 

Jomar Fernandes e 
prefeito e Aroaldo Santos a 
vice-prefeito foram os 
pioneiros em formar suas 
coligayoes, como tambem 
em colocar suas campanhas 
nas ruas. 

Ventura quern sera? 
A candidatura do coronel 

Ventura e a unica que ainda 
nao definiu o seu vice, mas 
segundo Fernando Antunes, 
presidente do PSC, ainda 
hoje eles anunciarao o nome 
do vice de Ventura, as 
expectativas estao em dois 
sentidos, pode ser o proprio 
Fernando Antunes como um 
pastor evangelico. 

Ventura garante que a sua 
candidatura e pra valer, nao 
abrira mao do direito de 
disputar a chance de 
governar o munidpio de 
Imperatriz. 

Ex-governador Fiquene afimta: "Sou o candidato do hem 

por Frederlco Luiz 
Da Direyao de Jornalismo 

O PFL realizou convenyao 
no ultimo domingo e 
confirmou a candidatura do 
ex-governador jose de 
Ribamar Fiquene que{ 
concorre ao Palacio Branco, j 
sede do governo municipal. 

0 companheiro de chapa 
de Fiquene, candidato a vice- 
prefeito, ^ o atual presidente 
do PTB, Carlos Lima. 

A coligayao Tudo por 
Imperatriz, liderada pelo PEL- 
PTB, inclui ainda o PSI) e o; 
PRN. 0 slogam da campanha 
do ex-governador sera: 
Imperatriz vai dar a volta por 
cima. 

A convenyao realizada no 
Ginasio "O Raposao" 
conseguiu lotar as 
dependencias daquela Praya 
de Esportes. O senador Edson 
Lobao, tradicional aliado de 
Fiquene, compareceu a Festa 
dos peefelistas e garantiu que 

tparticipa da campanha de 
Imperatriz ao lado de seu ex- 
companheiro de chapa, 
quando disputaram e 
venceram a eleiyao para o 
governo do Estado em 1992. 

Os deputados federais 
Sarney Filho e C£sar 
Bandeira tambem estiveram 
presente na convenyao do 
PFL. 

A sede do comite eleitoral 
da coligayao Tudo por 
Imperatriz ja esta funcionando 
na rua Simpficio Moreira, nas 
antigas instalaydes -da Radio 

; Cultura. 
• • • Tsu sou o berh, o bem para 
Imperatriz", dis.se Q ex- 
governajlor Josd de Ribamar 
Fiquene no final da convenyao 
quando uma multidao gritava 
seu nome. . 

O ex-governador 
confirmou que sua campanha 
sera marcada pelas obras ja 
executada na cidade, e que 
nao utilizara do expediente 
dos ataques pessoais. 

Ildon e confirmado e prioriza educagao 

Ex-interventor afirma: Nao vai faltar dinheiro para as Escolas 

por Frederico Luiz 

Concorrendo em chapa 
unica, o ex-interventor Ildon 
Marques foi confirmado como 
candidato do PMDB a 
prefeitura de Imperatriz. 

Como ja havia anunciado, 
o candidato a vice em sua 
chapa, sera o vereador do 
PRP, Luis Carlos Noleto. 
Ainda integram a coligayao, o 
PSL e o PCdoB. 

O nome escolhido para a 
alianya que lanyou Ildon 
Marques e coligayao 
Imperatriz Somos Nos, e o 
slogan da campanha sera: 
Ildon, cu acredito. 

A coligayao Imperatriz 
Somos Nos apresentara 23 
candidatos a Camara 
Municipal, 13 do PMDB, 4 do 

PRP, 4 do PSL e 2 do PCdoB. 
Prestigiaram a convenyao, 

que aconteceu no plenario da 
Camara Municipal, o 
deputado federal e secretario 
estadual, Joao Alberto: o 
presidente regional em 
exercicio do PMDB, o ex- 
deputado Remi Ribeiro e o 
deputado federal e secretario 
da Agricultura, Francisco 
Coelho. 

Encerrando a convenyao, 
Ildon Marques em seu 
discurso disse que seu 
programa de governo 
priorizara o setor educacional. 

O candidato do ^MDB 
lembrou que quando assumiu 
o poder executive do 
municipio, encontrou a rede 
de ensino municipal com 20 
mil alunos e entregou a seu 

sucessor, Dorian Meneses, 
com 83 mil alunos 
matriculados. 

De acordo com Ildon 
Marques, o investimentos 
maciyo no setor educacional 
levara a cidade ao 
desenvolvimento auto- 
sustentado, acabando com o 
clientelismo, e o fisiologismo, 
que dominavam a politica 
local. Ele confirmou que em 
sua administrayao, jamais 
fallara recursos para a 
Educayao e firmou um 
compromisso de elevar 
gradualmente o piso salarial 
dos professores. "Nao adianta 
querer revolucionar a 
educayao pagando baixos 
salaries aos profissionais da 
educayao", disse o ex- 
interventor. 
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Ildon Marques e o 
candidato do PMDB 

Conceifjao Formiga e vice de Madeira 

por Frederico Luiz 

O candidate do PSDB a 
prefeitura de Imperatriz, 
Sebastiao Madeira, confirmou 
ontem que a vereadora 
Conceiyao Formiga sera 
candidata a vice-prefeita em sua 
chapa. 

Filiada ao PSDB, Conceiyao 
Formiga ganhou notoriedade ao 
participar de Comissoes 
Parlamentares de tnquerito que. 
repercutiram nasociedade. Ela 

presidiu a "CP1 da agiotagem" 
que apurava desmando na 
administrayao da Camara de 
Vereadores. Ela assinou o 
requerimento que afastou do 
cargo de presidente da Casa de 
Dorgival Pinheiro de Sousa, o 
entao vereador Antonio Salgado 
Filho. 

"Foi com muito orgulho que 
recebi a indicayao joara ser 
candidata a vice-prefeita, [X)is 
tenho duas convicyoes: a que 
nossa chapa sera confirmada 

nas urnas em 03 de outubro, e 
que Sebastiao Madeira 
mostrara para cidade um novo 
modelo de administrayao 
piiblicabaseada na competencia 
e honestidade com o dinheiro 
do contribuinte", disse 
Conceiyao Formiga. 

O tucano tambem confirmou 
que os partidos coligados, 
PSDB-PPS-PSB decidiram que 
o nome de sua coligayao sera: 
Reage Imperatriz. 

Sebastiao Madeira lembrou 

que a cidade precisa recuperar 
a esperanya no 
desenvolvimento. "Quern veio 
para Imperatriz, carregava 
consigo a esperanya em dias 
melhores. No momento, a crise 
social profunda alarga o 
sentimento de descredito em 
dias melhores", disse Madeira. 
Os partidos que sustentam a 
candidatura do tucano 
realizarao convenyao conjunta 
no proximo domingo, 29 de 
junho. 

Nilda e confirmada em Sumauma 

por Frederico Luiz 

Em convenyao conjunta, o 
PSLrPL de Sumauma, distrito 
emancipado de Monies Altos, 
lanyaram a candiatura da 
vereadora Nilda Lucena para 
concorrer na primeira 
eleiyao para a chefia do poder 
executivo daquele municipio. 

Filiada ao PSL, partido 
que em nivel nacional abriga 
o senador paulista Romeu 
Tuma, Nilda Lucena disse 
que seu principal objetivo e 
tratar com dignidade a 
primeira administrayao. "Nos 
podemos dar um bom 
primeiro passo, facilitando a 
resoluyao dos problemas 

enfrentados pela 
comunidade", disse a 
candidata. 

Nilda Lucena confirmou 
que seu candidato a vice- 
prefeito sera Rosendo Morais, 
filiado ao PL e lideranya do 
Sertao de Sao Jose. 

A chapa proporcional, que 
concorre a Camara Municipal 

de Sumauma sera formada 
por 11 candidatos a vereador, 
10 do Partido Social Liberal e 
01 do Partido Liberal. 

"Estou otimista e confiante 
na vitoria, a Sumauma 
conhece meu trabalho como 
vereadora e com certeza me 
conduzira a Prefeitura", disse 
Nilda Lucena. 

VALE TRANSPORTE 

J Transporte foi uma conquista social muito importante nas relapoes entre empregados e empregadores. 

. sente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas esta a cisposicao dos senhores empresarios que 
desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. 
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Festa das Ponvencdes conta^ia a cidade - - -- . ^ , r-.   • , /'Vmr/iC 

■ -v.; 
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Gon^alves — quer no Clube 
Gigantao, onde ocorreram as 
conven^oes sinudtaneas dos 
partidos quo ihtegram a fac^ao 
tideradapelo deputado estadual 
Dfusdedith Sampaio (PMDB). 
I 'ma tranquilidade que chegou 
a surpreender os observadoros. 

Deusdedith Sampaio, Candida to a prefeito pela coliga$ao 
Forga 

porMarinaldo Gongalves 
Da Sucursal de Agailandia 

do Progresso 

Tudo foi programado para 
ser uma grnade fesla. 
Foguetdrio, trio eldtrico, 
conjunto musical e muita 
mobiliza^ao forma utilizadas 
para contagiar a popula^ao. 
Afinal, iniciava-se 
informalmente, a grande 
batalha eleitoral de 1996. Os 
dois grandes grupos polfticos 
realizaram suas convengoes 
muncipais no mesmo dia. E 
ninguem pretendia ficar por 
baixo. Ttxlas as medidas foram 
tomadas para impressionar o 
grande publico. E nao faltaram 

as prcscncas de politicos 
influentes na polftica estadual. 

Dessa forma, se a coligagao 
A^ailandia Unida (PTB/PEL) 
contou com a presenya do vict^ 
governador Jose Reinaldo 
Tavares, por seu turno, a 
coligayao A Eorya do Progresso 
(PMDB, PDT, PSD. PRP, PST, 
PSC, PMN, PSDB e PC do B) 
mostrou aos convencionais a 
figura do ex-governador, 
deputado federal e secretario de 
Estado, Joao Alberto de Sousa 
(PMDB). Nenhum incidentefoi 
registrado, quer na Camara 
Municipal — onde se 
realizaram as convenpbes do 
grupo liderado por Ildemar 

Mais candidatos 
Integrada por 10 partidos 

polfticos, A Forya do Progresso 
teve que recorrer a coligayoes 
parciais, a fim de que pudesse 
axomodar o grande mimero de 
filiados que pretendiam lanyar 
seus nomes como candidatos a 
vereador. Dessa forma, o 
PMDB e o PMN coligaram 
apenas nas eleiydes 
majoritarias, concorrendo com 
candidatos proprios nas 
eleiydes proporcionais. Os 
demais partidos se coligaram 
nas eleiydes proporcionais e 
majoritarias, o que os obrigou a 
fornecer limitado mimero de 
candidatos, a fim de que todos 
fossem representados na 
coligayao. 

A relayao dos candidatos a 
vereador que apoirao o 
candidate da Eorya do 
Progresso, Deusdedith 
Sampaio, e a seguinte: 

PMN — Marcos Pereira 
Lucena Santos, Manoel Sousa 
Lima, Pedro Vieira Neto, 
Washington Ferreira Lima, 
Maria Odete Silva Vieira, Maria 
Alzenir Teixeira Pereira, Gladi 
Pires Marinho, Jose Nunes 
Gama, Erivelto Carlos Ramos 
Trindade. Joelita Alves Gomes, 
Francisca Ferreira Terto, Dora 
da Cruz Bonfim, Eliane 
Gonyalves de Moraes, 

Domingos Mesquita Chaves, 
Wnaderlei Martins Cardoso, 
Salustiano Fernandes dos 
Santos, Mario Coelho Lima e 
Haroldo Nunes dos Reis. 

PMDB — Silvana Silvestre 
da Silva Costa, Manoel Mecias 
Carneiro, Alias D)pes de Sousa, 
Antonio Leite Gama, Florentine 
de Sousa Barros, Maria do Ceu 
da Conceiyao, l-uiz Gonzaga 
Queiroz Santana, Nestro Joao 
Montciro da Paixao, Francisc<) 
das Chagas Moura Soares.Jos^ 
da Conceiyao, Francisco 
Rodrigues de Oliveira, Maria 
Enoy Brito dos Santos, Rogerio 
Valerio Macedo, Maria de 
Fatima Freire Amorim. 
Valtamiro da Costa Martins, 
Raimundo Macumbeiro, Jose 
Ferreira Duarte e Paulo 
Roberto Santiago de Sousa. 

PDT — Jeova Alves de 
Sousa, Josue Alves de Sousa, 
Joao Vieira de Oliveira, Sininger 
Oliveira Junior e Joel de Sousa 
Macedo. 

PSC — Antonio Ferreira de 
Oliveira Sobrinho, Ariele 
Cutrim Oliveira, Raimundo dos 
Passos Neto e Maria de Fatima 
.Correia Lima. 

PSDB — Sidney de Sousa 
Figueiredo, Helena Faustino 
Mendes e Raimundo Telefre 
Sampaio. 

PPB — Pedro Gomes de 
Oliveira, Antonio Pires do 
Nascimento, Inacio Pereira da 
Silva e Maria da Conceiyao 
David Dias. 

PC do B — Antonio Almir 
Oliveira. 

PRP — Walfrido Brito Silva. 
PL — Vicente Gomes de 

Oliveira. 

Agailandia Unida divulga lista parcial 

por Marinaldo 
Gonyalves 

Embora integrada por 
apenas dois partidos, a 
coligayao Ayailandia Unida 
va apresentar 36 
candidatos a vereador, 
numa evidente prova de 
forya polftica de seus 
integrantes, que sao o 
Partido da Frente Liberal 
(PFL) e o Partido 
Trabalhista Brasileiro 
(PTB). Com a convenyao 
transcorrendo no absolute 
ejima festive, sem 
nenhuma a norm alidade, 
onde o ponto alto foi a 
presenya do vice- 
governador Jose Reinaldo 
Tavares, que veio 
prestigiar a candidatura de 
seu amigo particular, e ex- 
prefeito Leonardo 
Lourenyo de Queiroz 
(PTB). 

Apesar de nao ter havido 
nenhuma anormalidade, 
somente o Partido da Frente 
Liberal, divulgou ainda na 
tarde de domingo, a relayao 
dos seus 18 candidatos a 
Camara Municipal, 
enquanto que o Partido 
Trabalhista Brasileiro, ate a 
tarde de ontem, nao havia 
fornecido a imprensa, a 
relayao dos seus 
candidatos, numa atitude 
inusitada e surpreendente. 

Entretanto, confofme 

dirigentes da ciipula da 
Ayailandia Unida, a nao 
divulgayao dos nomes dos 
candidatos do PTB nao 
representa qualquer 
irregularidade, tendo em 
vista que todos os tramites 
legais, junto ao Cartdrio 
Eleitoral, foram 
rigorosamente cumpridos 
dentro dos prazos 
estabelecidos pela Lei 
especffica. 

Candidatos do PFL 
Os dirigentes do 

diretorio municipal do PFL 
deram a conhecer, ainda na 
tarde de domingo. a relayao 
dos 18 indicados para 
concorrerem as 15 vagas 
existentes na Camara 
Municipal de Ayilandia. E a 
segunte, a relayao: 

Eulalia Dias do Norte, 
Antonio Gomes de Oliveira 
Torres. Belmiro da Silva e 
Sousa, Josd Ribamar 
Teixeira, Jose Eli Moreira 
Mrartins, Jose Teodomiro 
Duarte Morais, Geralda de 
Sousa Rocha, Rosauria 
Oliveira Ferraz, Eutfmio 
Gonyalves Viana, Laercio 
Janeo Correia Vasconcelos, 
Gilmar de Franya Carvalho, 
Pedro Ferreira da Silva, 
Dorgival Geronimo da 
Silva, Nilton Cezar Ferreira 
Barros, Expedito Salviano 
Pereira, Joao Batista 
Teixeira, Helio Batista dos 
Santosa e Gilbert© de Sousa 
Figueiredo. 

2° rARThRIO ciVEL DA COM ARC A DE IMPEHi TR/Z 
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mnER JUDICIARIO - ESTADO IX) MA RASH AO 

F.niTAI. DE 1 NT!MACAO 

O DOUTOR GERVASIO PROTASIO DOS SANTOS 
JUNIOR/ IU1Z DE DIREITO DA 2a VARA CIVEL/ 
'desta comarca de imperatriz/ estado 
DO MARANHAO/ NA PORA'IA DA LEI ETC.:::;::::;: 

Taz saber, a todos quantos o presente edital 
de intimacao com o prazo de 40 dias vircm, dde conlieeimento ou 
interessar possa, que por este Juizo e Cart6rio da 2a Vara Civel, se. 
processam os termos da aijao ORDINARIA DE RESSARCLMENTO em 
que sao partes como requerente UJISA DE MARILAC LIMA FRANCA 
e requerida MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS. E o presente para 
INTIMAR a requerida Maria Liicia Pereira dos Santas, para no 
proximo dia 10/09/1996, as 09:00 boras, comparecer perante este 
Juizo no Forum local, sito a Rua Rui Barbosa s/n0, para ter !uSar_a 
audiencia dc instrupao ev julgamento, oportumdadc em que scrao 
colhidos os depoirnentos pessoais das partes e das testemunhas 
previamente arroladas no prazo de cinco (05) dias, ficando lacultado 
as partes a apresenta<;ao destas em banca, independentemente de 
intimacao. Pelo presente tica tambem a requerida advertida de que 
caso nao comparega a audiencia supra designada ou comparecendo e 
se recusar a depor, se prcsumirao confessados os fatos contra ela 
alegados. E jiara que nao seja alegada ignorancia, mandou expedir o 
presente que sera publicado duas vezes na imprensa local, bem 
como afixado no local publico de costume. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhao aos 20 dias do 
mes dc junho de 1996. (Wallace W. G. Fernandes), 
Escrivao Substitute, diu^t'o^scvcvi. 

SS. )U DR. GERVASIOfi'ROTASlO 
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Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

Silencio 
0 maior repositorio vivo de 

corrupyao e falcatruas, Paulo 
Cesar Farias esta mortol Urn 
alfvis para muita gent^, ou 
talves, urn revanchismo jiara 
muitos que foram escorcbados 
lielo genio do mal. Dediiyoes 
a parte, ele leva para o tiimulo 
uma quantidade de segredos 
nebulosos que daria para 
abalar, mais uma vez, os 
alicerces desta nossa 
fragilfssima — em termos de 
moral — Republica Brasileira. 
Nao entramos no merito 
quanto a possibilidade de 
haver sido crime passional ou 
queima de arquivo. Apenas 
rogamos a Deus que se apiede 
de sua alma. 

Presenya 
O grande momento politico 

da convenyao da coligayao 
Ayailandia Unida. no ultimo 
domingo, foi sem duvida, a 
presenya do vice-governador 
Jose Reinaldo Tavares, que 
veio prestigiar, em nome da 
governdora Roseana Sarney, 
as conveyoes que o PFL 
realizou na Regiao l ocantina. 
Mesmo tendo se demorado 
pouco tempo, a visita serviu 
jtara sancionar o apoio do 
Govern© do Estado ao 
candidato Uxinardo Diurenyo 
de Queiroz, que como nao 
poderia deixar de ser, ftcou 
muito feliz com a prova de 
amizade e prestigio pessoal 
que Ihe foi conferida. 

Solidariedade 
Uma observayao mais 

atenta ao publico presente na 
convenyao da Forya do 
Progresso, deupara sentir que 
a classe medica esta toda 
solidaria com o tambem 
mcnlico e deputado estadual 
Deusdedith Sampaio (PMDB). 
Excetuando-se o proprietario 
do Hospital Sao Sebastiao, 
todos os demais proprietarios 
de hospitais da cidade estao 
emprestando apoio ao 
candidato peemcdebista, entre 
eles o atual vice-prefeito, 
Wlater Maxwell, que tambem 
e projirietdrio de hospital no 
muniefpio. 

Nos conformes 
Grayas a Deus nenhum 

incidente, nenhuma 
irregularidade, nenhuma 
trangressao a ordem social 
estabelecida. Foram 12 
convenydes partidarias 
simultaneas, mas nenhum 
incidente foi registrado e tudo 
decorreu na mais perfeita 
tranquilidade. Nem mesmo a 

tradicional carraspana de urn 
eleitor mais exaltado chegou 
a acontecer. O ambiente foi de 
perfeita calma e nem mesmo 
os discursos tiveram o torn 
mais exaltado ou de ataque aos 
adversarios. O que ja e um 
bom comeyo. 

Definigao 
A coligayao A Forya do 

Progresso, do futuro 
muniefpio de Itinga — e que 
esta integrada pelos mesmos 
partidos que a compde em 
Ayailandia—ja se defimu pela 
chapa majoritaria que 
concorrera as prdxirtias 
eleiydes numicipais. Como era 
esperado, o candidato a 
prefeito sera o ex-prefeito 
Raimundo Pimentel, enquanto 
que a candidata a vice-prefeita 
sera a atual vereadora por 
Ayailandia, Uzivete Botelho. A 
defmiyao da chapa ocorreu na 
manha do ultimo domingo, 
durante a convenyao conjunta 
dos partidos que integram a 
Forya do Progresso. 

Indefinida 
Enquanto isso, o FPB e o 

PFL de Itinga marcaram suas 
convenydes para o proximo 
sabado, dia 29. Ate o momento 
so ha consenso para a cabeya 
de chajia majoritara, que sera 
ocupada pelo atual vereador e 
presidente da Camara 
Municipal de Ayailandia. 
Christian© Fernandes de Assis 
Filho. O seu vice, que a 
prinefpio seria o vereador 
Leocadio, ainda esta por se 
definir. tendo em vista que o 
nome do tambem vereador 
Salomao vem send© 
insistentemente citado para 
ocupar o jiosto. Entretanto, a 
defmiyao devera ocorrer ate a 
pnixima quinta-feira. 

Cuidados 
Vamos ter em Ayailandia, 

uma eleiyao com poucos 
candidatos majoritarios. 
Apenas Ires eoncorrentes para 
0 cargo de prefeito municipal. 
Porlanlo, pouca gente para 
uma briga de foice no escuro. 
1 )ai m )ssa advertencia aos tres, 
para que nao cometam 
deslizes legais, tendo em vista 
que a fiscalizayao dos demais 
coneorrentes sera implacavel 
Sem ser pitonisa ou vidente, 
nao e dificil verificar que 
deveremos ter, dentro em 
breve, uma verdadeiraguerra 
juridica, em toreno de registro 
de candidaturas ou pequenos 
descuidos legais durante a 
campanha. E so esjx^rar para 
ver. 

GASTROCLINICA 

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

N 

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

Tucanu's Produ^oes 

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

Super Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - IV1 - Telefax (098) 723 • 2034 
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fmperatiz, (MA), 25 dejunho de 1995. Encarte especial do Jornaf Capiiaf. ConsuHe o editor para pubiicagSo (mesmo que parciaf) de matGrias deste caderno 

impnme 

Empresas jomalisticas dobram o faturamento 

m 

por Sergio B. Gusmao 
Jomalista 

A mfdia brasileira festeja 
o Piano Real nas noticias e 
na caixa registradora. 1995 
foi um ano de boas noticias 
na economia. Se as 
manchetes anunciavam 
juros altos, negocios em 
queda, desemprego, 
recessao, inadimplencia, os 

boletins internos noticiavam 
bons e diversificados 
negocios. Os qualro jornais 
mais influentes (Estadao, 
Folha, Globo e JB) elevaram 
suas vendas de 490,2 milhoes 
em 1994 para 553,5 milhoes 
de exemplares em 95 — um 
aumento de 13% na circulacao 
paga. Dos grandes, o unico 
que perdeu leitores foi o 
Jornal do Brasil — vendeu 

6,6% a menos que em 1994. 
O faturamento so em 
publicidade, para os jornais 
conferidos pelo Projeto 
Intermeios, aumentoiu em 
67% — de US$ 900 milhoes 
para US$ 1,5 bilhao. As 
manchetes de economia do 
Estadao destacando em geral 
um cenario cor-de-rosa 
podem ser lidas reportagens 
interna. 0 jornal dobrou seu 
faturamento de R$ 212,9 
milhoes em 1994, para R$ 456 
milhoes em 1995. A Folha 
pulou de R$ 213,6 milhoes 
para R$ 440,1 milhoes — 
nada menos que 90% de 
expansao. A circula^ao das 
revistas deu um saldo brutal 
de 44%, com a venda de 370 
milhoes de exemplares. E a 
receita de publicidade 
aumentou em 72%. O negocio 
da midia, monitorado pelo 
Projeto Intermeios, que 
contabiliza de 85% a 90% da 
verba no Brasil para o jornal 

e avangam para 

Meio Mensagem, 
movimentou IJS$ 6,49 
bilhoes no ano passado — 
42,5% a mais que em 1994 
(Meio Mensagem, 12/2). 

lima das razocs para 
esses negocios de primeira 
pagina foi o aumento da 
circulagao de dinheiro nas 
chamadas classes C e D, o 
que fez engordar o anuncio 
classificado em 68% — e o 
classificado significa em 
media 40,7% da receita 
publicitaria dos jornais. 
"Estado lidera mercado e 
publica 1,5 milhao de 
anuncios classificados", 
informou o Estadao em 7/3, 
dando conta de que seus 
classificados fecharam o ano 
com 12 mil paginas, enquanto 
o "segundo jornal" teve 8 mil 
paginas. A Folha respondeu 
com um anuncio publicado 
em Meio&Mensagem, em 
18/3; "Uma noticia qie faltou 
no caderno de negocios do 

o ramo de telefone celular 

outro jornal. Folha de S. 
Paulo. 6.405 paginas a mais 
de publicidade que o outro 
jornal em 95". O sucesso no 
negocio tambem decorreu 
do aumento dos 
investimentos em 
publicidade de publicidade 
de produtos populares, a 
coqueluche do ano, e da 
entrada no mercado, mais 
competitivo, de novos 
anunciantes. A frase mais 
ouvida nos departamentos 
comerciais das empresas de 
comunicagao e: "Nosso 
faturamento dobrou em 95". 

0 caixa gordo tern 
empurrado as empresas de 
comunicavao para a 
forma^ao de 
conglomerados. O padrao 
tende a ser o d^s 
Organiza^ocy? Globo, com 
inleresses tentaculares em 
televisao, jornal, radio, TV a 
cabo paga e as chamadas 
novas tecnologias — TV a 

cabo associada a cinema, 
computadores e telefones 
celulares. A Editora Abril 
segue a Globo de perto e o 
Grupo Estadao, que ja 
linha um radio, e edita 
guias e listas telefonicas, 
entrou no negocio dos 
celulares. As listas sao uma 
mina de prata para o 
Estadao: o faturamento da 
Ocsp Midia passou de US$ 
56,7 milhoes em 94 para 
IJS$ 142 milhoes em 95. 

O ultimo dos grandes a 
entrar no clube foi a Polha 
de S. Paulo. Em 8/3 o 
jornal anlecipou o anuncio 
formal, que faria em 18/4, 
de que estava se 
associando ao Unibanco, a 
construtora Odebrecht e a 
operadora americana Air 
Touch para disputar o 
mercado de 17,2 milhoes 
de telefones celulares 
previsto para o Brasil em 
2003. 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

06:15 Bom Dia Cidade 
07:00 Reporter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:30 Note e Anote 
12:00 Imperatriz 24 floras 
13:15 Falando de Deus 
13:18 O Radio na TV 
14:15 Nanny 
14:45 O Agente G 
17:00 O Mundo de 

Beak man 
17:30 Zorro 
18:00 Oravao das Seis 
18:05 Cidade Alerta 
19:00 Esporte Capital 
19:15 Jornal da Record 
20:00 25a 

21:30 Campeoes de 
Audiencia (A 
Programar) 

23:30 Nova York Contra o 
Crime 

00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da Fe 

EQUIfE 

f HOE MIX, SOM 

E LUZ, MAIS UM 

EMfREEM- 

DIMENTO DO 

SISTEMA 

TUCAMU'S DE 

COMU MI CA^AO 

ProgramAgao de hoje rara as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

05:00 Igreja da Gra^a 
06:30 Diario Rural 
07:00 Home Shopping 

Show 
07:30 1,ocal 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha Maravilhosa 

da Ofelia 
10:30 Men Pc'- de Laranja 

Lima 
(11:25 Vamos Falar com 

Deus 
11:30 Estayao Crianya 
12:00 Memdria Band 
12:30 Figura 
13:00 Estayao Crianga II 
13:15 Local 
15:15 Cine Trash (A 

Programar) 
17:00 Supermarket (com 

Ricardo Corte Real) 
17:30 Programa Silvia 

Poppovic 
19:00 Local 
19:10 Men Pd de laranja 

Lima 
20: (M) 0 Campeao 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Forca Total (A 

Programar) 
23:30 Sessao Nocaute 
00:30 Gente de Expressao 

(com Bruna 
Lombardi) 

01:00 Jornal da Noite 
01:30 Circulando 
01:40 Flash 
02:40 Vamos Falar com 

Deus 
03:10 Informercial 

TV DiSusora 

Canal 7 

SBT 

05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
07:30 Maranhao TV 
08:00 Bom Dia & Cia (com 

Eliana) 
10:00 TV Animal 
10:30 Programa Sergio 

Malandro 
11:30 Moreira Serra 

Especial 
12:00 Carrossel das 

Americas 
12:40 Aqui Agora Maranhao 
13:30 Cinema em Casa 
15:30 Festival de Filmes 
17:00 Passa ou Repassa 
17:30 Aqui Agora 
18:30 Colegio Brasil 
19:20 TJ Brasil 
20:00 Antonio Alves, Taxista 
20:50 Programa Livre 
21:50 Razao de Viver 
21:50 Antonio Alves, Taxista 
22:30 Curvas Perigosas 

(Serie) 
23:30 Jornal do SBT 
23:45 Jo Soares Onze e 

Meia 
01:00 Jornal do SBT 
01:30 Programa Joyce 

Pascowitch 
01:35 Perfil 
02:35 Telesisan 

TV Mlrante 

Canal lO 

globo 

06:10 Programa 
Ecumenico 

06:15 Telecurso 2000 - 
Curso 
Profissionalizante 

06:30 Telecurso 2000 - 2° 
Grau 
06:45 Telecurso 2000- 1° 

Grau 
07:00 Bom Dia Imperatriz 
07:30 Bom Dia Brasil 
08:30 TV Colosso 
12:00 Mirante Meio Dia 
12:30 Globo Esporte 
12:45 Jornal do Maranhao 

T Ediyao 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Video Show 
14:10 Vale a Pena Ver de 

Novo- Despedidade 
Solteiro 

15:40 Sessao da Tarde 
(Gladiador, O 
Desejo) 

17:30 Malha^ao 
18:00 Quern e Voce 
18:55 Jornal do Maranhao 

23 Edi^ao 
19:10 Vira Lata 
20:00 Jornal Nacional 
20:30 0 Rei do Gado 
21:30 Ter^a Nobre (A 

Com^dia da Vida 
Privada) 

22:30 Intercine (Royce, Um 
Agente Muito 
Especial - A 
Contadora de 
Historias - Blaze, O 
Esc^ndalo) 

00:30 Jornal da Globo 
01:00 Campeoes de 

Bilheteria (Fugindo 
do Destine) 

TV Natlva 

Canal 13 

MANCHETE 

07:00 Telemanha 
07:30 Patrine 
08:00 Sailor Moon 
08:30 Sara + Escola Biblica 

da Fe 
09:00 Home Shopping 
09:15 Dudalegria 
10:30 Samurai Warriors 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olimpico 
12:30 Ediyao da Tarde 
13:00 TV Alternativa 
14:45 Os Medicos 
15:45 Home Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessao Animada 
17:45 Sailor Moon 
18:15 Samurai Warriors 
18:45 Shurato 
19:15 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
19:55 Sessao Animada 
20:15 Manchete Esportiva 

2? Edi^ao 
20:30 Mundo dos Esportes 
20:50 Jornal da Manchete 
21:50 Tocaia Grande 
22:50 Camera Manchete 
23:45 Boletim Olimpico 
23:50 Momento Economico 
00:10 Home Shopping 
00:20 Jornal da Manchete 23 

Ediyao 
00:50 Clip Gospel 
01:50 Espayo Renascer 

TVCNT 

Canal 23 

CNT/GAZETA 

NAO FORNECEU PROGRAMAQAO 

TV, 

R/ytio, 

c 

A WaA 

wdjUvOA, 
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Sociedade em 

Expressao 

por SORAYA LUIZA 

Convemao 9 

— Em clima de festa a coliga<;ao Imperatriz Somos N6s (PMDB, PRP, 

PSL, PCdoB). definiram no ultimo domingo, o candidato a prefeito de 

. Imperatriz, que teve como vitorioso o ex-interventor e empresario 

, lldon Marques (Liliani). O evento contou com a presen^a do 

presidente regional licenciado do PMDB, deputado federal Joao 

Alberto e o presidente em exerdcio, Remi Ribelro. 

— O PRP, que teve sua conven<;ao no domingo e tern como presidente 

o Dr. Vitorio Carvalho (Clinica de Acidentados) tambem esteve em 

festa durante todo dia. O ex-presidente do partido, Dr. Luis Carlos 

Noleto e o vice de lldon Marques. Duas for^as que estarao unidas em 

prol do desenvolvimento de nossa cidade. 

— O PRP definiu os seus candidates a vereadores que sao; Dr. 

Oliveira (delegado), Joel Costa, Ferreira e Sebastiao. 

Compromisso 

Sarney Filho garante o apoio da familia ^arney ao candidato 

Fiquene. Sera que ouviremos a mesma mensagem da governadora 

ou do vice? 

Elogiando 

Por falar em Sarney Filho, vale ressaltar a eficiencia e o excelente 

trabalho que ele vem desenvolvendo no Cbngresso Nacional, na 

Comissao Or^amentaria da Uniao. 
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Oquinlrl.r Mnrin Ulr pr). f.rarA FcnnnJ* Calndo. Doracye Celin. apoio a lldon Mnrque* ^ 

Aniversariou 

No domingo, o interventor Dorian Menezes, que comemorou ' in 

family" na ilha, retornando ontem para'a imperosa, para dar 

continuidade ao grande trabalho que vem exercendo d frente da 

administra^ao municipal de Imperatriz. 

Em alta 

A diretoria do Fly Back reuniu no ultimo sabado, a higth society, para 

juntos brindarem a passagem de 1 7 anos da casa, para vivetem 

momentqs de grandes emo^oes. 

Os DJs aqueceram a noite com uma bela sele^ao musical, que volrou 

ao tempo para o delirio do publico presente. 

Marcos Kovarick (pres. do PCdoB), Dr. Luts Carlos (PRP), Dr. Oliveira, lldon Marques 
(cand. apref. pelo PMDB) e. Xgostinbo Noleto, marcandopresenca na convencao do PRP 

PEL 

Reuniu uma multidao de partidarios para a grande festa de 

convencao no domingo, que contou com a presenca do senador 

Edison Lobao, e no final da tarde, depois de uma maratona de 

compromissos, o deputado Zequinha Sarney deu o ar da gra(;a 

dando o seu apoio ao candidato do PFL, Jose de Ribamar Fiquene. ♦ 

lldon x Fiquene 

Eis a questao. O governo apoia quern: lldon ou Fiquene? 

Dizem por ai 

Que o vice-governador Jose Reinaldo Tavares esteve na imperosa so 

de passagem e parece que nao compareceu a convencao do PFL. 

Porque sera? 
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Marlene (Fly Back), Juracy e Shirlene, uw trio de pur a beleza 

Bonzoy Import 

A mais transada loja da cidade, com: artigos 

importados e pregos irresistiveis em: lougas, cristais, 

perfumes e presentes para aniversarios e casamentos 

Rua Duque de Caxias, 850, Agailandia-Maranhao 
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Associacao Comercial e Industrial 

de Acailandia - Fone: 738-1581 
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por FREDERICO LUIZ 

Conceigao 
Formiga 

Nota 10. A indica^ao da 
vereadora Conceigao 
Formiga para scr candidata 
a vice-prefeita na chapa de 
Sebastiao Madeira. Com um 
passado invejavel, e oito anos 
de mandate de vereadora, 
Conceigao Formiga ^ o que 
pode se chamar de nome 
certo, na hora certa, no lugar 
certo. 

Paulo 
Cesar 

O Brasil ficou chocado 
com a morte de PC Farias. O 
Rei do trafico de influencia foi 
assassinado em sua mansao- 
escritdrio em Maceio. 
Queima de arquivo nao e um 
crime que so acontece em 
Imperatriz. Confira artigo na 
pagina 2A. 

Danga 
com Lobos 

Esta chegando ao fim a 
danya dos vice. Falta apenas 
o Coronel Guilherme 
Ventura indicar sou 
companheiro de chapa. Na 
verdade todos os candidates 
escolheram bem. Jomar 
Fernandes optou por Aroaldo 
Santos, ex-vereador e 
profundo conhecedor dos 
bastidores da politica 
imperatrizense. Sebastiao 
Madeira foi supimpa ao 
escolher Conceiyao Formiga, 
unica mulhe/r a disputar 
cargo majoritario nessa 
eleiyao municipal de 03 de 
outubro. Jose de Ribamar 
Fiquene incorporou o PTB 
com Carlos Lima, lev an do 
dois vereadores, tempo na 
TV e lideranyas expressivas. 
Ildon Marques de Sousa 
arregimentou Luis Carlos 
Noleto, vereador do PR? que 
aglutinou o PCdoB e o PSL, 
mostrando que alem de bom 

articulador, desfruta de livre- 
transito nos^ segmentos 
politicos locals. 

Elogio a 
Loucura 

Tivesse vivo, ate mesmo o 
sereno holandes Erasmo de 
Roterda elogiaria a conduta 
dos partidos politicos de 
Imperatriz na escolha de suas 
respectivas chapas 
proporcionais. Todas as 
coligaydes optaram por 
enxugar o niimero de 
candidatos, aumentando a 
qualidade dos pretendentes a 
uma vaga na Casa de Dorgival 
Pinheiro de Sousa. Por um 
momento, o municipio ficou 
perto de ter mais de 500 
candidatos a Camara 
Municipal. 

Erro do 
PFL 

O Partido da Frente 
Liberal, PFL. deixou de 
viabilizar a candiatura do 
carnavalesco Mauricio, que 
tamb^m ^ presidente do 
Marilia Futebol Clube. Bom de 
voto, Mauricio vai fazer falta na 
coligayao Tudo por Imperatriz 
que sustenta a candidatura do 
ex-governador Jose de 
Ribamar Fiquene. 

Lei da 
propaganda 

Menino dos olhos pretos, 
sobrancelha de veludo. Meu 
amigo, a Resoluyao n0 19.512, 
de 18 de abril de 1996 que da 
instruyoes sobre propaganda 
6 negocio de outro mundo. 
Draco, certo legislador 
romano deve estar rindo a toa 
em seu tiimulo. Em relayao a 
Radio e TV, a lei e clara. A 
partir de primeiro de julho, ^ 
proibido, at^ mesmo nos 
noticiarios, emitir quaisquer 
tipo de opiniao que beneficie 
candidatos nas eleiyoes 

majoritarias e proporcional. 
Quern desobedecer vai pagar 
multa de 10.000 a 20.000 Ufir, 
al^ra da suspensao da 
transmissao da emissora. Uma 
riqueza. Sobria, a lei deve 
ajudar os candidatos da banda 
etica que dispoe de pouco 
dinheiro para investir em 
propaganda no radio e na tv. 
Todos os anos, a justiya 
imprensa os veiculos que 
possuem concessao piiblica. E 
todos os anos, os publicitarios 
arranjam um jeitinho de fazer 
propaganda para seus 
candidatos, sem ferir a Lei. 
Essa historia parece com a 
formula um. Nao adianta inibir 
novas tecnologias, todos os 
anos os pilotos batem os 
recordes das pistas. 

Triste 
papel 

A prefeita de Sao Luis, 
Conceiyao Formiga, cumpre 
um triste papel na eleiyao 
deste ano. Filiada ao PSB, 
entregou a legenda para os 
brayos de Joao Castelo, do 
PPB. Muito mais do que isso, 
elege o candidato da Frente 
Etica em Sao Luis, Jackson 
Lago, comos eu principal 
adversario. Turvando essa 
agua, essa agu'a que um dia, 
por estranha ironia, a elegeu 
prefeita da capital do Eslado. 
Aqui na terrinha, sintonizado 
com a politica, o presidente do 
PSB da um shou no comando 
dos socialistas. 

"Candidato 
do Bem" 

O ex-governador Jose de 
Ribamar Fiquene afirma que e 
o candidato do Bem. 0 bem so 
existe, porque existe o mal. 
Quern entao seria o candidato 
do mal? Os adversarios do ex- 
governador, no entanto, dizem 
que realmente o peefelista e o 
candidato do Bem, o Banco do 
Estado do Maranhao. 

Cidade ' 
Agora 

Esta semana, o programa 
Cidade Agora entrevista as 
mulheres dos candidatos a 
prefeito de Imperatriz. Elas 
vao dizer, porque seus 
respectivos maridos estao 
aptos para governar a cidade. 
O Cidade agora, apresentado 
pelo colunista e por Od^cio 
Marega, vai ao ar na TV 
Capital, yanal .5,,a§ 7^10 bs. 
Confiram. 

Ondas Curtas 

[ | Meio mundo de vice danyou no ultimo final de semana. 

□ So do lado de Fiquene, um preferido e quatro preteridos. 

Q Madeira indicou um nome de primeira linha para ser candidato a vice. 

□ Conceiyao Formiga para vice-prefeita, foi uma escolha excelente. 

[ \ E de quebra, o nome da coligayao foi acertadissimo. De primeiro mundo. 

□ Coligayao Reage Imperatriz sustentando a candidatura de Madeira. 

□ La vem o Leao. 1^ vem o Leao. La vem o Leao. 

[ \ Pra ganhar essa eleiyao em Imperatriz tern que ser o Rei da Selva. 

□ Virgem que Riqueza, Ildon Marques foi candidato linico na convenyao de Domingo. 

| Imperatriz Somos Nos. A nossa forya, numa so voz. l^embram da rmisica? 

□ Quern segura o lider das pesquisas de opiniao? 

□ Jomar Fernandes tern uma equipe que trabalha e muito. 

□ A militancia do PT-PDT-PV da um show nas ruas de Imperatriz. 

□ Quern indica o vice esta semana e o Coronel Guilherme Ventura. 

[ | Vai de PSC apostando no eleilorado que esta cansado de promessas. 

□ " Eu fui no mato morena, fui buscar cipd ... 

Qj ... Eu vou de banda de banda ... " 

□ So da banda etica nessa eleiyao. A outra tern que tomar besetacil. 

□ Afinal, poeira, muita poeira, faz muito mal para os pulmoes. 

□ Valter Rocha foi felidssimo ao formar o Movimento Reage Imperatriz. 

I I Nome bonito para proposta consequents. O Movimento virou Coligayao. 

So falta Ventura 

definir o vice 

danca dos esta vice 

chegando final ao 

v.-: 
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LASORATORIO CIESIO FOMSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

Atendemds for cdnvenid- Fone: '72 1-54 1 1 
  .i. : .X .    ; . . A 



M ■■ §*«»■- 

TV 
* V 

\ ^ ''' 'l ^ & s 

:"> 
r-.: mm 

por MACHADO NETO 

rft&tfa: Stctfa ameaca 

caea- de Imfceruitnij 

Esta e para voce c^ue, ao primairo 6intoma 

da doen^a do sau cao da astima^ap, procura 

imadiatamanta o socorro veterinario: asta 

havendo um surto da Gastroantarita canina 

na cidade. 0 alarta a do madico vaterinario 

Josa Lopas da Fonsaca Filho, cuja clinica, a 

Servet, tem racebido um razoaval numaro da 

caes aprasentando os e'mtomae da doen^a 

c^ua, ee nao for combatida am tempo habil, 

mata o animal am poucae horas. 

Dr. Joee Lopas acrescanta c^ue oe sintomas 

da ^astroanterita sao: falta da apatite, 

triataza, vomitos frec^uantes a diarreia'com 

san^ue, c^ue podarao matar o animal 0a nao 

houvar o tratamento adequado recomendado 

pelo0 medico0. 

"Para o cao da pouca idada, o ideal a c|ua o 

me0mo 0eja vacinado no maximo ata 00 

primairo0 4&dia0 da vida", adianta o Dr. Jo0a 

Lope0. (721-4135). 

Fica o alarta. 

Hoja 1,17% 

Amanha 1,12% 

Fonte: 3C/Gazeta Marcantil. 

Sbte Mtootna, occei carui 

"A elite bra0ileira mo0tra 0ua cara. Pua0 

pe0^ui0a0 exclu0iva0 revalaram o c^ua a elite 

pan0a, porc^ue a tao odiada, porc^ue 0e odaiam, 

a c^uem 0ao a0 20 pe00oa0 mai0 podero0a0 

a influante0 do Pai0, numa Ii0ta encabe^ada 

por Antonio Ermfrio da Morae0". 

E o c^ua ravela a adi^ao da revi0ta VEJA, 

da0ta 0emana (am raporta^am da capa) c^ua 

cha^a a© banca0 via Dimapi. 

"Pracedao. coHfaa, 

Prometemo0 para hoja falar mai0 0obra o 

proce00o c^ua o Govarno promate contra a 

A00ociagao 5ra0ileira do Comercio 

Farmaceutico (A5CFarma), acu0ada da 

implantar a di0tribuir tabela0 da pre9O0 c^ua 

0upo0tamente induziriam a carteliza^ao da0 

farmacia0 em todo o Paf0. Ou 0eja, pratica 

comum da pre9O0. 

' "^.ewatei " 

,0 alvo do Govarno na0 inve0ti^a9oe0 contra 

. I ^ K . 
Imperatriz, 25 de junho de 1996 

j * jVAamzul l-Vodu+os Quimicds. 

j Completa Koje mais um ano de fundapao 

I e recede os pa^abens e vo+os de coutlnuado 

j sucesso da e do seu 

a ABCFarma e a suposta distribuigao, em todo Representagoes VXda., ah na Getuho Varg 

0 Pa is, da "Revista ABCFarma", ^ua fixaria 1219 (altos). Rara a 

margam da luaro uniforma da 30% para os Gilbarto raprasanta a 3J 

medicamentos. ^ ^riae marcas famosas da produtos 

Atraves da 5ecretaria de Direito EconSmico, alimenticios de pnmeira hnha. 

o Govarno apura o u0o da tabela da0da 1992. 

Inicialmante, ela taria 0ido di0tribuida com o 

titulo da "Con0olida9ao de Pre9O0". 

Tem mai0 amahna. • 

0 fona a: 721-7974. 

Semestral ate 30 de junho: 

R$ 0,&28>7. 

OcClG- 

0 grama na abertura ontem da E3M&F; 

R$ 12,42 

Dezenas sorteadas domingo (23) 

para o concurso 213 da Quina: 

05,13,14, 34, 63. 

(pitfienfa 

Um a bra 90 hojarpara o boa pra9a Gilbarto 

Ca0tro, titular da Gilcar Comarcio a 

w:- 

'f 

'TJtana&Mti 

O Armazem Paraiba cumpre hoje (25), mais um dos 
/tens da extensa programa^ao de aniversario do Grupo 
Claud/no — Lojas de Departamentos, com a realizafao 
de uma maratona com a chegada da Tocha Ohmpica (a 

tarde) que de Imperatriz estara seguindo para 
Afailandia. A programafao de aniversario do Paraiba 

tem como tem a este ano, as OIL npia da s de Atlanta 
(EUA), cujo inicio sera em julho. A foto egistra um dos 
momentos da grande carreata realiza j no i 'timo dia 

16. Vale o registro. 

'Tfieya 

Dezanae ontam para o 

concurso 016 da Mega Sena: 

20, 52, 34, 49, 58>, 60. 

tZueirtui 

de (vu^cccw^? 

A morta do empreaario ala^oano Paulo 

Ceaar Faria0, principal bra90 da corrup9ao do 

govarno Collor, taria 0ido uma 0impla0 

"quaima" da ar^uivo? 

Ca0o a hip6ta0a de o|_ue PC taria 0ido 

a00a00inado por 0ua namorada Suzana 

Marcolino da 6ilva (tambam ancontrada 

morta) nao 0aja confirmada pala pencia, a0 

autoridada0 policiai0 tarao c^ua admitir o[ua 

0e tratou da uma "^uaima" de arquivo. 

(Confira a0 ultima0 noticia0 a raapeito no 

notociario nacional da0ta jornal). 

Sufcer 

Seoa 

Dezenas sorteadas no domingo 

(23), para o concurso 064 da 

Super Sena: 

04, 20, 26, 39, 41, 45. 

'Dolan 

* Paralalo P$ 1,03 

* Turi0mo P$ 1,02 

* Comarcial P$ 1,00 

Cota9oe0 de ontem (meio-dia) 

& tZuilo- 

Comemora-0e hoje (25), o Dia do lmi(0rante 

e tambam o Dia do Quilo, antra outra0 

efemaride0. 
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Novo Godigo de Transito e aprovado 

Projeto preve tres tipos de pena para os infratores: 

detengao, prestagao de servigos a comunidade e indenizagao as vitimas 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Preocupado 
O senador Casildo 

Maldaner (PMDB-SC) 
considerou preocupante a 
decisao da Camara dos 
Deputados de rejeitar a 
paridade da contribui^ao da 
Uniao com a dos servidorcs 
para os fundos de peosao das 
estatais. Ele informou que o 
Governo Federal repassahoje 
dois reais para cada real pago 
IK)r funcionarios deempresas 
como o Banco do Brasil, 
Petrobras e Banespa. O 
dispositivo derrubado pelos 
deputados reduziria esse 
valor a metade, estabelecendo 

igualdade entre as 
col^tribui^des. 

Novo 
embaixador 

A Comissao de Relaydes 
Exteriorcs e Defesa Nacional, 
presidida pelo senador 
Antonio Carlos Magalhaes 
(PFL-BA), aprovou, por 
unanimidade, apds sabatina 
em reuniao secreta, a 
indica^ao do ex-senador Jorge 
Bornhausen para exercer do 
o cargo de embaixador do 
Brasil em Portugal. A decisao 
sera encaminhada a 
apreciagao do plenario do 
Senado. 

Jorge Bornhausem 
segundo o parecer do relator, 
senador Guilherme Palmeira 
PFI.AL). "urn homem 

piiblico de notoria. fecunda e 
intensa atividade poh'tica e 
profissional", tendo sido 
governador de Santa Catarina 
entre os anos de 1993 a 1991. 

O caso 
do lobisomem 

Parece mentira, mas nao 6. 
I'm lobisomem anda 
assustando aos moradores de 
uma cidade do interior de 
Minas Gerais. O fato tern 
chamado aten^ao e a ate entao 
pacata localidade, passou a 
ser destaque na imprensa 
nacional. Segundo 
informa^oes, varias pessoas ja 
viram o bicho. Um rapaz que 
foi por ele atacado, mostrou 
os arranhoes espalhados por 
varias parte de seu corpo. 

Agora, a movimentagao na 
cidade caiu drasticamente na 
parte da noite. No rm'nimo, 
um episodio pitoresco o 
aparecimento do homem 
cabeludo. O retrato falado da 
coisa ja foi feito pela policia e 
parece tralar-se realmente de 
um lobisomem. Tern todas as 
caracteristicas. 

Dura 
realidade 

O Governo Federal nao 
quer admitir, mas a realidade 

^ dura no nordeste. Pessoas 
estao passando fome e 
criangas ja nascendo mortas 
ou, entao, com alguma 
anomalia. Nao fosse o 
trabalho realizado por 
entidades de carater 
filantropico como o Unicef 
(da GNU) e Legiao da Boa 
Vontade (LBV), a situayao 
seria ainda pior. 

Aviso 
do alem 

A misteriosa medium 
Adelaide Scritori, da 
Fundagao Cora Coral — a 
mesma que advertiu sobre a 
morte de Ulysses 
Guimaraes, caso viajasse 
pelo ar —, avisou, em julho 
de 1993, que estavam 
planejando assassinar PC 
Farias. 

A medium dizia, a epoca, 
que PC poderia ser morto 
como "queima de arquivo" 
PC seria uma especie d( 
arquivo vivo e nao teria 
contato nem com a decima 
parte de tudo sobre o que 
fazia sobre o envolvimento 
de auloridades com o 
esquema de corrup^ao 
montado no governo Collor. 

A previsao nao se 
confirmou: tres anos depois, 
tudo indica que PC foi morto 
num crime passional. 

Educagao 
em questao 

A educagao ainda e o 
principal assunto que 
preocupa o povo brasileiro, 
tendo em vista que o governo 
de Fernando Henrique 
Cardoso nao anuncia 
medidas urgentes e denlro 
do alual contexto da 
economia nacional, que 
visem a versao do quadro. 
Melhor do que construir, faz- 
se necessario adaptar-se as 
escolas para uma nova 
realidade. Reciclar 
professores e promover a 
instalapao de equipamentos 
modernos. 

Disparo feito, espera-se, 
agora, a conscienliza^ao da 
equipe de FIIC lotada no 
Ministerio da Educagao, em 
Brasilia, sobre o assunto em 
questao. 

Crimes 
de guerra 

O lider servio bosnio 
Radovan Karadzic, indiciado 
pelo tribunal de Haia por 
crimes de guerra cometidos 
na Bosnia Herzegovina de 
"presente" dentro de poucos 
dias. Karadzic conlinuara 
contudo em seu posto de 
lider do Partido Democratico 
Servio (PDS). 

 ^  

por Nilton Horita 
Da Agenda Estado 

A comissao especial que 
examinou o projeto de Cddigo 
de Transito Brasileiro aprovou 
o substitutivo do relator, 
senador Gilberto Miranda 
(PMDB-AM), e duas emendas 
do senador Jose Roberto 
Arruda (PSDB-DF). 

O projeto de novo cddigo de 
transito garante a todo ddadao 
o direito de recorre'r aos 
drgaos piiblicos de transito 
para solicitar sinaliza^ao, 
fiscaliza^ao e implanlayao de 
equipamentos de seguran^a. 

O presidente da comissao, 

LDO preve 

corte de 

pessoal em 97 

por Nilton Horita 

0 governo esta decidido a 
reduzir o numero de 
funcionarios piiblicos no 
proximo ano, mesmo que nao 
seja aprovada a proposla de 
reforma administrativa 
encaminhada ao Congresso. 
Um dos mecanismos para 
diminuir o gasto do Tesouro 
com pessoal esta embutido'no 
projeto de Ltd de Diretrizes 
Oryamentarias (LDO) para 
1997, e preve que o governo 
so reponha parte das vagas 
criadas com a aposentadoria 
ou demissao voluhtaria de 
servidores. 

A oposiyao tentou retirar 
esse dispositivo do projeto da 
LDO, que esta sendo discutido 
na Comissao Mista de 
Oryamento, mas um acordo 
entre as lideranyas do governo 
no Congresso e o relator do 
projeto, senador Ronaldo 
Cunha Lima (PMDB-PB), foi 
fechado para restaurar o 
mecanismo, pelo menos no 
ambito do Poder Executivo. 
Pela regra proposta, o governo 
so vai rcpor um numero 
maximo de aproximadamente 
sete mil vagas no proximo ano. 
Como cerca de 30 mil 
funcionarios se aposentam ou 
pedem demissao todo ano, a 
reduyao pode superar 20 mil 
servidores em 1997. 

O acordo garante a 
manutenyao, na LDO, deste e 
de outros pontos de interesse 
do governo, que haviam sido 
retirados do projeto pelo 
relator. Tudo ainda depende, 
porem, da aprovayao do projeto 
na Comissao e, em seguida, no 
plenario do Congresso. 

senador Francelino Pereira 
(PFL-MG), acredita que at^ o 
fim deste ano o Pais tera um 
novo codigo de transito. 

0 projeto aprovado pelos 
senadores preve, para os 
responsaveis por crimes de 
transito, penas de distintas 
naturezas - desde as privativas 
de liberdade (detenyao), ate a 
de prestayao de serviyos a 
comunidade e as multas 
reparatdrias (o infrator fica 
obrigado a indenizar a vitima 
ou seus familiares). Alem 
disso, fixa em 110 km/h o 
limite maximo de velocidade. 

Vejamos os casos em que o 
substitutivo ao projeto de 

Cddigo de Transito Brasileiro 
que estabelece pena privatiya 
de liberdade e suas respectiva 
penas: 

a) praticar homiddio 
culposo na direyao de veiculo 
autoraotor: dentenyao de dois 
a cinco anos e suspensao da 
permissao ou habilitayao para 
dirigir veiculo. A pena sera 
aumentada de um teryo se o 
motorista nao liver carteira, 
atropelar na faixa de pedestre 
ou na calyada, , deixar de 
prestar socorro a vitima ou 
quando sua profissao ou 
atividade exigir cuidadoS 
especiais com o transporte de 
passageiros; 

b) vender, fornecer ou 
servir bebidas alcodlicas a 
quern saiba eslar dirigindo ou 
prestes a faze-lo: detenyao de 
tres meses a um ano, ou mulla; 

c) participar de racha: 
detenyao de seis meses a tres 
anos, multa e suspensao da 
permissao ou habilitayao para 
dirigir veiculo aulomotor; 

d) entregar o carro a 
pessoa nao habilitada: 

detenyao de seis theses a dois 
anos ou mulla; 

e) trafegar em alta 
velocidade na proximidade ue 
escolas, hospitais, pontos de 
onibus, desfiles e outros locals 
de concentrayao humana: 
detenyao, de seis meses a dois 
anos, ou multa; 

0 exigir ou admitir, na 
qualidade de proprictario de 
velcula ou responsavel por 
empresa de* transporte, 
jornada de trabalho do 
motorista acima da permitida 
pela legislayao; detenyao de 
seis meses a um ano, ou multa. 

(j projeto preve multas para 

diferentes infrayoes, com uma 
gradayao: gravlssima (180 
Ufirsou R$ 149,?17),grave (120 
Ufirs ou R$ 99,44), media (80 
UfirsouR$ 66,30) ouleve (50 

Ufirs ou R$ 41.44). Ha uma 
contagem de pontos para as 
infrayoes: a gravlssima vale 7 
pontos; a grave, 5; a media, 4; 
e a leve, 3. Se um infrator fizer 
20 pontos em 12 meses, 
recebe uma multa adicipnal de 
1.000 Ufirs ou R$ 827,80. 

PARA COMPRAR SEU 

COMPUTADOR 

COM O MELHOR PLANO 

DO MERCADO, 

SO E PRECISO ESTA TECLA. 

r 

bl 11 Pffl I 
Enter 

A Li Hani agora e representante da empresa que e a primeira palavra em 

informdtica no mundo inteiro: IBM. 
Toda a linha de computadores e impressoras IBM, voce ja pode comprar com 

os melhores pregos, prazos, garantia e assistencia tecnica. 
Se voce quer entrar para o mundo da informdtica, entre primeiro na Liliani. 

BEM-VINDO AO FUTURO. 

R$ 3.895,00 
a vista ou 
1+12 de 

LJ L-1-1 

R$446,OO 

mensais 
Total a Prazo: 

R$ 5.798,00 

IBM APTIVAK45 
Pentium 100 Mhz 

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

Multimtdia 4X, Teclado 102 Funfoes, Mouse, 
Mais de 30 Softwares p/ sua educafdo, produtividade e 

entretenimenlo. 

Impressora Execjet 4076-IIc. 

Qualidade Superior por um preyo 

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

R$ 665,00 a vista ou 1+12 de 

R$76y00 mensais 

Total a Prazo: R$ 988,00 

y 

a 

Ofertas vdlidas enquanlo durar o estoque. Juros 7.5% a.m 
ile#**' 

Grafica Jardim 

J McLHOR JERVICO CM OFF SET DA REG I AO. T RABAlrl AMOS COM COMPUTA^AO GRAFICA OUE RESUITA 

OS MELHORES IMPRESSOS. Rua Luis Domingues, ne 1 206 tone 721-1077 
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Em Londres, o mundo volta a competir 

Sob o comando de Hitler, a 2° Guerra Mondial eclodiu na Europa 

e previu o mundo de dois Jogos Olimpicos. Em 48, os ingleses reiniciaram a competigao 

Bate 

Bola 

por FRANCISCO DO VALE 

Sede de eyento 
O Pofiespdrtivo do 

Ibirapucra sediou no sabado, 
dia 22, o 10° brasileiro 
mascujino e o l41 brasileiro 
feminino de Kyokushin 
Oyama. Patricia Pazzola, 
campea sul-americana, foi a 
principal atra9ao. 

Duelo dificil 
Anatoli Karpov e Gata 

Kamsky empataram a oitava 
partida pelo Mondial de 
Xadrez, em Moscou, apds 63 
movinientos. 

Maior novidade 
A maior novidade da 

Eurocopa' 96 podera ser vista 
em qualquer jogo do torneio 
daqui para frente. "Sudden 
death", ou morte subita, que 
passou a se chamar "Golden 
Goal (gol de ouro) e agora 
denominada "Gol Dedsivo" 6 
a nova regra estabelecida 
pela Fifa que a Uefa adotou 
para desempate nas partidas 
que terminarem empatadas. 
() novo critdrio estreia em 
competi^oes oficiais. 

O time que marcar o 
primeiro gol na prorrogagao 
(15 por 15 minutos) passade 
fase ou garante o titulo, na 
final (se o gol nao sair, a 
decisao sera nos penaltis). A 
novidade desagradou alguns 
tecnicos. "E absurdo", 
reclama o tecnico Berti 
Vogtsm da Alemanha, um 
dos mais conlrarios a 
medida. 

"Em 30 minutos, o time 
que toma o primeiro gol tern 
tempo para tentar a virada. 
Com o novo sistema, um 
descuido pode custar meses, 
anos de trabalho", comentou. 

Dupla em agao 
As duplas olimpicas 

brasileiras — Jaqueline/ 
Sandra, Adriana/Monica. 
Franco/Emanuel — 
comegaram a dispular, em 
Hermosa Beach. na 
California, mais uma etapa 
do Circuito Mundial de Volei 
de Praia. 

Esta e a terceira etapa do 
feminino e quarta masculino. 
Sera a linica vez nesta 
temporada que os torneios 
das duas categorias ocorrem 
paralelamente e no rtiesmo 
lugar. 

A/a estrada 
Os fundilislas Ronaldo da 

Costa, campeao da Sao 
Silvestre/94, e Iau's Antonio 

dos Santos, se despediram 
do Brasil rumo a Atlanta 
domingo. Participaram da 
prova "Tribuna FM de 
Santos', disputada num 
percurso de 10 km pelas 
ruas da cidade. 

Alem da dupla, ja 
confirmaram presen^a os 
maratonistas Diamantino 
Silveira dos Santos e 
Vanderley Cordeiro de 
Souza, que lambem vao aos 
Jogos Olimpicos 

latismo em pauta 
Os iatisla^ brasileiros 

Chritoph Bergmann e Fabio 
Bodra. representantes do 
Brasil em Altanta na Classe 
Finn, estrearam sabado no 
torneio de Hilton Head (a 40 
min de Savannah-El I A). Esta 
foi a ultima deles antes dos 
Jogos. 

Recorde nacional 
A paraense Patricia 

Ribeiro da Silva, do Londrina 
CC, estabeleceu novo 
recorde nacional para os 
200m borboleta. com 
1 m 17s56, no segundo dia do 
I rofeu Brasil/Correios de 
Nata^ao, no Parque 
Aqualico Julio Delamare, no 
Rio. Patricia integrou o 
4x100 medley, bronze no 
Pan de Mar del Plata 
(Argentina), em 95, e e 
bicampea brasileira dos 
200m borboleta em piscina 
curia. Ja a paulista Fabiola 
Molina, do EC Sao Jose, 
melhorou seu prdprio 
recorde do trofdu para os 
400m medley, 5m02s52. 

De olho 
A seleyao brasileira de 

volei masculino viajou na 
sexta-feira no final da tarde 
para Roterda, Holanda, onde 
devera jogar a fase final da 
Liga Mundial. Antes do 
embarque, o tecnico Ze 
Roberto Guimaraes 
reafirmou sua inlenyao de 
usar a reta final do torneio 
como ponto de observayao 
dos adversaries olimpicos. 
Disse, tambem, que 
atualmente os holandeses e 
os italianos estao num nivel 
acima do time brasileiro. 

"Estes jogos em Roterda 
servirao {)ara 

estabelecermos parametros, 
definirmos o que temos de 
fazer para veneer 
adversaries como a Italia e a 
Holanda", revelou. 
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estadio de Wenbley, o atletismo ajudou os EUA a vencerem os Jogos de 48 

por Luiz Carlos da Costa 
Jornalista 

Iniciada na Europa, devido 
as invasoes da Alemanha de 
Adolf Hitler a outros paises, a 
Segunda Guerra Mundial foi 
implacavel, a partir de 1938, 
com milhoes detpessoas e 
lambem com as Olimpiadas. 
Assim, os Jogos de 1940, 
marcados paraToquio Qapao) 
e de 1944, previstos para 
Londres (Inglaterra), nao se 
realizaram mas acabaram 
sendo computados como os de 
12° e 13° cdifdes da Era 
Moderna. O Japao acabou 
perdendo sua vez para 
promover os Jogos apenas em 
1964, enquanto a capital 
inglesa seria a sede dos 14° 
Jogos, em 1948, quando o 
conflito internacional ja 
terminara. Evidentemente, 
Alemanha e Japao nao foram 
convidados para a festa 
olimpica, abrindo-se 
precedente apenas a Italia, 
com a total anuencia do 
primeiro-ministro Winston 
Churchill. O Brasil esteve 
presente e ganharia sua 
segunda medalha de bronze da 
historia, surpreendendo no 
basquete. 

Muito doente e perdendo a 
lucidez, o barao francos Pierre 
Coubertin, responsavel pelo 
renascimento das Olimpiadas 
da Era Moderna, acabaria 
morrendo em 1937, sem 
consciencia de que o mundo 
estava prdximos de um de 
seus maiores flagelos. 

Ainda exibindo as cicatrizes 
da guerra, a realizayao dos 

Jogos em Londres exigiu 
muitos esforfos e improvises 
dos organizadores, alem de 
gerar muitos protestos. Nao 
foram poucos os que 
consideraram um crro desviar 
dinheiro de "obras mais 
prioritarias". Afinal, o pais e os 
ingleses tinham sofrido 
demais com os ataques 
alemaes. As delega^oes 
ficaram alojadas em pr^dios 
adaptados, como por exemplo 
os barracdes da Forya Aerea 
Real (RAF), escolas e casas de 
familias. Mesmo assim, o 
evento foi bem organizado, 
reunindo 4.468 atletas de 58 
paises, o maior numero ale 
entao visto em Jogos da Era 
Moderna. 

As competiydes foram 
desenvolvidas em instalaydes 
antigas, como o estadio de 
Wembley, construido em 1924 
para abrigar uma exposiyao 
internacional. Foi la que 
aconteceu a cerimdnia de 
abertura com a presenya do 
rei Jorge VI< pai das princesas 
Elizabeth e Margareth. 

I Im dos maiores destaques 
dos Jogos foi a holandesa 
Fanny Blankers-Kocn (30 anos 
e mae de duas crianyas), 
ganhadora de quatro provas 
no atletismo; 100m, 200m, 80m 
c/obstaculos e revezamento 
4x100cm. Com apenas 17 
anos, o norte-americano Bob 
Mathias tambem fez sucesso 
ao se tornar o melhor dos 
dificeis provas do decalto. 
Ainda no atletismo, surgia uma 
grande promessa nas provas 
de fundo e meio-fundo, a 
exemplo do finlandes Paavo 

Nurmi, que se tornou um mito 
olimpico com nove medalhas 
de ouro. Era o tcheco Emil 
Zatopek, que se tornaria a 
"Locomotiva Humana" e seria 
o primeiro a correr os 10.000 
metros abaixo dos 30 minutos. 
Em Londres, Zatopek marcou 
29m59s6 metros e ainda ficou 
cm a prata nos 5.000 metros. 
Em 1953, ele venceria a 
Corrida de Sao Silvestre. 

■« Foi a primeira vez que 
paises da "Cortina de Ferro" 
— formada pelos comunistas 
apds a Segunda Guerra — 
participaram das Olimpiadas. 
Os Eslados Unidos ficaram 
com o maior numero de 
medalhas e, finalmente, 
passaram a dominar as provas 
de natayao. 

Basquete do Brasil 
Apds 28 anos, o Brasil 

voltou, em Londres, a subir ao 
pddio olimpico com o bronze 
do basquete. Mas, quern fez 
sucesso na delegayao foi o 
cozinheiro Antonio Rego. 
Responsavel pela alimentayao, 
ele era sempre o mais 
solicitado pela delegayao, 
representada por 79 atletas e 
43 dirigentes. Os brasileiros 
nao se adaptaram ao tempero 
ingles, considerado adocicado. 

A bandeira brasileira foi 
carregada na abertura pelo 
veterano atlela Sylvio de 
Magalhaes Padilha, futuro 
presidente do Comite Olimpico 
Brasileiro (COB). As provas de 
atletismo tiveram em Londres, 
no salto triplo, a estreia de 
Adhemar Ferreirada Silva, que 
ganharia duas medalhas de 
ouro nos Jogos seguintes — 52, 

em Helsinque (Finlandia) e 56, 
em Melbourne (Australia). 
Geraldo de Oliveira terminou 
em quinto aprova, com 14m82 
contra 15m40 do campeao 
sueco. Arne Ahman. Adhemar 
nao passou das eliminatbrias. 

Os nadadores Willy Otto 
Jordan (2m46s4 nos 200m 
peito), Piedade Coutinho 
(400m livre) e a equipe 
feminina do revezamento 
4x 100m (4m49sl) ficaram em 
sexto. " 

Duelo feminino 
Na final da prova o salto era 

altura aconteceu um 
verdadeiro duelo entre as 
atletas Alice Coachman (EUA) 
e Dorothy Odam (Inglaterra), 
com ambas saltando lm68. 
Mas a vitoria foi dada a 
Coachman por ter conseguido 

sua marca no primeiro salto, 
enquanto Odam so igualou a 
marca no terceiro. Assim, a 
norte-aracricana foi a primeira 
mulher negra a ganhar a 
medalha olimpica de ouro. 

A maratona ajudou a veneer 
a Argentina a se manter como 
o maior destaque latino- 
americano dos liltimos Jogos 
Olimpicos — em Londres, ela 
obteve tres medalhas de ouro, 
tres de prata e uma de bronze. 
Certamente, nao cotado entre 
os favorilos, pois nao tinha 
corrido uma maratona 
anteriormente, o bombeiro 
argentino Delfo Cabrera 
assumiu o primeiro lugar nesta 
prova ja dentro do estadio de 
Wenbley, passando a frente do 
entao lider, o belga Etienne 
Gailly, que ficou em terceiro 
(2h35m33s). 

'eco, objetivo e corajoso. Rssim e Orlando Menezes, qi 

comondci de segunda a sexto-feira, o prograna Cidade 

Alerla, dos 13h00 os 15h30, peb TV Cidade. 

  A verdade mia e c doa a quem doer. 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

Sipat Integrada 

A Viena Sideriirgica do Maranhao e a Gusa Nordeste estao realizando, de 

forma conjunta, a Sipat Integrada, no penodo de 24 a 23 do corrente. A 

Sipat (Semana interna de Preven^ao de Acidentes de Trabalho) esta 

contando com a participa^ao de medicos, engenheiros de seguran^a do 

trabalho, tecnicos de seguran^a e outros especialistas de ativid.ades 

afins. Todo o seu desenrolar estara ocorrendo no salao de conven^oes do 

Santa Maria Hotel, durante o penodo noturno. Sem duvida, esta e uma 

iniciativa das mais louvaveis. 

Apagou 

velinhas 

A bela Camila Siiveira, 

filha do simpatico 

casal Rita e Marco 

Antonio Siiveira 

(CVRP), no ultimo 

sabado, em 

movimentada noitada 

no Ipe Clube, cercada 

de urn grande numero 

de amigos, apagou 

velinhas. 

A aniversariante 

recebeu felicita^oes e 

festejou a linda-data 

com urn reguintado 

conguetel e muita 

badalagao de gente 

bonita e charmosa gue 

compoem o guadro da 

mais hith society 

agailandense. 

mm. 
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Uiorcio vnsconcelos, candidate) a vereador, esta forte e 
dinamico rumo ao pleito de 03 de outubro 

Confercncia 

Encerrou-se na ultima sexta-feira, dia 21. a III Conferencia Municipal de 

Saude, gue teve lugar na Camara Municipal e gue contou com significativa 

participa^ao da comunidade. Ao registrar nossa satisfagao pelo evento, 

fazemos votos para gge todas as decisoes alf tomadas nao figuem como 

letra morta no papel, sendo devidamente implantadas e as suas a^oes 

efetivadas, de modo a gue a comunidade possa sentir os seus efeitos. 

In Concert 

Toda a sociedade da Cidade do Ferro aguarda, com viva expectativa, o 

grande recital instrumental do artista Chiguinho Franca, urn dos maiores 

instrumentistas da Regiao Tocantina. Eximio solista, ele devera encantar 

a todos com uma exibi^ao digna dos maiores virtuosos. A apresenta^ao 

ocorrera neste dia 2S, no salao do Ipe Clube. Urn programa para guem tern 

bom gosto e sensibilidade. 

Convengoes 

vr 3B 
m 

0 grande agito deste ultimo domingo foram as cpnven^oes partidarias gue. 

foram realizadas durante tpdo o decorrer do dia. De urn lado, o grupo do 

prefeito lldemar Gon^alves, agrupado no PTS e PEL, indicara o ex-prefeit 

Leonardo Queiroz como candidate a prefeito, ficando o vereador Elson 

Santos como vice. Esta conven^ao contou ainda com nomes expressivos da 

politica estadual, como o vice-governador Jose Reinaldo Tavares. De outro, a 

coliga^ao "A Eor^a do Progresso" gue indicou o deputado estadual 

Deusdete Sampaio, como candidate a prefeito e o medico Gilson Santana, 

como vice-prefeito. Sem duvida foi um dia de muita festa, 

Pcrsonalidadcs 

Devera acontecer, em agosto vindouro, uma das maiores.festaSga 

realizadas na city. Denominada "Personalidades em Expressao , o evento 

devera trazer personalidades de todo Srasil, guais sejam columsta^ 

politicos de proje^ao nacional, figuras do jet set .nacional e beldames • 

deslumbrantes. Sera um acbntecimento de proje^ao nacional, com^direito 

a transmissao para todo Srasil, via cadeia nacional de televisao. 

Posteriormente daremos maiores detalhes. 

Garota c Mister Estudantil 

Muita gente gue foi ao concurso Garota e Mister Estudantil, no ultimo 

sabado no A^ai Clube, reclamou da escolha da Garota Estudantil, gue 

arrancou o primeiro lugar na noite. Aninaha, com sua graciosidade e 

simpatia, conguistou a opiniao da maioria dos jurados e mostrou gue nem 

so de beleza se vive momentos de gloria em uma pas'sarela. 0 carisma, a 

desenvoltura e a elegancia sao complementos fundamentals na conguista 

de um titulo. Por outro lado, o mister, represehtado pelo gaterrimo Rodrigo 

Galletti, conguistou nao so a comissao julgadora, como os gritos 

delirantes e os inumeros aplausos do grande publico presente. 
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Da esquerda: Lucilia, Elson Santos, Leonardo Queiroz e o prefeito lldemar Gongalves 

Curtas & Boas 

Uepois da oCer+ufay na noi+e do ul+imo sabado com uma bonifa jes+ay 

a D Guinea na Gs+udan+ll entra em sua segwnda e+apay com a 

realiza^aoy do proximo domingoy de mais uma rodada de provasy 

gue devera se>* comple+aday cjwando se^d pK'oclamadas as cpuipes 

vencedo^as. 

A emp^esd^ia e |"i no ad ok* no de nossa soclcdadey ~Le K^e^a 13 K*and aoy 
es+d dando uma ciK*culada poK* plagas do perime+ro IRio-Gdo PauIo, 

fomando conUcclmcnto das novidades do mundo fask ion. Ger+amente 

+eK*emos grandes novidadesy +K*a2idas pela bela musa dos 

a<pailanenses. 

Pois nomes de nossa me I bo k* sociedade |o K*a m i nd icadosy no ul+imo 

sabadoy para a Gdmara de VG read ores. Pelo PE-Ly a indica<^do 

sera para Eacrcio X^a sconce I osy enguan+o gue o PAA/XJ indicou a 

amiga Gladys /darlnko. yXmbos mcrecem o referendum popular. 

OIVEKAR - Distribuidora de Vciculos Karajas Lttu; F I A T 

Sabe quanto ( ) 
custa pintar seu ^ 
carro na DIVEKAR? 

o 

/ 
/ 

G o 

/ \j 

/ 

Com a melhor cabine de pintura utiiizada, 
com a tiita feita especialmeiitB para seu veiculo 
(quaiquer modoto ou marca), • os proftssionais 
mais trainados? Quase de GRAQA! 

"Qualidade em servigos e atendimento" 721-1800 

Colecao Diva 

Se voce quer entrar na moda, 

use um oculos italiano Diva. 

Exclusividade Maia. 
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Ipiperatriz, 25 de junho de 1996 

Para anunciar 

esoligar 

723-2034 

flcQdemio 

flskan 

Pratique Karate 
Preservar a integridade frsica/ 

mt-nlal e sen serial de seus praticantes. 
Ireinado karate vote adqyire: 

habilidade, di'sciplina. equlibrio, forfa 
e autoconfianfa. . 

Horarios: 
Karate — se^unda, quarta e sexta 

— das OfrOO as 07:00; das 11:00 as 
12:00; das 17:30 as 18;30:das 19:00 as 
20:00 e das^O.OO as21:00. 

Acrolocalizada — terya, quinta e 
sabado — das 17:30 Ss 18:30 e das 
18:30 as 19:30. 

Matriculas abertas. 
Rua Piaui, 612. Nova Imperatriz. 

ncQdemia 

ProCorpo 

Ginastica localizada. musculayao e 
aerubica. 
Fazendo com que 
voce tenha uma 
melhor harmonia 

ivvcom o seu corpo. 
Nao pense duas 
vezes. 

Rua Piaui, 

880 

  Centre 

Vende-se 
I Jma casa construida (esquina) eOutra 
come^ada, com ponlo comercial. A 
Rua burna, n" 08-A, Parque Santa 
Lucia. 
Valor. 3.000.00 (ACEITA PROPOSTA) 
I ralar com Antonio Rodrigties 

Inter Car Veiculos 
Vende: 

Uno 92/93 - R$ 6.500.00 — cor 
vermelho; D-20 93, cores: preta. 
vermelha ou **perolada## —R$ 
-'1.000,00; D-2092 completa — pre<;o 
a combinar; Uno ELX completo, cor 
vinho. R$ 9.500,00 
Av. Getulio Vargas. 1973, em frente ao 
Bamerindus. Fone: 721-0562, falar 
conrZe Vais. 

Vende-se 
I 'ma loja de roupas finas localizada a 
rua Godofredo Viana n'J 818C - em 
frente a sorveteria Zorzo. 
I ralar no local ou pelo fone 7234628 

Maira Estacionanienlo 
Vende: 

Omega 93 - R.$ 18.000 — cor vinho; 
Sanlana 94 - R$ 14.000 — cor azul; 
BMW 92 - R$ 60.000 — cor pre to 
l ontalos pelo fone: 721-7780 

linperauto Vende: 
Saveiro 93 1.8 - R$ 7.800 — cor 
dourado; i 
F-1000 89 diesel - R$ 13.000; 
Uno93N94 Mille-R$6.500 — cor prala; 
l)-2() 92 - R$ 19.000 — cor vermelha; 
Tralor AD7, ano 78 - R$ 15.000.00 
Pick-Up Fiat, ano 91 - RS 5.500.00 - 
cor bege 
Av. Dorgival P. de Sousa, 763 - fone: 
721-4626 

Vende-se 
Um Carro Premio 87 - R$ 3.000 — cor 
chumbo. 

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

Vende-se ou troca-se 
I 'ma chacara localizada na enlrada da 
Vila Davi. 
Preyo a combinar. 
1 ratar no Bar Castelinho. Beira Rio, 
n 16. com o sr. Joao Damascena Silva 
Braga Qoaozinho) 

Joia Motel 

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

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

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

Vende-se 
Uma moto DT 200 semi nova, com 
apenas 16.000 km rodados, ano94 (do 
dia 14 de novembro). Interessados. 
enlrar em contato com o Sr. Clovis 
polos fones: 977-2365/721-3945. 

Rovel Veiculos 
Vende: 

D-20 91 completa -R$ 22.000 — cor 
vermelha 
D-20 90 completa - R$ 20.000 — coe 
preta 
Saveiro 93 a gasolina - R$ 7.000 — cor 
amarela. . 
Pampa 93\94 r.6 a gasolina-ap • 7.800 
— cor azul metalica 
Gol GL 1.6 a alcool - R$ 8.000 — cor 
cinza metalica 
Caminhao Chevrolet D-60 com MUNK 
84 - K$ 10.500 — cor branca 
Fusca 83 1.6 a gasolina - R$ 2.300 — 
cor cinza 
2 Ira tores Massey Ferguson 265 - K$ 
5.500 cada 
Av. Dorival P. de Sousa, 361. fone; 721- 
6867 

Adeinar Mariano Consult. 
Imobiliaria 

Vende: 
M ima casa residencial localizada a Av. 
Bernardo Sayao, BairroTres Poderes 

com 04 quartos, 01 suite, garagem, 
piscina, copa/cozinha. Preyo de 
ocasiao. 

Uma casa residencial localizada a 
Rua Sergipe, Bairro Juyara — com 02 
quartos, 01 suite, garagem. area de 
servifo, copa/cozinha. Prevo de 
ocasiao. 

Um apartamento residencial 
localizado a Rua Sao Pedro, Bairro 
Nova Imperatriz. Edificio Meridien — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Preyo 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. Preijo de ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a 
Rua Frei Manoel Procopio, Bairro 
Centre com 02 quartos, banheiro 
social, copa/cozinha. Pre^o de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada no 
Setor Amazonas—com 02 quartos. 01 
suite, banheiro social, copa/cozinha, 
com uma area de 1.000 m2 de terreno 
(conslruy-ao nova). Preyo de ocasiao. 
Contatos: Fone 721-5424 

.Alex Arouche Imoveis 
Sua Garantia linohliaria 

Creci J-173 20° Regiao 
Rua Cel. Manoel Bandeira. 1961, 
Centre - Imperalriz-MA. 
*Vende- uma excelente casa situada a 
rua Maranhao, proximo ao Colegio 
Meng Imperador, com garagem para 
varies carros, duas salas. copa. 
cozinha, dep. de empregados, duas 
suites e dois quartos.(aceita-se carro. 
gado e parcelamenlo) 
* Vende- um galpao siluado a BR-010. 
proximo a nova rodoviaria, doberto de 
eslrutura metalica em dtimo 
acabamento, bastanle ample,(aceita-se 
carro, gado e parcelamenlo) 
*Aluga uma casa com garagem. sala, 
copa, cozinha. 02 quartos. 01 suite e 
dependencia de empregada, na Rua 
Sergipe. Bairro Jucara. 

Ofertas de emprego/Sine- IVIA 
10 Soldadores de armayfio 
08 Operadores de vibrador de 
concreto 
05 operadores de trator agricola 
04 armadores de guindasles 
20 armadores 
70 carpinteiros 
Obs.: as vagas disponiveis acima sao 
para Construtora Mendes Junior, em 
Minas Sul, Goias. 
01 Carpinteiro 
01 Barman 
02 cozinheiros 
02 operadores de patrol de 
acabamento 
02 tecnico em segurany-a do trabalho 
02 soldadores raio x 
01 churrasqueiro 
01 Vaqueiro 
02 Borracheiros 
02 I-anlerneiros 
02 Serralheiros 
05 Empregadas domesticas 
02 encarregados de Departamento 
Pessoal 
Os interessados deverao dirigir-se ao 
nucleo do drgao, a rua 15 de 
Nuvembro. s/n, antigo Ciretran. 

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

Imobiliaria Karajas Ltda 
RuaCoriolano Milhomem, 1727, fone: 
721-4212 

Vende Casas: 
* Na rua Hermes da fonseca. Centro. 
R$ 20.000,oa 
* Rua Santa Ttereza. Centro 
R§ 25.00(1,00 
* Rua 11. Parque do Buriti 
R$ 13.000,00 
* Rua Cecilia Meireles. Bairro 
Aleandra 
R$ 8.000,00 
' Rua Godofredo Viana. Jardim 
Eldorado 
R$ 35.000,00 
* Rua Joao Lisboa, Centro, com 03 
pavimentos 
R$ 130.000,00 
* Uma casa no Alto da Boa Vista 
RS 36.000,00 

Pontos Comerciais 
' Um ponlo na Rua Coriolano 
Milhomem, 1727. Centm 
R$ 36.000,00 
* Na Rua Luis Domingues, Centro 
RS 45.000.00 
* Na Rua Ceara, Bairro Jucara 
RS 25.000.00 
* Na Av. Getulio Vargas. Centro 
RS 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 poralqueire, RS 1.300,00 

Vende-se 
Um Rat Ogi 83 a alcool - RS 1.700 — 
cor verde. 
Tratar na rua Rio (irande do Norle n':' 
905 - Mercadinho, ou pelo fone 721- 
7361 

Oferta de emprego 
A Exticendio Comercio e 
Representa^oes LTDA esta 
conlralando vendedores com ou sem 
experiencia. Os interessados devem 
procurar dona Sulamila. 
Av. Dorgival P. de Sousa n'' 1427, em 
frente ao Imperatriz Shoping 

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

AC Corretora Vende: 
Moto Titan OK - R$ 3.200; 
Moto Drean OK-R$ 2.500 
Moto Today 89- R$ 1.600; 
Pick-Up Fiat 94 R$ 6.200 — cor 
vermelha: 
Pick-Up 1000, ano 94 - R$ 6.500.00 
Pick-Up 1500 92/93 - RS 5.500.00 
Sanlana CLI, com ar condicionado, 
CD, sg total, ano 95- R$ 18.000,00 
Moto Titan OK - R$ 3.200,00 
Moto Titan OK-3.300.00 
C-100 Drin OK - R$ 2.500.00 
CG Today 93/94 - R$ 2.300.00 
CG, ano 89- R$ 1.600.00 
CG, ano 86-R$ 1.500.00 
Pampa 89 - 3.200 cor vermelha; 
Sanlana 95- RS 18.000 
Av. Dorgival P. de Sousa. 991- fone:72:{- 
2481 

Vende-se 
01 estante de a^o nova; 01 cadeira de 
ferro nova com tres acentos; 01 
liqiiidificador Wallita; 01 mesa de ferro 
nova para escritdrio; 01 cadeira nova 
para escritdrio eslilo executivo; 01 
espremedor de frutas MallorkOl bird 
de ayo usado para escritdrio. 
Tratar com Gerson. Fones 721-5858 ou 
977-1723. Preyo a combinar. 

Vende-se 
Uma D-20 completa. cor preta, ano 93. 
RS 23.000.00. Interessados falar com 

Wider Resende, fone 977-1122 

Vende-se 
Camarao da agua salgada lamanho 
medio. Preyo do Kg; 8,00 reais. 
Contatos pelo fone; 721-7510 

Vende-se 

Uma casa no Jardim Crislu Rei, com 
02 suites. RS: 20.000,00. Aceita-se gado 
no negdeio. 
Uma casa residencial, otima 
localizado. apropriada para clinica e 
laboratdrio. Preyo de ocasiao. 
Uma casa residencial. a Rua D. Pedro 
II, Bairro Uniao, com 05 quartos, 02 
suites, dependencia de empregada. 
area de servifo e campo de futebol. 
Aceita-se gado no negdeio. Tratar com 
oSr. Assis Dias, pelos fones: 721-6945/ 
977-2569 

Solcio Parcuso 
Metodo moderno de corte e 
massagem. com produtos 
da mais alia confian9a e por pre90s 
camaradas. 
Rua Luis Domingues, 2018- Fone; 721- 
5087 - Centro , 

Vende-se ou troca-se 
Uma casa com 03 quartos. 02 
banheiros, garagem com capacidade 
para 05 carros e piscina; sitauada a Rua 
Salvio Pino, 650A. Vila Reden9ao 11 

Precisa-se 
De umacozinheira com experiencia e 
referencia, para trabalhar em uma 
residencia. Paga-se bem. Interssadas 
devem dirigir-se a Di Paula Cal9ados; 
Av. Getulio Vragas 682, Cal9adao 

Dooumentos Perdidos 
Antonio Audro de Sousa Silva, perdeu 
uma carteira, conlendo todos os seus 
documenlos, e pede a quern encontrou 
ou enconlrar, devohrer no Armazem 
Paraiba, que sera muilo bem 
gratificado. 

Passa-se 
Um ponlo comercial no Shopping 
Shalon. 
Maiores informayoes pelo telcfone 
977-3463 

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

Vendo 
Um treiler novo e completo. Preyo de 
ocasiao (1.200,00). Os interessados 
devem falar com Remy, a Rua Rio 
Grande do Norle, 176, entre as ruas 
Gonyalves Dias e 13 de Maio 

Vende-se 
Uma casa residencial no Conjunto 
Alameda Quinta de Ouro, com 1 suite. 
I quarto, sala ampla, cozinha. garagem 
para 2 carros e quintal. Os 
interessados, falar com Marcos, fone 
72:1-2223 

Vende-ste 
Um Uno 1.6R-MP1 modelo 94. com 
14.000,00 Km rodados. Os 
interessados, falar com Marcos, pelo 
fone 977-2223 em horario comercial. 

Flor 
y\ ; 

de 

r 

Scda 
A traduyao exata de ludo que as 
mulheres de bom gosto esperam de 
um lingerie noite. Flor de Seda. E usar 
e seduzir. 

Av. Getulio Vargas. 176-B. 
Fone:721 -5103 Imperalriz-MA 

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

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

Via9ao Nordeste 
Diariamenle 
Pousos: 14:05 Decolagens: 14:40 

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

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

Vende-se 
Um Pampa ano 84, cor beje. R$ 
3.000,00, aceita-se contra-proposta ou 
troca. Contatos com Rosa, pelo fone: 
721-7510 

Vende- se 
Um .anche completo, pre9o de 
ocasiao, coir '.tima localizayao (no 
setor hos 1. T tar com Remy. 
Rua Rio Gr id lu N rt.-, 176,Centro 

TUCANU'S VfDEO 

As novldadGS da setima 

aptc no confopto do sou lar 

Rua Rio Grande do 

Morte, 605 Centro 

Fone: 721-7510 

Imperafpiz - _MA 

Auto Mecanica Zequinha 

Mecanica em geral, solda 

eletrica, chassis em geral e ^ 

lanternagem. De volta a 

ativa, agora a BR-010,68A, 

Maranhao Novo. 

Fone: (098) 721-4171 

Vende-se 

Uma casa residencial com 

UMA SALA, UM QUARTO, COZINHA 

E BANHEIRO. LOCALIZADA NO 

Jardim Sao Lufs. 

Interessados devem entrar 

EM CONTATO COM O SR. ANTONIO 

PELO FONE: 721-0192 
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Imperatriz, 25 de juhho de 1996 
CinemaA/ideo 

por VALDO VALE 
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lla> / lb E O Amor Voltou. com Irene Dunne e Charles Buyer, I ma AvenS^^ue 
com Deborah Kerre Alan Cadd, Rapsodia com Elizabeth 14yIor Ama-me on] com-Frani 
com Doris Day. O Cisne, com Grace Kelly e Alec Guinness, Chorei por V ^ggen 
Sinatra e Adeus as Armas, com Rock Hudson, enlre outros. V idbr I aleceu durantc i 

de Sonho de Amor, que foi completado por George L ukoi. m   

Smopse 

Uraa mulher deslumbrante seduz intagrn soldado usand,, de seu mistdrio cigano Juntos 
embarcam em um quente romance que ira Iransformar suas vidas, ^ 

Direcao - Charles Vidor- Diretor nascido em Viena. com extensa carreira nos I.stado 
Ainda na Europa Oriental, trabalhou como modtador. Chegando aos EUMmgm alguns curtas, 

e Glem' Ford e A Noite Sonhamos, com Merle Oberon Cornel Wide. Kntre sens fflmes 
destaeam-se Modelos Qa lancado pela l.KTel), O Protegido do Papal, ambos com Rita 
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Eleneo-^ai:-^ 
0 Chavao Nunc ^ Gi^a 

uma mulher comom. ^ 
nem como Rita Hawc-ii v .. 
vale ate os dias de hoje. 
Nascida Margarira Carmem 
Cansino. Rita come^ou sua 
carreira ainda menina no 
teatro de vaudeyille. Sua 
primeira grande chance 
aconteceu no classico de 
Howard Hawks, Only 
Angels tt&ve Wings, 
aparecendo a seguir como 
Dona Sol em Sangue e 
Areia.'Ab lado de. Fred 
Astaire fez Ao Compasso 
do Amor e Bonita Como 
Nunca (jalancados pelaTK- 
Tel), que declarou na epoca 
que Rita era a melhor 
partner com quern ele ja 
havia dan^ado. Ao lado de 
Glenn Ford fez Gilda, filme 
que a consagrou 
mundialmente num dos 
maiores classicos do 
cinema. Tambem ao seu 
lado fez Uma Viuya em 
Trinidad e O Protegido do 
Papai. Esteve tambe, em 
Salome, A Mulher de sata 

e Meus Dois Carinhos, 
com Frank Sinatra e Kim 
Novak (ambos ja lanyados 
pela TK-Tel), Herois de 
Barro, com Gary Cooper e 
Vidas Separadas, ao lado 

de David Niven, Deborah Kerr 
e Hurt Uncaster. Seu ultimo 
filme para o cinema foi A Ira 
Divina, de 19/2, ao lado de 
Robert Mitchum. Rita foi 
casada com Orson Welles e o 
principe Aly Khan, entre 
outros, mas faleceu sozinha, 
vitima do Mai de Alzheimer. 

Glenn Ford — Nascido em 
Quebec em 1916, fez varios 
filmes B antes de cstourar 
como gala em Gilda. Casado 
tres vezes, a primeira com a 
sapateadora Eleonor Powell, 
Glenn fez outros filmes ao lado 
de Rita Hayworth, como Uma 
Viiiva em Trinidad e O 
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Protegido de Papai. Com Bette Davis contracenou duas 
vezes nos filmes Uma Vida Roubada e Dama Porum D^ 
ultimo filme de Frank Capra. Dingi.lo por Fntz Ung ft z O 
Corruptos e Desejo Humauo, ambos ao lado de Gloria 
Grahame. Esteve tamWm em Sementes da Vlol®nc'a',CT 
Sydney Poitier, Melodia Interrompida, Casa de Cha a 
Luar de Agosto, com Marlon Brando, Sangue e Neve 
Santee — O Cacador de Recompen^as, Herdeu-os da 
Morte, com John Huston, Superman - O 
Cristopher Reeve e Marlon Brando, Midway, com ^arU n 
Hesten e Henry Fonda e Duelo na Fronteira. Fez ainda uma 
serie de TV chamada Glenn Ford e da Lei. 

Destoque 

Os Amores de Carmen refine o trio de GUda, filme considerado um dos maiores classicos 
de todos os tempos. 

Os Amores be Cramen 

'Carmen", de Prosper Marimee 

Titulo Original: The Loves of Carmen 
Ano: 1948 
Direcao: Charles Vidor 
Dura^ao; 93 minutos 
Roteiro: Helen Deutsch - Baseado na historia 
Mtisica: Mario Castelnuovo-Tedesco 
Producao: Charles Vidor . j \ \r + 
Elenco- Rita Hayworth. Glenn Ford, Ron Randell (A Histona do Meu Passado). Victor 

Jory (Papillon), lAither Adler (Uberdade Sangrenta), Arnold Moss (Carnaval de Ladroes), 
Joseph Bulloff, Margareth Wyeherly (Furia Sangrenta). 

1 TRIBOS TEEN 

O MAIOR EVENTO NA AREA DE 

CINEMA E vfDEO NA REGIAO 

NO PERfODO DE 15 A 23 DE JUNHO - AQAILANDIA 

apoio Cultural: Banco do nordeste, Philco, agua de Cheiro e Acia - associaija 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE A^AILANDIA. _ 

REALIZACAO - CLUBE DE VlDO DO NORDESTE; TRIBOS ASSOCIATION - PtVISAO EM CINEMA E VIDEO 
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Inipeyatiiiz, 25<dejunho de 1996 

Imperatriz presente r- 

em encontro sobre saude 

j por Valdir Vila Ver 
Da Editorla de Cidade 

No periodp de 26 a 28/06, 
sera realizado em Sao Liu's, o 
T ENCONTRO DO SISTEMA 
DE INFORMAgAb DE 
SAUDE, nunia proraocao da 
Secretaria de Estado da Saude, 
Funda^ao Nacional de Saiide 
e o Centre de Infprmayao 
(Divisao de Coleta e AnAlise. 
0 secretario de Saiide do 
Municfpip, medico Carlos 
Gomes -de And) rim, 
participara desse evento que 

servira para debater questoes 
da saiide piiblica, 
principalmerite informacoes 
sobre mortalidade, natalidade 
e morbidade, alem da troca de 
experiencias entre todos os 
participantes que estarao 
fepresentando as demais 
localidades do estado. 

0 I9 Encontro do Sislema 
de Informagao de Saiide, sera 
aberto oficialmente, dia 26 as 
08:30, no Hotel la Ravardlere, 
em Sao Luis, pelo secretario 
(!'> Estado da Saiide, Marival 
Lobao. Relates de 

experiencias serao 
apresentados no evento, como 
da Secretaria de Estado da 
Saiide de Pernambuco, pela 
sua titular, Dra. Patricia Ismael 
de Carvalho. referentes aos 
sistema de informacoes sobre 
mor talidade/natalidade. 

Durante os dois dias do 
evento serao apresentados 
projetos de redugao da 
mortalidade infantil, alCm de 
importantes discussoes 
referentes a outros temas de 
saiide cumpridas pelo Sistema 
de Informacoes. 

CONVITE 

Venha conheccr seus dircitos. 

Participando do: 

lCEIRO DEBATE POPULAR 

)BRE DIRE1TO E JUSTI^A 

a -Ji 

Golonia de Pescadores prepara festa 

•• • ■ 
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Aberto para todos os cidaddos, 

sem qualquer distinqdo. 

Dia 26 de junho (quarta-feira), as 

19:30 boras 

No salao de juri do Forum de Imperatriz. 

O tema deste mes sera: 

por Raimundo Primeiro 
Da Redagao 

A programacao da III Festa 
do Pescador, que sera realizada 
proximo dia 29, sabado, numa 
promocao da Colonia de 
Pescadores de Imperatriz, ja foi 
toda fechada e espera-se agora 
apenas o momento do seu 

-A 

inicio. Organizam o evento 
Policia Militar do Maranhao, 
Colonia-Z 29, Marinha do 
Brasil e Paroquia de Santa 
Tereza D' Avila. 

A programacao e a seguinte: 
alvorada (06:00), reuniao geral 
de trabalho (09:00), procissao 
(rioTocantins, as 17:(M)), missa 
campal no Cais do Porto 

(18:00) e arraial (as 21:00). 
0 presidente da Colonia de 

Pescadores Z-29, Salomao 
Santana, disse esperar contar 
com o apoio da comunidade 
local, visando o pleno exito da 
festa, que ja faz parte do 
calendario de atividades da 
entidade. "Esperamos por 
todos", finalizou. 

DIREITO, JUSTI9A E 

REFORMA AGRARIA 

Promocao da COORDENACAO REGIONAL DA 

ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO MARANHAO 

RADIO CAR IT A! 

orgulhosamente 

De segundo 

o sobodo, 

das 08:00 bs 

apresenta: o programa 11,45 hokb. 

- - -v 

Apresentado pelos papas da comunicacao. 

Conor Farias 

& 
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Realce vence e continua na lideraiica 

O time lidera ao lado do Galletti, com 11 pontos 
*      

Lance 

Livre 

por RENILSON SOUSA 

Jogo dramatico 
O jogo de sabado no 

Estadio lldemar Gon^alves 
(Ddemazao), foi dramatico para 
os jogadores e torcedores de 
Flamengo e Jacare. Foi um jogo 
bastante disputado, onde as 
duas equipes corriam 
desesperadamente em busca 
de um resultado positive. Seis 
gols.no empate de 3x3, fez na 
tarde de sabado proximo 
passado no Estadio Municipal, 
uma tarde emocionante e de 
grandes jogadas e belos gols. 
O jogo foi muito disputado. 

Flamengo 
O time do Flamengo, depois 

do empate com o Jacare, esla 
com pouquissimas chances de 

'"Fissificayao para a proxima 
Tase. O time, que saiu na frente 
no jogo passado, permitiu que 
o lacaredominasse echegasse 
no final (>111 igualdade no j )lacar. 
O Flamengo, que tinha 6 
pontos, com o empate subiu 
para 7. Claro que ainda existe 
chance de classifica^ao. Para 
isto o time tern que veneer os 
sens prdximos jogos e torcer 
ix)r tropeyos dos concorrentes 
a vaga na semifinais. 

Jacare 
O Jacare realizou sabado no 

Municipal, uma das suas 
melhores partidas nesta 
segunda fase do campeonato 
local. O Jacare, que comeyou 
oerdendo o jogo, fez o gol de 

^mpate e colocou 3x1 no 
placar, mas nao soube segurar 
o resultado. permitindo que o 
Flamengo engrossasse o caido 
e empatasse o jogo. 0 Jacare, 
com c. empate de sabado, 
passou a somar 4 pontos, ja 
sem chance de se classificar, a 
:iao ser, que aconteya um 
milagre nas combinaydes de 
resultados. O presidente 
Ademir, disse que ainda tern 
esperanyas. 

Realce vence 
O time do Realce venceu o 

Magnolia pelo placar de 4x2, 
do mingy [ela manha e assumiu 
a lideranya do campeonato, 
com 11 pontos. Realizando 
uma boa campanha nesta fase, 
(> tinu • verx le e brana) da Cidade 

do Ferro esta praticamente 
classificado para a proxima fase 
do certame. O tecnico Valber, 
disse no final do jogo, que o 
resultado foi ntuito imjxjrtante, 
porque mantem o time na 
lideranya e ja garantindo-se 
para as semifinais. Ajxis o jogo, 
os jogadores do Realce 
comemoraram a vitoria. 

Magnolia 
0 Magnolia esta ameayado 

de perder a vaga para as 
semifinais do campeonato 
devido a derrota de 4x2 para o 
Realce, domingo. Foi o 
segundo jogo do treinador 
Adao dos Passos no comando 
tecnico do time, e que o deixou 
praticamente sem chance de 
classificayao ficando com 
apenas 7 pontos. Um dos 
diretores do time, Guilherme 
do Posto, disse que 0 resultado 
foi pessimo, mas que ainda ha 
esixranya e o time ira correr 
atras do prejuizo, conquistando 
vitorias daqui pra frente e se 
classificar. Eesperarparaver! 

Arbitragem 
AArbitragem deAyaflandia 

foi destaque no domingo, na 
C idade de Imperatriz, no jogo 
Guarani 3 x 1 Estreito. Manoel 
Felix Ribeiro foi o juiz central 
do jogo tendo umaboaatuayao 
nao comprometendo o 
espetaculo futeboh'stico e 
sendo elogiado por alguns 
torcedores a} xis o jogo. OTrio 

* de Arbitragem todo de 
Ayailandia mostrou muita 
determinayao dentro de 
carapo, onde aplicou varios 
cartoes amarelos e tambeni 
vermelho. Isto mostra que 
alem do futebol, a arbitragem 
de Ayailandia tambem evoluiu. 

Galletti 
O Galletti venceu o Guarani 

pelo placar de 3 x 0 e esta na 
lideranya do campeonato ao 
lado do Realce, com 11 pontos. 
Geraldo foi a grande estreia no 
comando tecnico do time, 
coraeyando a sua carreira de 
treinador com o i^e direito. O 
Galletti ja esta com 
praticamente definida a sua 
vaga na proxima fase do 
campeonato. 

Um do tima.Qo parai 

Fram 

Andreia 

Gui Iherme 

Raimundo Silva 

Gessica 

■ B. Vila Lobao 

- Vila lldemar 

- Diretor do Magnolia 

- Marconi FM 

- V. Bom Jardim 

MECANICA VITORIA 

GOMES & MELO LTDA. 

Equipamentos p/ lantemagem e pinturas em geral. 
Mecamca p/automoveis, balanceamentoealinHamento. 

Pedro Capixnhn 

Av. Bernardo Sayao, 1458 - Agailandia-MA 

porRenilsonSousa 
Da Editoria de Esporte 

0 campeonato local teve 
seqiiencia no ultimo final de 
semana com varios jogos 
importantes rumo a fase de 
classificayao, ou seja, as 
semifinais. Domingo as 9 horas 
da manha aconteceu o classico 
da rodada entre Realce e 
Magnolia, os dois times ainda 
em busca de uma melhor 
pontuayao. O jogo que foi 
esperado com muita exjx'ctativa 
pelos dois times teve emoyoes 
do comeyo ao fim. 

0 Realce apresentou dentro 
de campo um melhor esquema 
tatico e mereceu a vitoria, que 
o coloca na lideranya ao lado do 
Galletti, com ll pontos 
ganhos. 

Realce 4x2 Magnolia 
Local: Estadio lldemar 

Gonyalves (Udemazao) 
Data: 22/06/96 
JJorario: 9 horas 
Cartao Amarelo: Dalmo, 

Junior e Acrisio (Realce) 

wm MH 

% 

Realce e um dos fortes candidates a conquista do titulo do Campeonato Agailansense 

Cartao Vermelho: 
Valdenflson (Magnolia) 

Times: 
Realce: Celso, Paulo Rossi. 

Dalmo, Edmanfhi e Junior; 
Robson, Acrisio, Paulinho e 
Carlito (Gilberto); Marinho (Ze 

Galinha) e Ribinha (Evandro). 
Tecnico: Valber 

Gols: Carlito, Ribinha 
(Realce); Robson contra e Jorge 
(Magnolia) 

Magnolia: Joel, Waldenilson, 
Sandro, Dirceu, Geovani 

(Severo); Edson (Cardoso), 
Joacir e Nego; Nogueira, 
Hermes, Jorge e Jurandir 

0 Magnolia permanece com 
7 ixmlos, enquanto que o Realce 
lidera a competiyao ao lado do 
Galletti. com 11 pontos. 

Galletti goleia Guarani 

O tecnico Geraldo estreiou com o pe direito 

por Reniison Sousa 

0 time do Galletti venceu 
mais uma e esta praticamente 
classificado para a proxima fase 
do campeonato, 3 x 0 sobre o 
Guarani. No jogo de domingo, 
o time contou com a presenya 
do ex-jogador Geraldo 
Maquezini, que fez a sua estreia 
como treinador e comeyou bem 

com uma vitoria. Geraldo, 
quando jogava bola sempre foi 
destaque no futebol 
ayailandense, e agora pretende 
mostrar a mesma competencia 
de quando era jogador. 

Galletti 3x0 Guarani 
Local: Estadio lldemar 

Gonyalves (Udemazao) 
Data: 23/06/96 
Horario: 14 horas 

Gols: Zil, Junior, Xaxado 
(Galletti) 

Times: ' 
Galletti: Andre, Zilmar, 

Antonio Luis, Paiva, Nelson 
(Mazio); Jorge, Xaxado. Ze 
Gojoba, Silvio; Josa e 
Pombinho. Tecnico: 
Maquezini 

Guarani: Deda, Aladim, 
Chagas, Daniel e Gildemar; 

Nenem, Naldo (Zezinho), 
Cicero, Genezio, Ze Arnaldo, 
Roberto e Derisyan (Diva). 
Tecnico: 

Com o plffrtu de Galletti 3x 
0 Guarani. o time do Galletti 
fica com 11 pontos; enquanto 
que o Guarani fica com 7 
pontos e ainda busca a 
classificayao para 
semifinais. 

as 

Flamengo e Jacare 

fazem j ogo dramdtico 

por Reniison Sousa 

A 5® rodada do Campeonato 
de Ayailandia teve inicio no 
sabado proximo passado, com 
o jogo Flamengo 3 x 3 Jacare. 
Foi um jogo emocionante e de 
muitos gols, os dois times 
baSGando a vitoria a qualquef 
cpsto 

Flamengo 3x3 Jacare 
Local: Estadio lldemar 

Gonyalves (Ildemazao) 
Data: 22/06/96 
Horario: 16 horas 
Gols: Baby 28, 1° t; Toinho 

20, 2° t; Jose Maria 33, 2° t 
(Flamengo); Veras 36, 1° l; 
Evandro 3, 2° t; e Elias 12, 2° t 
Clacare) 

Cartoes Amarelos: J. Maria 
e Raimundo (Flamengo); 
Regis, Valderrama e Regis 11 
Qacare) 

Times; 
Flamengo: Ze Filho, Gilmar, 

Salavip, Jose Maria e Maduro; 
Franklin, Gullit, Neguinho 
(loinho), Silvio (Raimundo), 
Gilvan, Baby. Tec: JR. 

Jacare: Manoel Filho. Regis, 
Valderrama, Joao Natividade; 
Veras, Paulo Rodrigues e Nicin: 
Louro (Regis HI, Elias, Evandro 
(Paulo Santos) (Elivan) 

Com o resultado o time do 

Flamengo passa a somar 
pontos, enquanto que o time d 
Jacare ja fora da briga sojtn 
apenas 4 pontos na tabekc d 
classificayao. O jogo rruht 
movimento contou com vaHo 
torcedores do Jacard, dn 
fizeram a festa a cada / 
marcado pelo lime. Depois 
jogo o presidente Ademir dis 9 
que ainda ira lutar pet 
classificayao a proxima fase. 

Santhiego vence e fica na vice-lideran9a 

por Reniison Sousa 

O San Thiego busca a todo 
custo uma vaga para as 
semifinais do Campeonato 
Ayailandense. Para isto vein 
desempenhando um bom 
futebol e realizando uma boa 
campanha nesta segunda fase, 
ficando nas primeiras 
colocayoes apds veneer o Bom 

Jardim pelo placar de 2x1.0 
San 1 hiego ainda tern pela 
frente os times de Realce e 
Galletti, mas raesmo assim esta 
confiante em conseguir 
ullrapassar seus adversarios. 

San Thiego 2x1 B. 
Jardim 

Local: Estadio lldemar 
Gonyalves (Ildemazao) 

Data: 23/06/96 

Horario: 16:00 horas 
Gols: Dunga, Marcio (San 

Thiego) e Luis Marcos (Bom 
Jardim) 

Cartao Amarelo: Valmir 
(San Thiego); Serjao e Jabuti 
(Bom Jardim) 

Times: 
San Thiego: Sebastiao 

(Marquinho), Valmir, Ze 
Raimundo, Welington e 

Maguila; Taxinha, Elson, Jaires 
Iran (Dunga), Marcio, Edvaldo 
Emerson (Santeiro). 

Bom Jardim: Junior 
Gerson (Dinilton), Serjao, Zt 
Carlos, Jabuti e Valber, Charles 
Luis Marcos; Edilson, Carlos 
Magno e Regis. 

A renda do jogo foi de R!; 
317, para um publico pagante 
tambem de 317 pessoas. 

Golano 

Comunica a sua clientela que recebeu 

verduras, frutas e legumes do Sul do 

Pafs e esta vendendo pelo menor 

preco. Confira ao lado; 

Rug Duque de Coxias - Centro - Ayailandia 

Verdura tipo sacolao: 
Melao: 
Abacate: 
Cocoseco: 
Tanjerina: 
Mamao: 
Laranja lima: 
Abacaxi: 

R$ 0,75 o quilo 
R$ 0,90 o quilo 
R$ 1,00 o quilo 
R$ 0,50 a unidade 
R$ 1,00 a duzia 
R$ 0,80 o quilo 
R$ 1,00 a duzia 
R$ 0,50 a unidade 

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



8A 
f... 

Policia 
: 

ftnpbratriz, 25 de junho de 1996 

Tiroteio na quadrilha do Industrial 

<2> 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Festas juninas 
a polwia dp Imper^itriz esta 

tondo um tribalho danado 
para coibip os elementos 
ganguqiros" que estao 
iny^ndindo a periferia para 
bagunyar as festas de 
quadrilhas. No sab ado a 
Policia Civil aproendpu varias 
armas brancas e revdlvcres. 
No bairro Nova Imperatriz, a 
Civil conseguiu deter dois 
elenlentos que estavam 
armados promovendo 
baderna. 

Assalto 
Francsico Joaquim de 

Souza, maranhense, residente 
no bairro Ouro Verde, foi 
socorrido pela partrulha da 
PM na noite do ultimo sabado. 
Segundo o queixoso, que foi 
levado para o Hospital Sao 
Rafael (plantao), dois 
elementos nao identificados 
usando uma espingarda por 
fora, dispararam dois tiros 
contra o comunicante. Os 

, lirrts atingiram de rasjiao a 
! altura do abdomem, causando 
ferimentos leves. A viatura da 
PM, comandada pelo tenente 
Chagas, que passava pelo 
local, ainda tentou prender os 
elementos, mas eles tomaram 
rumo ingnorado, levando a 
bicicleta da vftima. 

Arrombamento 
Paulo Cesar Scares, 

maranhense, solleiro, 23 anos 
de idade. residente na rua 
Guanabara, 676, comunicou 
Q111' elementos 
desconhecidos arrombaram 
sua residencia e do interior da 
mesma levaram varies 
objetos, sendo uma teve a 
cores 14 polegadas, um 
liquidificador, varias pe^as de 
roupa e outros. 

Perda de documento 
Jose Bonifacio de Souza, 

maranhense, 22 anos de 
idade, casado, residente na 
rua Sao Paulo, Nova 
Imperatriz, comunicou que 
perdeu todos os sens 
documentos pessoais, sendo: 
Carteira National de 
Habilitagao, Carteira de 
Identidade e outros. 
Perda de documentos 

Maria do Anjos de 
Albuquerque Farias, 
brasileira, maranhense, 
solteira, 17 anos de idade, 
residente na rua Bom Future, 
756, comunicou que perdeu 
uma bolsa contendo varies 
documentos pessoais e 
documentos de sen televisor, 
adquirido na Liliani. Segundo 

a comunicante, os 
documentos desapareceram 
na noite do ultimo sabado. 
Perda de documentos 

Jose Raimundo de Souza 
Melo, brasileiro, 
maranhense. casado, laxista, 
comunicou que perdeu todos 
os sens documentos pessoais, 
sendo Carteira Nacional de 
I labililaeao, Identidade Civil e 
outros. Segundo o queixoso, 
o fate ocorreu ha alguns dias. 

Furto de bicicleta 
Marinethe de Souza 

Coelho, maranhense, solteira, 
19 anos, estudante, 
comunicou que elementos 
furtaram sua bicicleta Caloi 
Ceci, ano 95. Segundo a 
comunicante, o fato ocorreu 
no domingo na Beira-Rio, 
quando a mesma estava 
tomando um lanche. 

Agressao fisica 
Lizarb de Freitas Cardoso, 

maranhense, com 34 anos d( 
idade, residente na rua Beta, 
bairro do Bacuri, comunicou 
que quando estava em um bar 
nas proximidades do Coper 
Bar, fora agredido por dois 
elementos, que segundo ela 
sao desconhecidos. O 
comunicante disse ainda que 
os elementos estavam 
armados de faca e o fizeram 
correr. O caso ocorreu por 
volla de 02:30 da madrugada 
do domingo. 

Furto de bicicleta 
Ilildenan de Lima Scares, 

paraense, solteiro, residente 
no Parque da Palmeiras, 
comunicou que elemento 
desconhecido furtou sua 
bicicleta Monark, ano 95. 
Hildenan disse ainda que a 
bicicleta estava estacionada 
em frente sua residencia, que 
enquanto entrou para pegar 
sua porta cedula ela 
desapareceu. 

Arrombamento 
Mirvane de Almeida 

Scares, goiana, casada, 32 
anos de idade, residente, na 
Godofredo Viana, Centre, 
comunicou que na noite do 
ultimo domingo elementos 
desconhecidos entraram em 
sua residencia e furtaram 
varies objetos. Segundo a 
queixosa os elementos 
pularam o muro e 
arrombaram a porta dos 
fundos. Do interior da 
residencia os elementos 
levaram varies objetos sendo 
uma um video cassete Philips, 
um televisor 18 polegadas a 
cores e varias pe^as de roupa. 

por Joberth Aleixo 
Da Editoria de Policia 

Dois elementos conhecidos 
por Ket-Chup e Leomar, por 
volta de 01 :(K) da madrugada do 
ultimo domingo, fizeram um 
tiroteio na quadrilha do 
Industrial. Segundo 
informacbes obtidas no local, a 
confusao come^ou do lado de 
fora da quadrilha e terminou 
com o tiroteio dentro da 
mesma. Ivanaldo Dias dos 
Santos, cobrador. maranhense, 
22 anos de idade, residente na 
rua Santa Tereza. 1144, esteve 
na Delegaeia do Primeiro 
Distrito para comunicar que o 
seu irmao Ivaldo Dias Santos, 
forabaleado na cabe^apor Ket- 
Chup e Leomar. Apds 
acertarem em cheio a cabeca 
de Ivaldo, os elementos 
evadiram-se do local tomando 
rumo ingnorado. Ivaldo foi 
socorrido pelos amigos e 
levado as pressas para o 
Hospital Sao Rafael, onde foi 
levado direto para o pronto 
socorro. Ivaldo Dias Santos 
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Dr. Arlindo Assungao participa do rodizio de policia is e ira in vestigar o caso 

0 motive da confusao entre desconhecido. Dr. Arlindo 
Ivaldo e a dupla, segundo uma Assunyao (deltgado de Plantao) 
jovem conheeida por Eliane de ira tentar localizar os 
Tal, amiga de Ivaldo, e 

continua sendo observado 
pelos medicos daquele hospital. 
A policia esteve no local mas nao 
conseguiu prender os acusados. 

ira 
baderneiros. 

Elementos invadem quadrilhas 

por Joberth Aleixo 

A Policia Civil e a Policia 
Militar estavam tendo 
bastantc trabalho para 
conseguir impedir que 
elementos atrapalhassem 
os festejos do mes de 
junho. No ultimo sabado 
varies elementos foram 
pegos com armas brancas e 
revdlvcres. Por volta das 
02:30 horas da madrugada 
do ultimo sabado, dona 
Maria do Socorro Vieira, 
residente na rua Manaus, 
678, procurou a Civil para 
comunicar que dois 
elementos que estavam na 
quadrilha da rua Manaus, 

linham agredido o seu filho 
com varias pancadas na 
cabeya. Imediatamente a 
Policia Civil foi ao local, 
conseguiu colocar as maos 
em Jose de Souza Silva, 
maranhense, sem profissao 
definida, filho de Jorge de 
Souza Silva e dona 
Carmozina de Araiijo Silva, 
ambos residentes na rua 13 
de Maio, no bairro Nova 
Imperatriz; e Antonio de 
Jesus Carvalho, o Jose, 
estava armado com uma 
faca tipo peixeiqa e foi 
recambiado para o plantao 
do 2° Distrito. O caso foi 
levado ao conhecimento do 
delegado George Miranda. 
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George Miranda: elementos de gangues estao pertubando 
e causando medo aos participantes das festas juninas 

Secretario de Seguranya esta 

preocupado com a violencia 

por Joberth Aleixo 

A determinayao do 
Governo do Estado de 
combater com o maximo rigor 
a criminalidade e o 
banditismo em todas as 
regibes do Maranhao, para 
garantir a paz social e a 
tranquilidade da populayao, 
foi reafirmada pelo secretario 
de Seguranya Publica, coronel 
Jair Xexeo. 

"A policia maranhense esta 
nas ruas, trabalhando sem 
alarde e, com os meios 
disponiveis, procurando fazer 
de tudo para dar seguranya 
necessaria a populayao", 
afirmou o secretario, ao fazer 

um balanyo das aybes 
desenvolvidas pelos brgaos 
que compbem o sistema de 
seguranya publica do Estado. 
Ha quatro meses a frente da 
Secrelaria de Estado de 
Justiya e Seguranya Publica 
(Sejusp), o coronel Jair Xexeo 
lembrou que a seguranya da 
populayao e uma das 
prioridades da governadora 
Roseana Sarney, que 
de terminou uma ayao 
ostensiva contra a onda de 
crimes que tern ameayado a 
paz social. 

Para intensificar o combale 
ao crime, o governo, atraves 
da cupula do sistema de 
seguranya publica, elaborou 

um amplo programa lanyado 
no comeyo de junho pelo 
governador em exercicio, 
Jose Reinaldo Tavares, que 
ocupava o cargo durante a 
ausencia da governadora 
Roseana Sarney. 

O programa de combate a 
criminalidade preve, entre 
oulras medidas, a criayao do 
Conselho Esladual de Defesa 
Social, de seis comandos 
avanyados de policiaraento 
ostensivo nas principals 
cidades maranhenses, de um 
micleo de inteligencia militar 
e dos serviyos de "Demincia 
Postal" e "Disque Demincia". 

Os dois serviyos de 
demincia, de acordo com o 

secretario, estao funcionando 
muito bem, pela "Demincia 
Postal", qualquer pessoa pode 
enviar para a policia, 
gratuitamente, atraves dos 
Correios, demincias sobre 
criminalidade, sem 
identificayao. 

Mas, antes mesmo do 
lanyamento do programa, 
uma serie de mudanyas 
efetuadas no sistema de 
seguranya publica comeyou a 
gerar resultados altamente 
positives para a policia, 
levando a sucessivos 
desbaratamento de varias 
quadrilhas de assaltantes e 
homicidas, com a prisao dos 
seus integranles. 

Hospital Santa Maria 

Dr. Haroldo Chagas. Fone: 723-1955 


