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

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

Inicia-se hoje, 14, o prazo para 
matdculas dos aprovados no Concurso 
Vestibular/96 daUnivefsidade Federal 
do Maranhao, das 14h00 as 22h00. 
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Novos municipios: 

Definido quadro poKtico em J. Lisboa 
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Caso o projeto que trata da 
emancipa^ao politica- 
administrativa dos novos 
municipios maranhenses seja 
consolidado, o quadro em Joao 
Lisboa, cidade distante 12 
quilometros de Imperatriz, 
ficara assim constituido: 
Aldenora, do PPB (vereadora 
com dois mandates), sera 
candidata a prefeita; Joao do 
Salomao, da coliga^ao PMDB- 
PPB, disputara a Prefeitura de 
Mucufba, maior distrito do 
vizinho municipio; e Ze do 
Alvino (do povoado Varjao dos 
Crentes) saira candidate a 
prefeito de Buritirana. 

O atual quadro apontado 
pelo prefeito de Joao Lisboa, 
Raimundo Cabeludo, recebeu 
o aval da comunidade e das 
lideran^as classistas e 

pdliticas. "O pleito de 96 vai 
ser acirrado em nosso 
municipio. 0 eleitor tera a 
oportunidade de votar em 
candidates sintonizados com a 
vontade de transforma^ao 
verificada, hoje, em Joao 
Lisboa", afirmou. 

Raimundo Cabehido disse, 
a proposito, que tern feito 
constantes contatos com a 
popula^ao e ja conseguiu 
constatar que os candidates 
apresentados por seu partido 
estao afinados com as 
reivindica^oes populares. 

A vereadora Aldenora tern 
feito urn trabalho que tern 
conseguido correspon^er com 
as expectativas da comunidade 
joaolisboense. E,s^0,y 
confiante em minha vitoria , 
arrematou. 

Politica 

Madeira quer 

apoio 

da classe medica 

Verendom Aldenora tern saude como principal meta de trabalho Raimundo Cabeludo tern apoio do senador Epitacio Cafeteira Pagina 3A 

Linha 

Direta 

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

encontram os bairros da 
cidade. 

Confira. 
Lembre-se que no Seu 

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

Tecnicos da Secretaria de 

Saude visitam Imperatriz 

US.$ Comercial Compra 

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

US$ Comercial Venda 

R$ 0,9926 (+0,01%) 

USS Paralelo Compra | 

R$ 0,998 (43 feira) 

USS Paralelo Venda : 

R$ 1,018 (4' feint) 

US$ Turismo Compra 

R$ 0,9968 (+0,08%) 

US$ Turisnio Venda 

RS 0,9970 (+0,08%) 

Ouro (grama) 

RS 12,61 (quarta-feira) 

Poupan^a 

1,1148% (07.05.%") 

R$ 0,8287 (maio) 

o 
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Chega hoje a Imperatriz, 
uma equipe de tecnicos da 
Secretaria de Estado da Saude, 
para efctuar o 
recadastramento da rede 
hospitalar. Segundo 
informa^des do Secretario- 
Adjunto da Saiide, Dr. Vitorio 
Alves Carvalho, trata-se de um 
levantamento tecnico para 
efeito de Municipaliza^ao, 
num momento de muita 
ansiedade quanto a execuytlo 

desse projeto, tao aguardado 
pelos usuarios e prestadores 
de services de saiide e a 
comunidade de modo geral. 

0 medico Carlos Gomes de 
Amorim, secretario Municipal 
de Saiide, tern afirmado 
frequentemente nas reunioes 
do Conselho Municipal de 
Saiide, que nao medira 
esfor^os para que a 
Municipaliza9ao seja 
concretizada, pois esse ^ o 

melhor caminho para o setor 
que enfrenta muitas 
dificuldades e podera gerir seu 
prdprio destino em busca de 
dias melhor es. 

Esse recadastramento que 
sera iniciado hoje na rede 
hospitalar de Imperatriz, 6 
mais um importante passo 
para o processo de 
Municipaliza^ao da saiide, 
uma antiga reivindica^ao da 
comunidade. 

O numero 

80 

E o numero do ano e 
que o presidente da 
Associa^ao Brasileira da 
Indiistria Ferroviaria e do 
Sindicato Nacional de 
Material Ferroviario, 
Marcus Xavier da Silveira, 
anuncia que, pela primeira 
vez na historia do Pais, o 
setor ferroviario recebeu 
uma destinayao de verba 
maior que o rodoviario de 
1980. 

Ofato 

Jornol Capital 

Jussara Cerqueira comenta 
a sociedade imperatrizense, 

e Soraya Luiza, a 
a^ailandense 

Por Dentro 

da Imprensa 

Programacao da TV 

0 

o Caderno 

Ganhadores do Bin^ao do C ̂ onor Farias 

1 bicicleta cada 1000 tijolos cada 1000 telhas cada 

Maria Pereira Lima Rayssa Lorena Brito Amorim Edinor Lacerda Silva 
Imperatriz-MA Imperatriz-MA Imperatriz-MA 

Terezinha de Jesus Pereira Profiro Sousa da Silva Ma. Expedita de Jesus Lacerda 
Imperatriz-MA Imperatriz-MA Brejao-MA 

Erivaldo Silva Marinho Siliro Barbosa da Silva Poliana Bruna de Castro Silva 
Itaguatins-TO Imperatriz-MA Imperatriz-MA 
Vandir Panoti Milton Moreira dos Santos Elidones Pereira Cunha 
Impetatriz-MA Brejao-MA Imperatriz-MA 

Manoel Neuton da Silva Antonio Fausto de Araiijo Neto Samuel Pinheiro da Silva 
Itaguatins-TO Joao Lisboa-MA Imperatriz-MA 

Maria Rosa Filha Osmerina Oliveira da Silva Reis Jose Ferreira da Silva 
Joao Lisboa-MA Joao Lisboa-MA Imperatriz-MA 

Maria Joanice Lima de Alencar Vanlinde dos Santos Silva Joao Cantoario de Sousa 
Cidelandia-MA Joao Lisboa-MA Imperatriz-MA 

Marilda Franco Minohara Antonio Augusto de Lucena Rego Domingos Santana da Costa 
Imperatriz-MA Imperatriz-MA Monies Altos-MA 

Joao Paulino da Rocha Telesforo de Pina Castelo Branco Odamilton Fernandes Scares 
Augu s tinopoli s-TO Imperatriz-MA Imperatriz-MA 

Feliciano Guilhom Filho Walquiria de Andrade Sales Josivaldo Leite da Silva 
Imperatriz-MA Imperatriz-MA Maurilandia-TO 

Jornal Capital 
M Poli'cla Nacional 

imperatriz Urgente 

Tendencia 

Esporte Local 

F ilho mala mae 

a facadas 
Pagina 7A 

Opiniao 

Goncavo & 

Gonvexo 

Pagina 3A 

- AConfedera- 
gao Nacional da 
Agricultura 
recomendou 
ontem, em 

Brasilia, o uso da for^a na 
defesa das propriedades 
rurais. A medida pode 
aumentar ainda mais a 
violencia no campo, que 
nao foi bem recebida no 
Congresso Nacional. O 
presidente da CNA, 
Antonio de Salvo, insiste 
que a atitude 6 legal, 
prevista pelo Codigo Civil. 

A pessoa 

Luis 
Gonzaga do 
Nascimento, 
cantor, 
compositor, 
instrumentista. Tocou na 
rua e em cabar^s at6 ser 
descoberto no programa 
de calouros de Ari 
IBarroso, onde cantou o 
xote de sua autoria Vim e 
mexe. Em 1943, sua 
miisica Cham ego, gravada 
por Carmen C< ' ', obtev 
grande sue 
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Treze de Maio 
Ontem, dia 13 de maio, 

nao houve o que comemorar! 
Pelo menos para os 
moradores daTreze de Maio, 
rua localizada na regiao 
central da cidade. Ali falta. 
atengao urgente dos poderes 
piiblicos. A Prefeitura 
Municipal de Imperatriz bem 
que poderia acionar a 
comunidade que ali reside — 
no trecho compreendido 
entre a Coriolano Milhomem 
e a Amazonas. Afinal, 
interventor Dorian Meneses, 
a colocagao de esgotos ali, 
isto sim, deveria ser 
prioridade no seu governo. 

Erika Maria 
Centro 

Outro desgoverno 
E dramatica a situagao em 

que vivem os moradores da 
rua Imperatriz, ali na entrada 
da cidade de Joao Lisboa. 
Quando o onibus visa 
trafegar por aquelas bandas, 
entao, nem pensar... O 
prefeito Raimundo Cabeludo, 
que tanto fala do desgoverno 
existente no Maranhao, 
deveria olhar mais para o 
Munidpio que administra. E 
para o povo que o elegeu 
tambem. 

Celma Aguiar 
Joao Lisboa 

Justiga cega 
Ha um ditado que diz que 

a Justiga 6 cega. Esse dito, 
por^m, tern se tornado em 
verdade. A Justiga Eleitoral 
parece ser a mais cega de 
todas. Ha candidates que, 
embora ainda nao esteja em 

^ apropriado para tal, ja 
com suas campanhas 

i uas. Faz-se necessaria a 
tomada de providencia 
urgente, para o bem da 
Na^ao. 

Andre Guimaraes 
Vila Nova 

Tenho notado ser minima 
a preocupa^ao da Justiga 
Eleitoral para com a questio 
da propaganda fora de ej>oaL 
Acho que ja esta na bora dos 
candidates que ja langaram 
suas campanhas serem 
punidos. Afinal, crejnos que 

bom exemplo deve ser 
dado, para que outras 
pessoas o sigam. 

Jo ana Francilina 
Agailandia 

Rua Beta 
Continuamos a reclamar 

da Secretaria de Obras do 
Municipio a recuperagao de 
alguns trechos da rua Beta, 
no bairro Bacuri. A situagao 
aqui 6 primitiva mesmo! 0 
interventor Dorian Meneses, 
que assumiu falando em 
Piano de 90 dias, precisa 
conhecer o estado critico a 
que estamos submetidos. 
Mais que isso: ele tern que 
por o tal piano em pratica. 

Silvia Aguiar 
Bacuri 

Moro em Imperatriz ha 
15 anos e, nesse tempo 
todo, nuna tinha me 
deparado com tanta 
pobreza. Fui a um bairro 
periterico neste final de 
semana e vi que, em 
algumas residencias, muitas 
criangas estao passando 
fome. Precisamos fazer 

mascer o espirito de 
idania. 

Marcio Barbosa 
Estudante - Jugara 

por ULISSES BRAGA 

ESCOLA DA CIDADANIA 

MODULO 16 

Liberdade de manifestagao 

do pensamento 

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

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

A linica limilagao para pleno 
usufruto e exercicio desse 
direito fundamental e mesmo 
sagrado do cidadao ^ o direito 
do outro. Por que num Estado 
Democratico de Direito, o 
direito de um termina onde 
comegao direito do outro. 

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

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

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

O que 6 profundamente 
lamentavel e que o Estado 
Democratido de Direito 
permita e assegure essa 
liberdade de pensamento e, 
depois, os regimes ditatoriais 
fagam verdadeira cassada 
aos cidadaos pelos 
pensamentos que eles 
emitiram e defenderam 
quando livres. Isso e uma 
grande injustiga. Mas ainda 
recentemente aconteceu no 
Brasil,durante a Ditadura 
Militar, relativamente aos 
comunistas e socialistas, que 
foram perseguidos nao por 
atos, mas por ideias. 

(0 autor, Ulisses Braga, e 
presidente do FORUM DA 
SOC1EDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ). 

-x- 
FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 

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

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

| pensamento a) o homem nesse pais e um cidadao, porque o Governo e bom —; ; b) o homem nesse pais e um 
. I . escravo, porque nao e livre  
Y 2a) 0 direito de manifestar livremente o pensamento a) nao tern limites b) tern limites no direito do 
Op outro  

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

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

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

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

| pensamento a) o homem nesse pais e um cidadao, porque o Governo e bom ; b) o homem nesse pais e um 
... escravo, porque nao e livre  
jL 2a) 0 direito de manifestar livremente o pensamento a) nao tern limites b) tern limites no direito do 
cp outro  

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

J cima da Varig, ou no Jornal Capital. Segunda feira, de manha, pela Radio Capital, estarao sendo dadas explica9oes 
| sobre este direito do cidadao e este cupom. 

X- 

X 

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

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

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

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

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

cima da Varig, ou no Jornal Capital. Segunda feira, de manha, pela Radio Capital, estarao sendo dadas explica96es 
sobre este direito do cidadao e este cupom. 

X- 
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TRIB1JXA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Forte 
Depois de permanecer 

uma semana fazendo visitas 
e comparecendo a reunioes 
com o correligionario, o 
deputado Joao Paiva (PSD), 
que retornou na terde de 
ontem a capital, diz-se ainda 
mais convencido de que o ex- 
governador Ribamar 
Fiquene (PFL) figura como 
principal favorito a vitoria na 
sucessao imperatrizense. 
"Seu nome e massificado e 
simboliza a experiencia, a 
realizagao de obras. Fiquene 
continua como o unico 
referencial administrativo do 
Municipio", argumenta o 
parlamentar, que acredita 
que o prefeituravel vai 
superar seus concorrentes 
na disputa pelos votos sem 
maiores dificuldades. 

Silencio 
Welingthon Cardoso esta 

calado demais. O 
candidatavel do PMDB deve 
estar articulando os 
chamados historicos para 
evilar que o partido tome 
uma decisao em tor no da 
sucessao municipal que nao 
contemple as aspiragoes das 
bases. 

Finalmente 
Por toda esta semana a 

CPl da Agiotagem devera 
concluir seus trabalhos. 
Presidente, a vereadora 
Conceigao Formiga tem 
trabalhado duro para que a 
Comissao Parlamentar de 
Inquerito nao acaba em pizza. 
Registra-se uma tendencia 
entre seus integrantes de se 
punir eventuais culpados. 

A conferir 
A CPI da Merenda 

fornecera muita munigao para 
a campanha em deflagragao. 
Uns estarao abordando o 
tema para a propria defesa, 
enquanto outros tendem a 
usa-lo em forma de denuncia. 
Depois da Revolugao de 
Janeiro e de se esperar que os 
imperatrizenses nao mais 
admitam certos 
comportamentos de pessoas 
que exercem cargos piiblicos. 

Perguntinha 
Vao mesmo ser perdidos 

todos os reais ja aplicados no 
Terminal Rodoviario e no 
Hospital Henrique de La 
Rocque? 

Go/ 
contra 

Favoritissimo na sucessao 
de Sao Luis, o ex-prefeito 
Jackson I .ago (PD'O faz de 
tudo para excluir Conceigao 
Andrade (PSB) de sua 
campanha. Tudo porque a 
sucessora nao rezou 
direitinho em sua cartilha. O 
candidate da Frente Etica 
parece ser o politico mais 
radical do Estado no 
momento e, com sua atitude 
estranha, nao faz o jogo da 
oposigao estadual neste 
momento. 

Caliente 
Promete ser das mais 

movimentadas a sessao da 
Camara nesta tarde. As CPIs 
da Agiotagem e da Merenda 
fazem a agenda dos debates na 
edilidade. A cada reuniao dos 
vereadores surgem novas 
revelagoes sobre 
emprestimos, compras 
superfaturadas, licitagdes 
condenaveis etc. 

Forga 
domestic a 

75 medicos compareceram 
a jantar oferecido a categoria 
pelo medico e deputado 
Sebastiao Madeira. 0 
prefeituravel do PSDB, que 
ainda recebeu mais de dez 
ligagoes de colegas 
justificando a ausencia, ouviu 
inumeras manifestagoes de 
solidariedade. A turma de 
branco pode ajudar a 
desequilibrar uma eleigao 
com sua inegavel influencia. 

Jogo 
de cintura 

Dorian esta provando ser 
politico escolado. Embora 
tenha estado ausente por 
muito tempo da cidade, o 
interventor aproveita a 
oportunidade que Ihe caiu do 
ceu para reprojetar sua 
imagem. Ele vcm circulando 
com desenvoltura em todos 
os setores. 

Faz-de-conta 
Limitagoes impostas as 

coligagoes pela atual 
legislagao eleitoral obrigara 
partidos nanicos a langarem 
"laranjas" a Prefeitura. Tudo 
para terem chances de 
sufragagao de candidates a 
vereador, fugindo da 
concorrencia com figuroes 
das siglas mais expressivas. 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

14/05/96 

Mospital Sao Kafad 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

14/05/96 

Mospital Santa Zereza 
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Medicos "receitam" Sebastiao Madeira 

Oonoavo 

por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

507 dias. Excelencia, a 
divida das promessas das 
elei9oes continuam em 
aberto para com o povo da 
Regiao Tocantina. A maior 
delas, e o asfaltamento da 
Estrada do Arroz, que 
interliga Imperatriz e Sao 
Pedro da Agua Branca com 
a maior via com a maior via 
de acesso de escoamento da 
produgao agricola da regiao. 

A Estrada do Arroz como 
e popularmente conhecida, ja 
foi asfaltada tres vezes nos 
papeis e projetos la em 
Brasilia, mas na realidade a 
estrada continua cheia de 
lama e buracos, abandonada 
pelo governo. 

Bom 
dia II 

A seguran9a piiblica de 
Imperatriz e outro ponto 
crucial para a nossa 
comunidade, principalmente 
no que compete a 
policiamento ostensivo e 
preventive. 

De que adianta a policia 
prender, se Imperatriz nao 
tern sequer a Central de 
Recolhimento de Presos, haja 
visto que no governo Eiquene 
foi demolido o antigo predio, 
com promessas de ser 
construida a nova central de 
policia, que ate hoje nao 
aconteceu, por isso, por mais 
vontade que tenham os 
agentes da seguran9a piiblica 
de nossa cidade, fica 
inviabilizado o seu trabalho, 
recolhem os "presos, mas 
quando chegam na delegacia 
tern que liberados, porque 
nao tern onde ficar. As 
viaturas do sistema de 
seguran9a local estao 
praticamente inviabilizadas, o 
salario dos profissionais esta 
defasado e o governo da 
senhora nao tern a minima 
preocupa9ao em terminar a 
central de presos em 
Imperatriz. 

Imprensa 
X censura 

Brasilia entrou em pe de 
guerra noa liltimos dias por 
causa do projeto da nova lei 
de imprensa, que esta em 
tramita9ao no Congress© 
Nacional. 

A medida serviu para unir 
todos os donos de jornais e 
jornalistas de todo o pais, 
pois eles sao contra o 
cerceamento de liberdade de 
imprensa contido no projeto. 

Dois pontos criticos da 
discussao, e a prisao de 
jornalistas e a multa de 20% 
do faturamento cobrado do 
veiculo de comunica9ao e 
pagos ao ofendido. 

O presidente da 
Associa9ao Nacional de 
Jornais, Paulo Cabral, e o 
presidente da Federa9ao 
Nacional de Jornalistas - 
Fenarj, Americo Antunes, 
sao unanimes em dizer que 
o que os deputados estao 
querendo e um absurdo, pois 
e uma censura previa de 
ordem economica, e tambem 
sao dois entraves que nao se 
ajustam a liberdade de 
imprensa. 

negocia96es entre os 
jornalistas e o relator da 
proposta, Vilmar Rocha, 
estao sen do mantidas para 
alterar o texto do projeto. 

Filha do rei quer 
ser vereadora 

A filha ilegitima do rei 
Pele, Sandra Regina 
Nascimento, vai concorrer a 
uma vaga na Camara 
Municipal de Santos pelo-, 
PMDB. 

A Pelezinha como e 
conhecida na cidade paulista, 
esta tendo como padrinho 
politico o deputado e ex- 
prefeito de Santos, Osvaldo 
Justo. A nova candidata a 
vereadora disse que vai 
defender a constru9ao de 
uma ciclovia para Santos, 
para melhorar a vida dos 
ciclistas da cidade. 

A filha do rei e balconista 
numa loja de patins, onde 
tenta ganhar seu sustento 
com o trabalho, filiou-se ao 
PMDB numa grande festa, 
onde foi batizada com o 
slogan, a vereadora 
Pelezinha. 

TCE a passo 
de tartaruga 

O Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhao, vem ao 
longo do tempo dando 
provas de incompetencia e 
morosidade em suas 39068, 
o fato mais recente, foi com 
rela9ao a prefeitura de Barra 
do Corda, num processo que 
se arrastava contra o prefeito 
Eliseu Freitas ha mais de 
tres meses. 

0 processo se encontrava 
em poder do TCE, para um 
possivel afastamento do 
mandatario daquela cidade, 
mas como o TCE nao tomou 
providencias, a Camara 
Municipal decidiu por 
unanimidade retirar do 
senhor Eliseu Freitas o 
cargo de prefeito, que ate 
hoje vem lutando na justi9a 
para retomar 0 cargo. 

So agora na semana 
passada o TCE resolveu 
afastar o prefeito de Barra do 
Corda, mas a sua 3930 
chegou tardia, pois a camara 
tinha feito isso a tres meses 
atras. 

Sebastiao Madeira busca apoio da classe medica 

por J. Morada 
Jornalista 

0 melhor remedio para os 
males de Imperatriz, sem 
qualquer contra indica9ao ou 
efeito colateral, e Sebastiao 
Madeira, segundo receita 
prescrita peta grande maioria 
da classe medica 
imperatrizense, que resolveu 
vestir sobre o tradicional 
jaleco branco, a camisa do 
candidato tucano a Prefeitura 
de Imperatriz. Foi 0 que ficou 
claro numa visita, que se 
transformou numa reuniao 
politica, realizada por cerca 
de 90 medicos ao deputado 
federal Sebastiao Madeira 
(PSDB-MA), em sua 

residencia, no sabado, 11. 
Constituindo-se numa 
especie de "brigada" especial 
de vital importancia, eles vao 
atuar decisivamente, nos 
consultorios, hospitals e 
clinicas. 

Durante horas Madeira, 
que tambem e medico, fez 
uma explana9ao sobre o 
tratamento que pretende 
executar para tirar o 
Municipio de Imperatriz da 
UTI, onde padece ja ha algum 
tempo, em estagio quase 
terminal, levada pelo descaso 
das quatro ultimas 
desastrosas administra96es, 
que culminaram com a 
decreta9ao de uma 

interventoria estadual. 
Segundo ele, a alternativa 
seria um elenco de a95es 
setorizadasfc a partir do 
diagnostico precise dos 
problemas de cada area. 

"Faremos uma 
administra9ao 
revolucionaria, priorizando 
areas vitais" - para a 
reciiperapao-" .plena e 
revitaliza9ao do Municipio, 
como a Gera9ao de Trabalho 
e Rodas, a Educa9ao e a 
Saude, esta ultima com 
enfase ao aspect© preventive, 
como a realiza9ao de 
saneamento basico, por 
exemplo". — adiantou 
Madeira, ao conclamar a 
todos para o "necessario 
engajamento na luta por uma 
Imperatriz melhor". "Cada 
um e refem do lugar onde 
mora e sobre ele e suas 
condi96es, tern total 
responsabilidade", — 
acrescentou. 

Na condi9ao de cidadaos 
de Imperatriz, dirigentes da 
Associa9ao Medica, como o 
presidente, Assis Maia e o 
diretor de etica da entidade, 
Mamede Vieira, participaram 
do encontro. Embora 
pessoalmente favoravel a 
candidatura Madeira, 
participaram do encontro. 
Embora pessoalmente 
favoravel a candidatura de 
Madeira, Assis Maia adianta 
que a AMI, como entidade 
classista, nao pode declarar 
apoio a nenhuma candidatura. 

Mas vai participar 
processo de forn 
democratica, convidando cada 
um dos candidates a 
apresentar seu projeto de 
governo para Imperatriz. 

Outro entusiasta da 
candidatura de Sebastiao 
Madeira, o medico Mamede 
Vieira garante que, neste 
encontro, a categoria 
demonstrou e hipotecou o seu 

* integral apoio a Madeira para 
. a Pf efeitura da segunda maior 

cidade do Estado. "De forma 
espontanea, a expressiva 
maioria da classe medica 
imperatrizense vestiu a 
camisa da candidatura do 
medico e deputado Sebastiao 
Madeira" — disse. 

"Muito positive. Uma 
receptividade excepcional" — 
comemorava ontem o 
deputado Sebastiao Madeira, 
ao avaliar 0 resultado do 
encontro com seus colegas 
medicos. 

Na sua avalia9ao, um 
medico "e um important© 
centro gerador de mudan9as 
e respeitado formado de 
opiniao. Cada um mantem 
contatos diereto, no seu 
consultorio ou em hospitals e 
clinicas, com, no minimo, 20 
pessoas por dia." Para ele, 
Madeira, que tambem ja 
presidiu a AMI, o apoio 
decisive da classe medica a 
sua candidatura e 
"indispensavel e recebido 
com o maior respeito e 
considera9ao". 

Mao Santa participa de 

exposigao em Paulistana 

Primeira dama do Piaui entrega Fiat Uno Millo ao vencedor de sorteio 

por Ary Ribeiro 
Jornalista 

Depois de inaugurar 0 
a9ude Jacu, a 18 quilometros 
de Paulistana, o governador 
Francisco Moraes Souza, 
acompanhado do prefeito 
Joao Crisostomo, deputados e 
lideran9as locais, visitou o 
Parque Municipal, onde se 
realizou a I Exposi9ao-Feira 
Agropecuaria. 

0 governador ficou 
satisfeito com a qualidade e 
quantidade dos animals 
expostos. A estrutura 
montada para 500 animais 
teve inclusive que ser 
ampliada para 1.200, com a 

constru9ao de novos currais. 
Criadores do Maranhao, 
Tocantins, Bahia, 
Pernambuco e Minas Gerais, 
alem de outros municipios do 
Piaui participaram, 
demonstrando a voca9ao da 
regiao para a pecuaria. 

Para o secretario Haroldo 
Vasconcelos, o sucesso da 
Exposi9ao-Feira de 
Paulistana, com a presen9a de 
41 pecuaristas de diversos 
Estados, vai repercutir 
positivamente na Exposi9ao 
de Floriano, que sera 
realizada de 19 a 26 do 
corrente e ja e conhecida em 
todo 0 Pais. Ele afirmou que 
o soerguimento da pecuaria 

do Estado e uma das metas do 
Governo Francisco Moraes 
de Souza e 0 exito das 
exposi96es e 0 resultado de 
um trabalho serio e 
persistente da Secretaria da 
Agricultura junto aos orgaos 
financeiros, criadores e 
Ministerio da Agricultura, 
este no combate as diversas 
doen9as do rebanho. 

Sorteio 
O Governo do Estado do 

Paiui realiza sorteio e 
mecanico e 0 felizardo. Ele 
recebeu um carro as 13hl0, 
apos o sorteio. O Fiat Uno 
Mille foi entregue pela 
primeira dama do Estado e 
presidente do Serse, Adalgisa 

Moraes Souza, que particip 
do sorteio. Tamb 
estiveram no palan 
armado na pra9a Rio Brai, 
o secretario da Fazenda, 
Paulo de Tarso Moraes 
Souza, e o presidente dp 
Funcepi, Osmar Junior. 

Os consumdores enviaram 
cerca de 1.200.000 envelopes 
contendo Notas e Cupos 
Fiscais. A papelada sera 
doada a Associa9ao dos Paes 
e Amgos dos Excepcionais, 
para ser revertido em 
beneficios socials para os 
assistidos pela institui9ao. O 
sorteio foi animado pela 
Banda Forro & Cia, de 
Teresina. 
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Chega de tanta roubalheira na Camara! 
^—* . . * r •    /-v T-v/-v\rrv ooir5rv H; 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Politica 

Boa parte dos vereadores de 
Imperatriz continua enganando 
o povo. Desde que foi eleita 
ainda nao trabalhou no sentido 
de viabilizar as obras 
reclamadas pela comunidade. 
Enquanto isso 

ocorre, 0 municipio sente na 
pele a falta de uma politica 
austera e que esteja, realmente, 

voltada em atender as 
reivindica96es da popula9ao da 
segunda maior cidade do 
Estado. 

Urge uma solu9ao. O povo 
exige que os vereadores que 
estao desinteressados em 
observar a consolida9ao dos 
projetos que visam a 
incrementa9ao do processo 
desenvolvimentista por que 
continua passando Imperatriz, 
ficam apenas sentados em seus 

gabinetes. Mais parecem 
microbios, que apenas corroem 
o desenvolvimento pleno de 
nossa cidade. Ja passa da hora 
desses vereadores mostrarem 
trabalho. Muitos deles estao 
lutando pela reelei9ao. So que 
se decepcionarao. O povo 
mudou suavisao. Amentalidade 
e outra. A consciencia politica 
chega aos poucos. E para 
alegria geral, os vereadores 
corruptos e descomprometidos 

com o povo sairao caladinhos da 
Camara Municipal. Chega de 
tanta roubalheira. O 
imperatrizense nao e trouxa. Ja 
sabe das falcatruas promovidas 
pelos "vereadores" que estao 
apenas impedindo o 
crescimento de Imperatriz. 
Estamos vivendo novos tempos. 
E buscando o melhor para 
todos. E hora de trabalhar. 
Passar a Camara Municipal 
limpo. 

VALE 

TCI 

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

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

I desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. 

TCI - BR- 010 - Km 1350 - Maranhao Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723 
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APITAL CinemaA/ideo Imperatriz, 14 de maio de 1996 

Prisioneiro do Inferno 

por Valdo Vale 
Da Sucursal de Agailandia 

Dirigido por Jonh 
Frarikenheiner, diretor de "SOB 0 
DO MINI O DO MAL", NA 
™ii IA DOS ASSASSINOS, A 4a 

GERRA OPERAgAO FRAN^A2 
e O ANO DA FURIA. 
PRISIONEIROS DO INFERNO 6 

a verdadeira estoria do lendario 
drama dos prisioneiros do 
americanos que viveram em 
AndersonviDe, o mais brutal camix) 
de cx)ncentra^ao de sua epoca. 0 
local, onde as drcunstancias de 
total privagao eram as principais 
caracteristicas. No seu apogeu, 
AndersonviDe aprisionou cerca de 
3Z000 pessoas, das quais 12.000 
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morreram - mais de cem por dia 
duranteoverao de 1864. A estoria 
de ,v,vid Rintel, vista pelos olhos 
c n soldado Josiah Day 
f 1 Emck), 6 uma 
c-„.aordinaria narrativa de 
amizade, sobrevivencia e 
esperan^a. O sargento McSpadder 
(Frederic Forrest, de 
APOCALIPSE NOW e DUELO 
DE GIGANTES), e Josiah Day 
lideram um grupo destemklode 
homens contra a brutalidade de 

Andersonville. Cayados como 
animais etorturados sempiedade, 
eles precisam acrcxlitar uns nos 
outros e estarem dispostos a 
sacrificarem suas proprias vidas 
por uma chance de kiga. 

Frankenheinercriou uma forte 
rctratayao de kita pela Kberdade, 
na qual a linica lei 6 a da 
sobrevivencia, levando a 
expedador aos limites da coragem 
e da bravura, em um mundo onde 
e preciso lutar. Nesta super 

mmm. 

produyao foram utDizados 2.200 
figurantes, 57 atores com pap^is 
importantes e mais de 2.500 
tomadasdecena. 

. ' PRISIONEIROS DO 
INFERNO (Anderson*) 

Direyao: Jonh Frankeriheiner 
Elenco: Frederik Forrest, Ted 

Mancoux, Cliff Deyoung, Jairod 
Emck 

Distribuiyao: Cannes Home 
Video 

Acontecendo 
Arnold Schwarzenegger 

Assume Papel de Vilao em Novo 
Batmam 

O FDme BATMAN e ROBIN, 
(kpois de todas as confusbes com 
a troca de Val Kilmer por George 
Ckxiney iiara interpretar ohomem 
morcego, comeya a entrar nos 
eixos, e agora conta a adesao de 
umpeso pesado no elenco: Arnold 
Schwanzeneggerfoiescalado jara 
interpretar o arquiinimigo de 
Batman, Mr. Freezer. Apos 
semanas de especulaybes, Arnie 
fechou oacordo comawanerpara 
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encaraar o cruel e frio vilao que 
atormentaavkla de Bruce? Wayne 
(Clooney), milionario que combate 
o crime com sua indumentaria de 
morcego. Arnie vai se juntar, assim, 
aumabelageladeiradeatores que 
experimentaram o papel de 
inimigos do heroi. No primeiro 
fihne, Jack Nicholson brilhou como 
coringa, ofiiscando o Batman de 
Michael Kaeton; no segundo foi a 
vez de Danny De Vito criar um 
piguim sarcastico e malvado; no 
terceiro, o jogo ficou ainda mais 
pesado com Jim Carrey como 
charada, eTommy Leejonescomo 
duas caras. Agora tern Arnie aimo 

Mr. Freezer, Cris O Donnel mais 
uma vez como Robin. Uma 
Thurmah na jiele de Poisonny e 
Alicia Sflverstone assumindo uma 
sensual Batgirl. A intenyao, com 
isso e fazer com Batman & Robin 
sejatao renlavel quanto BATMAN 
ETERNAMENTE (BATMAN 
FOREVER). Se depender do que 
Arnie ja acumulou em Mheterias 
com os 24 filmes estrelados por 
ele, certamente a {iroduyao sera 
um "arrasa quarteirao": 1,05 
bilhbes de dcilares, essae a quantia 
queoator gerou em Box Qficce 
nos Estados Unidos que Estreia 
nesta Coluna emjunho. 

a 

1 isi. 

Os tres filmes de Batman ja 
arrecadaram nas bilhetarias 
americanas 600 milhoes de 
dolares. O primeiro Batman 
continua entre as 10 maiores 
biDieterias de todo os tempos, com 
251 miDibes. 

Dicadoras com selos de 
qualidade do clube de video do 
nordeste na regiao. 

Shoping Video — Imperatriz 
Vkleomania — Imperatriz 
Condor Vkleo—Imperatriz 
Video Show—Inperatriz 
Angar Video — Imperatriz 

America Video — Imperatriz 
Sampa Video—Ayailandia 
Skala Video—Ayailandia 
Phoenix Video — Ayailandia 
Play Video—Ayailandia 
OBS: Locadoras quetrabalham 

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

Valdo Vale — E presidente do 
Qube de Video do Nordeste tribos 
association teen membro do 
Consdho Nacional de Video 

Homens & 

Empres 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

— Ola, bom dia! 

Desmentindo 
briga 

O lider do PSDB na 
Camara, deputado Jose 
Anibal, SP, nao esta 
preocupado com o racha 
na base governista. Disse 
que o seu partido assumiu 
uma nova postura no 
Congresso, a partir da 
eleiyao da nova 
Executiva, e que isso 
determinara o perfil e a 
atuayao da bancada. 
Perguntado se essa nova 
postura interferir nas 
votayoes das reformas, 
Anibal disse que o partido 
vai votar todos os pontos 
que forem convergentes 
juntos com os partidos 
aliados. Quanto aos 
divergentes, acrescentou, 
"vamos disputar no voto, 
se necessario, com eles 
tambem". 

Jose Anibal afirmou 
que nao ha o que 
estranhar: "somos um 
partido, o PEL outro e o 
Inocencio (de Oliveira, 
lider do PFL) e um 
fanfarrao que vive 
passando versoes. 0 
deputado afirmou que a 
nova Executiva esta 
definida de acordo com o 
perfil da bancada do 
partido, que "e uma 
bancada de brigam com 
presenya de 
parl amen tares e que 
comeyou a trabalhar". 

Essa bancada "de 
briga" decidiu por 
aclamayao fazer proposta 
de aumetito de 18% do 
salario minimo. 0 lider 
Jose Anibal procurou 
atenuar esse confronto 
com o Executivo: "vou 
levar essa posiyao para a 
direyao do partido e ese 
ela decidir vamos 
encaminha-la, porque a 
Executiva esta 
sintonizada com o 
partido", garante. 

Reforma 
ministerial 

A primeira semana pds- 
reforma ministerial 
trouxe mais problemas 
que facilidades ao 
governo. A semana 
politica comeyou com a 
tentativa do presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso de transmitir 
otimismo. Na terya-feira, 
durante a posse do 
ministro da Indiistria, 
Comercio e Turismo, 
Francisco Dornelles, 
Cardoso comemorou a 
ampliayao e consolidayao 
da base governista ainda 
que o prefeito de Sao 
Paulo, Paulo Maluf, 
presente a posse, 
reafirmasse que "o PPB 
nao entrou no governo, o 
presidente e que escolheu 

um ministro que, por 
acaso, e do PPB". 

No mesmo dia, 
surgiram problemas 
vindos do ninho tucano. A 
Executiva Nacional do 
PSDB pedia uma conversa 
com Fernando Henrique 
"para que ele saiba o que 
pensa seu partido", que 
nao engoliria mais "prato 
feito". Era o troco dos 
tucanos por nao terem sido 
consultados sobre a 
escolha do peemedebista 
Luiz Carlos Santos para o 
cargo de ministro- 
coordenador de Assuntos 
Politicos. A partir dai 
foram so dissabores e 
queixas de quase todos os 
partidos aliados ao Palacio 
do Planalto. 

Um 
aid legal 

Para o jornalista 
Jaldene Nunes. 

Eliene Franya. 
Pessoal da Radio 

Capital AM, que ja 
funciona em suas novas 
instalayoes, localizadas na 
Super Quadra 602. 

Empresario e politico 
Neudson Claudino. 

Mostrando 
irritagao 

0 deputado Gerson 
Peres, PPB-PA, que foi a 
Eldorado de Carajas apos 
o massacre de 19 sem- 
terra, nao esconde a 
irritayao com as acusayoes 
de que dezenas de 
crianyas e suas maes 
foram mortas no confronto 
com a PM. "Eu estive em 
Eldorado, Curiondpolis e 
Maraba e nao vi nenhuma 
mae fazer procurayao por 
seus filhos e nenhum viiivo 
atras da esposa 
desaparecida", disse. 

Mostrando 
perfil 

O setor terciario — 
comercio e serviyos — e o 
responsavel por 91% da 
formayao do Produto 
Interno Bruto, PIB, do 
Distrito Federal. A 
revelayao consta do 
documento Perfil da 
Economia do DF, 
elaborado pela Secretaria 
de Indiistria e Comercio de 
Codefllan. 

Frase 
do dia 

"Cantar d apenas um 
detalhe de ser cantora. Ser 
cantora e pensar, 
relacionar-se com o mundo 
da miisica, ouvir, 
pesquisar, procurar, 
ensaiar, experimentar, 
suar, trabalhar: E conceito, 
principio, definiyao de 
carater". 

(Marisa Monte, cantora 
carioca) 

O cinema so tem magla quando suas emo^des sao originals! 

EXI JA FITA SELADA 

Uma campanha do Clube de Video do Nordeste/ 

Tribos Association Teen/ Divisao de Cinema & Video 
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fmpemtiz, (MA), 14 de maio cfe 1996. Bncarte especial do Jornaf Capital. 

por RENILSON SOUSA 

Retornando 
ao ar 

() ronhrcido comunicador 
Compadre Paulo, retorna a 
Radio Capital AM de Joao 
Lisboa. A sua estreia esta 
programada para as 5 boras 
da manha e iraate as 7 boras. 
Compadre Paulo, profundo 
conbecdedor da musica 
sertaneja, esta preparando 
um programa com muitas 
informaydes para o bomem 
do campo sua gente. 
Compadre Paulo e um 
comunicador pioneiro na 
cidade neste tipo de 
programa. 

Firme 
Alexandre Costa, ex Terra 

FM , esta com toda garra na 
Mirante FM, comandando 

um programa no borario 
vesper tino. Alexandre Costa, 
alem de comunicador e 
tambem o locutor oficial das 
gravagdes de comerciais no 
Sistema. : 

Vibrante 
O operador de audio 

Ezequias, da Mirante AM, e 
um profissional de bola cbeia. 
0 mo go conta com muita 
e'xperiencia na area, por ter 
passado em outras grandes 
emissoras: Difussora FM e 
Imperatriz AM. Ezequias tern 
capacidade e vem 
desenvolvendo um bom 
trabalho na emissora da Rua 
Alagoas. 

No pique 
0 Diretor arti'stico da Radio 
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Genuino Cavalcante, coordenador da Tucanu's Produgoes 

Capital AM de Joao Lisboa, 
Edvaldo Cardoso, esta com 
todo o pique no comando da 
emissora. Edvaldo a cada dia 
que passa melbora mais a 

programagao da emissora com 
produgao de alguns 
programas. Descobriram que 
o gorato esta com todo pique, 
porque ao seu lado trabalha a 

sua esposa, D.Francisca que € 
discotecaria da emissora. A 
dupla muito sucesso! 

Trabalho 
serio 

0 Cinegrafista Careca, da 
TV Difusora de Imperatriz 
SBT, esta realizando um bom 
trabalho em suas reportagens. 
As imagens sao de uma 
qualidade de tirar o chapeu .0 
profissional esta em grande 
fase! 

Pode 
voltar 

A reporter Rosacelis 
Gomes, esta no momento 
apenas curtindo os seus dois 
filhos. Ajovem reporter estava 
trabalbando na TV Capital e 
TV Cidade de Agailandia, mas 
devido motives superiores 
deixou as duas emissoras. 
Rosa disse que devera voltar a 
teleinha com o retorno do JC. 

Vai 
pintar 

Brevemente nas manbas de 
domingo da TV Capital, estara 
estreiando o programa 
Maranhao a Dentro. Este 

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

(Hi:If) Bom Dia Cidade 
07:00 Reporter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:40 Note e Anote 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:15 Falando de Deus 
13:18 Cidade Cidada 
13:33 O Radio na TV 
14:15 Nanny 
14:45 0 Agente G 
17:00 0 Mundo de 

Beakman 
17:30 Zorro 
18:00 Oragao 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 

TV Capital TVCRC TV DISusora 

Canal S Canal 4 Canal 7 

rede Record Band SBT 
1 

TV Mirante 

Canal 10 

Radio 

Capital 

AM, 

950 

Khz, 

10 mil 

Watt's 

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

Show 
07:30 Local 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinba Maravilhosa 

da Ofdia 
10:30 Meu Pe de Laranja 

Lima 
11:25 Vamos Falar com 

Deus 
11:30 Estagao Crianga 
12:00 Memoria Band 
12:30 Figura 
13:00 Estagao Crianga II 
13:15 Local 
15:15 Cine Trash (Skinner) 
17:00 Supermarket (com 

Ricardo Corte Real) 
17:30 Programa Silvia 

Poppovic 
19:00 Local 
19:10 Meu P6 de Laranja 

Lima 
20:00 O Campeao 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Forga Total 

(Programada Para 
Matar) 

23:30 Sessao Nocaute 
(Mauricio Amaral - 
Brasil - X Luis 
Dionisio Barrera - 
Argentina - Peso 
Super Medio) 

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 

05:30 Despertar da Fe 
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 Programa Sergio 

Malandro 
11:30 MoreiraSerra 

Especial 
12:00 Carrossel 
12:40 Aqui Agora Maranhao 
13:30 Cinema em Casa (A 

Programar) 
15:30 TV Animal 
16:00 Passa ou Repassa 
16:30 Programa Livre 
17:30 Aqui Agora 
18:30 Colegio Brasil 
18:55 TJ Maranhao 
19:15TJ Brasil 
20:00 Antonio Alves, 

Taxista 
21:00 Razao de Viver 
21:30 (A Programar) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jo Soares Onze e 

Meia 
01:15 Jornal do SBT 
01:45 Programa Joyce 

Pascowitch 
01:50 Perfil 

06:10 Programa Ecumenico 
06:15 Telecurso 2000 - 

Curso 
Pro fissionalizante 

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 

I8 Edigao 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Video Show 
14:10 Vale a Pena Ver de 

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:40 Sessao daTarde 
(Uma Noite no Bale) 

17:30 Malhagao 
18:00 Quern e Voce 
18:55 Jornal do Maranhao 

28 Edigao 
19:10 ViraLata 
20:10 Jornal Nacional 
20:40 O Fim do Mundo 
21:40Terga Nobre (Casseta 

& Planeta Urgente) 
22:40 Intercine Qogos de 

Adultos - Coragao de 
Leao, A Cruzada - 
Tudo Por Amor) 

00:40 Jornal da Globo 
01:10 Campeoes de 

Bilheteria (Contos de 
• Nova York) 

MANCHETE 

07:00 Telemanha 
07:30 Patrine 
08:00 Sessao Animada 
08:30 Saara+ Escola Biblica 

daFe 
09:00 Cozinha do Lancelotti 
09:15 Home Shopping 
09:30 Dudalegria 
10:30 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olimpico 
12:30 Edigao daTarde 
13:00 TV Alternativa 
14:30 Os Medicos 
15:40 Home Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessao Animada 
17:45 Sailor Moon 
18:15 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
19:00 Shurato 
19:30 Super Human 

Samurai 
19:55 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
20:15 Manchete Esportiva 

28 Edigao 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Camera Manchete 
23:40 Boletim Olimpico 
23:45 Momento Economico 
00:00 Home Shopping 
00:15 Jornal da Manchete 

28 Edigao 
00:45 Clip Gospel 
01:45 Espago Renascer 

programa tera o nosso 
comando e levara aos 
telespectadores muito 
conhecimento em todas as 
areas de uma comunidade. 
Aguarde! 

Diexou 
o dial 

Jo Farias, que trabalhou 
na Mirante FM de 
Imperatriz; Mirante e 
Cidade FM de Sao Luis, 
atualmente esta fora do 
radio. Jo esta trabalhando 
para a Antarctica, na area de 
promogao de eventos e 
publicidades. Segundo ele, o 
radio e o radio, nao precisa 
acrescentar. 

Sao 
Luis 

O radilista Arlindo 
Roberto, ja esta em plena 
atividade na TV Difusora, 
atuando no Aqui Agora 
Maranhao, de onde havia se 
afastado. Sem o estilo Gil 
Gomes, adotado no inicio do 
programa, Arlindo voltou ao 
canal 04, no firme proposito 
de fazer sempre um bom 
trabalho. 

CNT/GAZETA 

NAO FORNECEU PROGRAMAgAO 

TV, 

QAjpfaLf 
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Sociedade em 

Expressao 

porSORAYA LUIZA 

Qti/ttAASiA 

E o evento que acontecera em A^ailandia no proximo dia 25. Os 

organizadores estao esperando reunir o maior numero de^pessoas ja 

visto na cidade, pois trarao o dono da voz mais melodiosa do Brasil, 

o charmosissimo Oseas, que abrilhantara o evento. Nao percam, 

sera uma bela festa. 

1 i 
» 
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A sunpatica Solange Pereira, ladeada pelo tecladista Luciano e o magniGco Oseas 
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^ bomtonas Thereza Brandao Rita Silveira e esta colunista em niomento "Zoom" m: 
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O papai coruja Zildenon e o primogenito Rafael Uma dupla de tirar o folego Q estilista Pedro do Valle, que promote arrasar com um modelito no proximo dia 25 

BRMRZE 

Presente 

e emocdo 

Ofertas Especiais: 

Sandalia feminina adulto, 

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

Toalhas de banho grande 

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

Jogos de cama casal 

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

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

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

Ventiiador Mallory 30 CM 

luxo apenas R$ 36,00 a vista 
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por Leo Costa 
Da Agencia Pingo no i 

Sera aberto hoje em Sao 
Luis o 19° Guarnice de Cine- 
Video (Jornada de Cinema e 
Video no Maranhao). A 
Universidade Federal do 
Maranhao, atraves dos 
Departamentos de Assuntos 
Culturais e Comunicayao 

Social, ( que ira promover o 
evento. Tera tambem o apoio de 
organiza^oes publicas e 
privadas, com os objetivos de 
incentivar a realizayao de filmes 
(curta e media metragem) e 
video no Pais, bem como 
fomentar o aparecimento de 
novos cineastas e 
documentaristas, difundir a 
produ^ao que vem sendp 
realizada no Brasil, no campo 
audiovisual, promover o 
intercambio cultural com os 
paises ibero-americanos. 

De acordo com a 
programacao, o 19° Guarnice de 
Cine-Video se conslituira de 
uma competitiva e outras nao 
competitivas. Para a moslra 
competitiva, que se realizara no 
pcriodo de 14 a 18 de junho de 
1996, serao aceitos filmes nas 
bitolas de 16 mm e 35 ;mm, 
videos realizados nos sistemas 
VHS, S-VHS, 8 mm, 
B FT AC AM, BETAMAX e U- 
MATIC, exigindo-se em fitas 
VHS ou S-VHS (PAL-M ou 

PREFE1TURA MUNICIPAL 
IMPERATRIZ - MARANHAO 

StCRETARIA MUNICIPAL PE APtllHJSTKACM 
E KECURSOS HUMAWS 

AVISO Of LICITACAO 

ObJETO: 

OATA PO RECEBIMCMTO 
PAS PKOPOSTAS; 

VAl WADE 
PAS FKOPOSTAS: 

ENPtKtCO: 

OBSCRI/ACOES: 

Gine-'wi AtoncntZ&id 

16/nuUo/ 1.946 li 16:60 kotcu 

ISlqiumil PIAS 

FREfklWRA HUKJCIFAL DE IMPERATRIZ 
RUA RU'l BARBOSA V2 ZOI - CEWTRO 

de 
Led. 

Licltacao dc .tipo UEHOR PRECO e que 
4eAa ieg^da peCa Lee a.666, 
21 /'J6/'9i ecni A.educuu rfnrl.l peZa. 
>i2 S.SiS, de 22/06/94. Oi intejUAia 
daj. pcdCAio adquOuA. o Ccnvite e ob 
te.-. 06 dnioKnaqdei no Comdaao Peo- 
mooetUe de LdcUXacac, na SeeieWUa 
Uundcdpal de Admlniitiacao e RecuA.- 
jo.s Humana, dujiante o honsAio de ' 
expetUente dot OS:00 ii 13:00 htmu. 

ImpeAO-tAdz, 09Me mcUo de 1996. 

My: 
uAsmUrqn a^ves lopes 

PieiddtiUe'da CPL 

±6/ 

DR. l/AWJR^StRMSbifl^BttERRA HXLHO 
SeaieXivUxf MuiUedpat de Adrndnditaaeio 

e ReeuAiOi Humana 

NTSC) as copias que serao 
enviadas a coordena^ao do 
evento. As mostras nao 
competitivas serao constituidas 
de filmes e videos convidados 
e, ou, que nao se enquadrem 
nos criterios da competigao 
deste regulamento. As 
atividades nao competitivas 
serao iniciadas no dia 19 de 
junho de 96, prolongando-se ate 
o dia 30 de novembro de 96, 
quando sera encerrado o ciclo 
(las mostras itinerantes. 

Alem da realizagao do 19° 
Guarnice de Cine-Video, 
tambem esta prevista a 
realiza^ao de outros eventos: 
10g Troteu Guarnice para 
Melhor Reportagem 
telejornalistica e o 8° Trofeu 
Guarnice para Melhor 
Comercial, que sao concursos 
extras do 19° Guarnice — 
evento maior, numa promofao 
dallfma (Universidade Federal 
do Maranhao). 

Ambos os concursos extras 
— Reportagem e Comercial — 
sao dirigidos exclusivamentle 
para televisoes, produtoras e 
agencias de publicidade 
maranhenses ou aqui radicadas 
ha pelo menos 3 anos. 0 
julgament dos dois concursos 
sera efetivado com pessoas 
envolvidas com a area de 
cinema e televisao radicadas em 
outros estados, para garantir a 
isenyao do referido julgamento. 
Entre os nomes ja confirmados 
estao os de jOthon Bastos 
(ator), Jose Louzeiro (roteirista) 
e Celso Sabadim (critico). 

O canal daprodu^ao audiovisual de curta e media duragao 

Mais uma vez estamos 
anunciando a realiza^ao do 
Guarnice de Cine-Video 
(Festival de Cinema e 
Video no Maranhao), que 
em 1996 realiza-se pela 193 

vez, tornando num espa^o 
privilegiado para exibi^ao, 
discussao e troca de 
intercambio para 
realizadores de trabalhos 
cinematograficos ;de curta 
e media durayao. 

O Guarnice de Cine- 
Video, que a cada ano se 
consolida como mais um 
espayo para realizadores 
independentes do Brasil, 
America Latina, de paises 
ibericos e de paises de 
lingua portuguesa, vem 
somar-se ao espayo para 
retomada de nossa cultura 
cinematografica, que 
desejamos atuante e forte. 
Sao 8 concursos diferentes 
atendendo as areas de filme 
35 mm, 16 mm e super 8, 
video de qualquer genero, 
comerciais, reportagens 
telejornalisticas, video de 1 
minuto e video clip. 

Criado em 1977, com o 
nome de Jornada 
Maranhense de Super 8, o 
Guarnice de Cine-Video, 
dai para ca, nao sofreu 
alterayao apenas no nome 
mas tambem em sua 
estrutura e abrangencia, 

desde o advento do video, 
que veio associar-se de 
maneira definitiva ao 
processo cinematografico, 
enriquecendo essa linha de 
expressao pela imagem. 
Guarnice ( a palavra-chave 
da maior manifestayao 
folclorica do Maranhao — 
o Bumba-Meu-Boi. 
Funciona aqui como 
expressao que 
simbolicamente encerra o 
espirito cultural da terra e 
sintetiza ;o vigor de nossas 
tradiyoes. 

Inspirado nessa bandeira 
de luta, o Guarnice de Cine- 
Video ( um evento que, 
mesmo enfrentando 
crescentes dificuldades de 
ano para ano, realiza-se 
pela d^cima nona vez, por 
forya de ser um persistente 
trabalho orientado com a 
consciencia de que e 
preciso contribuir para a 
cultura nacional da 
informayao, do registro 
documental e do 
aperfeiyoamento tecnico, 
numa proposta ampla em 
que estejam envolvidas, 
sobretudo, a educayao e a 
arte. 

Para isso, a 
Universidade Federal do 
Maranhao conta com o 
apoio do Minist^rio da 
Cultura (SDAV e CTA-V/ 

FUNARTE); Secretaria 
de Estado da Cultura; 
Consorcio Alumar; 
Telecomunicaybes do 
Maranhao S/A; Kodak 
Brasileira; Institute 
Cultural Itaii; Fuhdayao 
Roberto Marinho; 
Indiistria Unitek; Museus 
da Imagem e do Som de 
Sao Paulo, Parana, Para e 
Pernambuco; Casa 
Amarela Eusebio Oliveira 
da UFCE; Cineclube 
Coxipones da UFMT; 
UPCE da UNB, 
Organizayao Catolica 
Internacional de Cinema, 
entre outros, no empenho 
de dar continuidade que 
se faz necessaria a este 
tao importante 
acontecimento artistico- 
cultural. 

Mas nosso esforyo nao 
seria coroado de exito, 
sem a participayao dos 
cineastas e videoastas que 
anualmente atendem ao 
nosso convite, com 
mesma convicyao de qi 
lutar pc 
desenvolvimento do vn 
e do cinema, em nos^ 
pais, 6 uma tarefa urgente 
a exigir coragem e ate 
audacia, em meio as 
sombras circunsUlncias 
que nos envolvem. 

Do Jornal O Guarnice 

Fumbeart dinamiza atiiacao 

por Leo Costa 
Da Agencia Pingo no i 

Depois de ter sido eleita 
e empossada sua nova 
diretoria, em abril passado, 
a Fumbeart (Federayao das 
Unioes de Moradores de 
Bairros e Entidades Afins da 
Regiao Tocantina) 
apresenta-se com um novo 
pensamento. 

De acordo com Jose 
Pereira da Silva, que foi 
reconduzido ao cargo de 
presidente, o pensamento da 
nova diretoria e "dinamico e 
principalmente voltado para 
os interesses da Fumbeart, 
que estao concentrados no 
desenvolvimento de um 
trabalho em conjunto, cada 

um desempenhando seu 
trabalho e ocupando o 
espayo conquistado. 

Eleiyao Municipal 
Sobre o processo eleitoral 

que se aproxima, Pereira da 
Silva diz que a entidade que 
dirige vem se comportando 
muito bem, pois reconhece 
ser grande a 
responsabilidade em torno 
das decisoes politico- 
partidarias de Imperatriz. 

"A politica abrange a 
todos os eleitores, que sao 
tambem moradores da 
cidade e, portanto, pessoas 
que fazem os bairros de 
Imperatriz", justifica. "E nos 
temos a responsabilidade de 
orientar e apresentar o 
melhor nome para que seja 

apreciado no dia 3 de 
outubro". 

Ainda falando do tema 
politica, o dirigente da 
Fumbeart criticou o 
Governo do Maranhao, ao 
afirmar que ainda se 
encontra na expectativa de 
ver instalado o Governo 
Itinerante em Imperatriz. 
"Nos esperamos que isso 
realmente venha a acontecer 
em Imperatriz, para que 
tenhamos facilidade de 
cobrar ayoes diretamente da 
governadora Roseana 
Sarney". 

Pereira da Silva destaca 
que a Federayao da Regiao 
Tocantina pretende elaborar 
um extenso documento, em 
assembl^ia, o qual sera 

apresentado a governadora 
em Imperatriz, caso seja 
reinstalado o Governo 
Itinerante, ou em Sao Luis 
— sede do Palacio 
Henrique de La Rocque. 

Por serem muitas as 
reivindicayoes, o lider 
popular preferiu nem citar 
quais seriam as principais 
a serem feitas a 
governadora do Maranhao. 
"Voce sabe Imperatriz esta 
esquecida de todos os seus 
desenvolvimentos, de 
responsabilidade do 
Governo do Estado. Nos 
temos uma ampla cobranya 
ao Governo do Estado, em 
todas as areas que 
envolvem a comunidade de 
Imperatriz", concluiu. 

Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a for^a da nossa gente 

L 
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linha 

Direta 

por JOSE FILHO 

Plantao 
Especuladores de 

plantao revelaram no final 
de semana que a CPI de 
merenda escolar vai 
terminar em sarapatel de 
bode e panelada. 
Afirmaram eles, os 
especuladores, que o 
resultado da CPI ja foi 
negociado. 

Motives 
De acordo com os 

plantonistas, "dois 
vereadores que participam 
como membros da CPI de 
merenda escolar 
negociaram com o poder a 
m'elhor barganha do ano: A 
CPI Tda em nada e eles 
ficam com a reeleigao 
assegurada." 

Retorno 
0 interventor Dorian 

Meneses deve retornar 
hoje da capital do Estado. 
Em Sao Luis ele manteve 
com a governadora 
Roseana Sarney tratando 
de assuntos do interesse da 
cidade. 

Violencia 
Ha muito tempo 

Imperatriz nao enfrentava 
um period© de violencia 
quanto agora. A policia 
conhece de cor e salteado 
os nomes e endere^os da 
maioria dos bandidos, o 
mesmp assim eles 
continuam em liberdade. 

Razoes 
A policia prende, -nao 

tern onde colocar o preso, 
tern que enfrentar a 
morosidade da justipa e o 
sistema carcerario 
estadual esta 
completamente falido. De 
nada adianta prender hoje 
e soltar amanha. Os 
bandidos sabem disso 
mais que a propria policia, 
principalmente os 
menores de 18 anos e 
maiores de 16. 

Decepgqo 
Um grande numeros de 

comerciantes de 
Imperatriz sentiu-se 
decepcionado com as 
vendas alusivas ao dias das 
maes. 0 mercado 
consumidor nao reagiu 
como era esperado. 

Aniversario 
No proximo dia 16 de 

julho Imperatriz- completa 
mais um ano de -fundapao. 
Ate agora nao foi divulgado 
qualquer calendario 
comemorativo da data. 

Magia 
O ano passado o INAM 

destinou verba de quase 
um milhao de reais para o 
programa Leite e Vida 
para o municipio de 
Imperatriz. Pergunta-se: 
quando e o Programa vai 
ser efetivado na cidade? 
Pelas informapoes ja foi 
feita ate a prestapao de 
contas dos recursos. 

Legislagao 
A Secretcftia de 

Administrapao da 
prefeitura esta .circulando 
uma carta-convite (n0 33/ 
96) para compra de 
alimento nao perecivel. 0 
interessante e notar em seu 
item 2.6 que "nao poderao 
participar, direta ou 
indiretamente, desta 
licita9ao, empresas que 
tenham socio-gerente, 
diretor ou responsavel que 
seja servidor ou dirigente 
de orgao ou entidade da 
administra9ao publica 
municipal." Quanto as 
licita9oe.s anteriores e 
melhor deixar tudo pra la. 

Camara 
Na proxima quarta feira 

um vereador deve propor a 
cria9ao de mais uma CPI. 
A expectativa da sociedade 
e que o vereador nao pise 
na bola e nem permita que 
essa nova CPI nao termine 
em panelada. 

Riscos 
Um grande mimero de 

ciclistas de Imperatriz esta 
deixando de circular pela 
ciclovia existente na BR 
010, trecho do 50 BIS ate 
as proximidades da 
Avenida JK para circular na 
propria rodovia. O ciclista 
esta colocando em risco a 
sua vida e a de outras 
pessoas. 

Cultura 
0 cantor e compositor 

Zeca . Tocantins, que 
tambem trilha pelas 
veredas da literatura, esta 
ultimando detalhes para o 
lan9amento do seu livro 
"Dez contos do Pulinario", 
na vizinha cidade de 
Araguaina-TO. 

Para 
Meditagao 

"Cu sou o ressurreigoo e o 

vido. Quem crer em mim, oindo 

que mono, vivero." (JO 11 -25) 

A nova Lei de Imprensa 

por Mirtes Figueiredo 
Jornalista 

A briga contra o 
cerceamento a liberdade de 
imprensa contido no projeto 
da nova Lei de Imprensa que 
esta tramitando na Camara 
dos Deputados uniu donos 
de jornais e jornalistas. 

Eles contestam em 
especial dois pontos da 
proposta: a prisao de 
jornalistas e a multa de ate 
20% do faturamento cobrada 

do veiculo de comunica9ao 
condenado por danos morais, 
a ser paga ao ofendido. 

"E uma censura previa de 
ordem economica", 
argumentou o presidente da 
Associa9ao Nacional de 
Jornais, ANJ, Paulo Cabral. 
"Sao entraves que nao se 
ajustam a liberdade de 
imprensa", ponderou o 
presidente da Federa9ao 
Nacional dos Jornalistas, 
Fenaj, Americo Antunes. 

Antunes vem 

conversando com o atual 
relator da proposta, 
deputado Vilmar Rocha, 
PFL-GO, para modificar o 
texto. "Nas conversas que 
tivemos com o relator 
sentimos que ele esta 
considerando nossos 
argumentos e deve rever o 
texto", afirmou Americo 
Antunes. 

Segundo o presidente da 
Fenaj, o relator tambem 
entende que crime de 
opiniao nao e "caso de 

cadeia" e que a indeniza9ao 
nao pode ser tao aleatoria, 
colocando num mesmo 
patamar injuria, caliinia e 
difama9ao e nao 
considerando o alcance do 
veiculo de comunnica9ao. 
"Nao sabemos como sera o 
novo texto, mas estamos 
mantendo contatos com os 
deputados para tentar 
construir uma lei que 
garanta a ampla liberdade de 
imprensa com 
responsabilidade", explicou. 

Femimno 

por Mario de Sa-Carneiro 

Eu queria ser uma mulher pra me poder estender 
Ao lado dos meus amigos, nas banquettes dos cafes. 
Eu queria ser mulher para poder estender 
P6-de-arroz pelo meu rosto, diante de todos, nos cafes. 

Eu queria ser mulher pra nao ter que pensar na vida 
E conhecer muitos velhos a quem pedisse dinheiro — 
Eu queria ser mulher para passar o dia inteiro 
A falar de modas e a fazer potins — muito entretida. 

Eu queria ser mulher para mexer nos meus seios 
E agu9a-los ao espelho, antes de me deitar — 

Eu queria ser mulher para que me fossem bem estes 
enleios 

Que num homem, fracamente, nao se podem 
desculpar. 

Eu queria ser mulher para ter muitos amantes 
E engana-los a todos — mesmo ao predileto — 
Como eu gostava de enganar o meu amante loiro, o 

mais 
esbelto. 
Com um rapaz gordo e feio, de modos extravagantes... 

Eu queria ser mulher para excitar quem me olhasse, 
Eu queria ser mulher para me poder recusar... 

Faga sua fe a compre o 
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Programa atendera sem-terr 

O projeto emergencial esta sendo preparado pelo gevemo e atendera as areas de saude, educacao e transportes 

0 objetivo e evitar novas tragedias como a de Eldorado de Carajas 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Impunidade 
Passados 27 dias, o 

fantasma da impunidade ja 
ronda o massacre dos sem- 
terra de Eldorado de 
Carajas-PA. A hipotese de 
absolvi^ao dos acusados e 
admitida com afli^ao por 
advogados de entidades de 
direitos humanos e 
organiza^oes prd-reforma 
agraria e apregoada com um 
certo sarcasmo pelos 
defensores dos PMs 
envolvidos no crime. O 
presidente da Sociedade 
Paraense de Defesa dos 
Direitos Humanos, Marcelo 
Freitas, teme, por exemplo, 
quo a justiya conclua que as 
19 mortes tern autoria 
incerta e, portanto, nao ha 
r^us para condenar. 

Setor cafeeiro 
O setor cafeeiro 

movimentou no ano passado 
pelo menos R$ 4,5 bilboes. 
O Brasil e o maior produtor 
e exportador do mundo. A 
area privada cafeeira e 
dividida em produ^ao, 
exporta^ao, torrefa^ao e 
industria de soluvel. Os 
representantes se reiinem 
em uma institui^ao informal, 
o Comite Brasileiro do Caf£, 
interlocutor do governo. 

A produ^ao e 
representada por duas 
entidades: d Conselho 
Nacional do Cafe, em nome 
de 60 cooperativas, e a 
Confedera^ao Nacional de 
Agricultura, que reiine as 
Federagoes Estaduais, estas 
sustentadas pelos sindicatos 
patronais. Nao haestimativa 
confiavel do total de 
cafeicullores do Pafs. 

Racha 
A exportagao esta 

rachada no CBC. Estima-se 
o numero de exportadores 
entre 100 a 140. Cerca de 40 
deles estao reunidos na 
Abecafe, que surgiu, no ano 
passado, de uma cisao na 
Febec, a federa^ao dos 
exportadores. Em 
setembro, um grupo de 
empresas se manifestou 
contra um piano da Febec e 
dos produtores de instituir 

uma politica de quotas para 
exporta^ao. Aideia nao saiu 
do papel. Em 1995, o Brasil 
vendeu ao Exterior 11,886 
milhoes de sacas de cafe 
verde beneficiado, com 
receita de US$ 1,945 bilhao. 

Emprestimos 
O presidente da Caixa 

Economica Federal, Sergio 
Cutolo, depos em sessao 
secreta na Comissao de 
Assuntos Economicos 
(CAE), onde compareceu 
para falar acerca dos 
emprestimos concedidos a 
outras institui^oes 
financeiras com a garantia 
de CDI (Certificados de 
Depositos Interbancario). 
A reuniao foi presidida 
pelos senador Gilberto 
Miranda (PMDB-AM). 

Ao final da reuniao, o 
senador Roberto Requiao 
(PMDB-PR) afirmou que o 
depoimento prestado pelo 
presidente da Caixa 
"simplesmente confirma" 
que a estrutura do Estado . 
esta a serviyo de bancos" 
privados. 

Anistia 
Em reuniao da Comissao 

Mista que analisa o veto 
presidencial ao projeto de 
anistia de multas a 
entidades sindicais dos 
petroleiros, foi apresentado 
relatdrio destacando que a 
anistia volta pelo 
Congresso nao pode ser 
considerada ato contrario 
ao interesse piiblico, 
conforme alegou o 
presidente da Repiiblica, 
pois aquela medida "visa a 
apaziguar animos e 
interesses em esfera de alta 
produtividade economica e 
de relevante consciencia 
sindical, como a dos 
petroleiros". Foi 
discordado tambem, de que 
a anistia afronta decisao do 
Tribunal Superior do 
Trabalho, pois ao 
reconhecer a possibilidade 
de inviabilizayao da 
atividade sindical no ambito 
da categoria dos 
petroleiros, em face do 
elevado valor das multas 
aplicadas, o governo "na 
verdade proclama que a 
decisao judicial nao foi 
adequada". 

Irregularidade 
O projeto de lei que da 

novo prazo para que os 
estrangeiros que residem 
no Brasil regularizem sua 
situa^ao recebeu emendas 
no plenario do Sefiado e 
agora voltara a Comissao 
de Constituiq:ao, Justiga e 
Cidadania (CCJ) para 
analise das propostas de 
mudan^as. O projeto ja foi 
votado uma vez e constou 
da ordem.jdo dia para 
volagao suplementar. 

por Lu Aiko Otta 
Da Agenda Estado 

0 governo anunciara um 
programa emergencial de 
atendimento nas areas de 
saiide, educacao e transporte, 
para as areas onde o conflito 
entre fazendeiros • e 
trabalhadores rurais sem-tef ra 
6 mais agudo. A inten^ao e 
evitar uma nova tragedia como 
a que ocorreu em Eldorado de 
Carajas. A elabora^ao do 
projeto foi anunciada no ultimo 
sabado pelo ministro da 
Reforma Agraria, Raul 
Jungmann, durante uma tele- 
conferencia do PSDB para 
discutir a politica agraria. O 
programa contara com a 
colabora^ao dos ministerios do 
Trabalho, da Saiide, dos 
Transportes, da Educacao e do 
Banco do Brasil. 

Esta semana, Jungmann 
devera apresentar uma lista de 
areas de propriedade do 
Exercito que deverao ser 
utilizadas para novos 
assentamentos de familias sem- 
terra. Segundo o ministro, boa 
parte dos tres milhoes de 
hectares oferecidos pelo 
Exercito poderao ser 
aproveitados para a reforma 
agraria. Alem disso, o 

presidente Fernando Henrique 
Cardoso ja tern em maos uma 
lista com fazendas 
improdutivas num total de 33 
mil hectares, prontas para 
serem desapropriadas. Essas 
terras se somariam aos 221,1 
mil hectares desapropriados 
pelo governo na semana 
passada. 

Solidariedade 
Os politicos do PSDB 

aproveitaram a ocasiao para 
demonstrar solidariedade ao 
governador do Para, Almir 
Gabriel, que 6 do partido e vem 
sendo fortemente criticado 
pelo massacre em Eldorado. 
Coube a ele abrir a 
teleconferencia. O governador 
lembrou que as forgas contra a 
reforma sao muito fortes, a 
ponto de haverem derrubado 
o ex-presidente Joao Goulart. 
"Abandeira da reforma agraria 
nao pode sair das maos do 
PSDB", conclamou. Nervoso, 
Gabriel condenou o uso politico 
do episodic pelos partidos de 
oposigao. "Tern gente que 
transforma cadaveres em 
estandartes", acusou, sob 
aplausos dos tucanos. Ele 
explicou que o Para 
"transborda" de conflitos 
envolvendo indios, garimpeiros 
e sem-terra devido ao forte 
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Jungamann anuncia o projeto 

crescimento populacional. 
0 massacre, segundo o 

governador, foi uma explosao 
que escapou alinha de atua^ao 
de seu governo, marcada pelo 

que beneGciara os sem-terra 

combate a violencia. Gabriel 
ainda defendeu a aprova^ao do 
projeto que preve o rito sumario 
para desapropria^ao de terras 
para fins de reforma agraria. 

Cresce consume da classe baixa 

A estabilidade da moeda trouxe 

de volta ao mercado consumidor as chamadas classes C, D e E. 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agenda Estado 

O Brasil e um Pais de baixa 
renda e deve continuar com 
esse perfil ainda por muitos 
anos. A renda mddia nacional 
(PIB per capita) voltou a 
crescer em 1993 e, desde 
entao, nao parou mais. Nesses 
tres anos, o ganho real chegou 
a 7%. Quern mais se beneficiou 
foi a populate de baixa renda, 
com aproximadamente 20%, 
quando a moeda se 
estabilizou. Embora a 
perspectiva para os proximos 
seja de crescimento, o Pais 
ainda ficara muito longe da 
renda dos espanhois, por 
exemplo, que e de US$ 12 mil, 
uma das mais baixas da 
Europa. 

"Por causa disso, as 
empresas brasileiras precisam 
encontrar maios de atender a 

parcela da popula^ao de 
menor renda, oferecendo cada 
vez mais facilidades de compra 
a prazo, entre outras", sugere 
Claudio Felisoni, do Programa 
de Administra^ao do Varejo 
(Provar), vinculado a 
Universidade de Sao Paulo 
(USP). 

Claudio Felisoni lembra 
que o consume privado caiu 
cerca de 20% durante os anos 
80. "Essa redu^ao do consume 
foi ocupada pelo crescimento 
do tamanho do Estado e levou 
a uma grande repressao da 
demanda", observa. Segundo 
ele, em 1990, por exemplo, 
apenas 71% das moradias 
possuia geladeira. A volta das 
classes C, D e E ao mercado 
esta atendendo parte desta 
demanda reprimida. So que, 
para Felisoni, esse 6 um 
consumidor que sempre joi 
abandonado pelas empresas. 

Classe da volta por cima 

por Rodrigo Mesquita 

Agora, a situa^ao parece 
estar se revertendo. A 
populate de baixa renda esta 
sendo cada vez mais objeto de 
estudo dos institutes de 
pesquisa. Os clientes que 
estao encomendando os 
levantamentos sobre os 
habitos de consume desta 
parcela da popula^ao sao, 
principalmente, grandes 
companhias da area de 
alimentos, de limpeza 
domestica e higiene pessoal. 

Enquanto os institutes de 
pesquisa nao concluem que 
tipo de produtos devem ser 
fabricados, esses 
consumidores de baixa renda 
se debatem com os prazos, 

com os pre^os e com os jur 
Eduardo Schubert, 

Indicator — Informal 
Analise Mercadologica ' 
conta que ha um movimc 
muito forte de grand<>s 
empresas interessadas < 0 

investigar as classes C, D e 
"Seus habitos de consume 
nunca foram investigados", 
pondcra. Nelson Marangoni, 
da Research International, 
confirma essa tendencia e 
acrescenta que ha muitas 
empresas estudando o 
lan^amento de produtos 
voltados exclusivamente para 
as clasr.es mais habeas. 

Se quiserem vender, "as 
empresas precisam oferecer 
produtos baratos", defende 
Marangoni. 

Economico 

Cem mil contas foram recuperadas 

por Rodrigo Mesquita 

O Excel Economico 
conseguiu recuperar cem mil 
contas na primeira semana de 
funcionamento, segundo 
informou o vice-presidente 
comercial do banco, Joao 
Rabello. 0 antigo Economico 
perdeu cerca de 750 mil 

correntistas durante a 
interven^ao de oito meses do 
Banco Central. Ao reabrir, no dia 
2, restaram 200 mil correntistas 
fieis. Uma das prioridades da 
nova dire^ao e recuperar os 
clientes que migraram para 
outras instituigoes. 

Dentro dessa estrategia, 
desde ontem, o banco colocou a 

disposi^ao do comercio varejista 
da Bahia uma linha de 
financiamento com as menores 
taxas de juros do mercado e 
prazo de pagamento de ate 180 
dias. Rabello disse que a 
capacidade de negocios do Excel 
Economico 6 muito grande, pois 
a liqiiidez da institui^ao gira em 
torno de R$ 1 bilhao. 

55' 

Nos ultimos dias a dire^ao do 
banco manteve encontros com 
30 empresarios baianos para 
ampliar as parcerias no Estado. 

0 Excel Economico pretende 
abrir mais 40 agencias nos 
proXimos meses fechando o ano 
com uma rede de 320. A meta 
ampliar para 500 agencias ate > 
ano 2.000, disse Rabello. 

Grafica Jardim 

O MELHOR SERYIf;0 EM OFF SET DA REGIAO. TRAEALHAMOS COM COMRUTA^AO GRAFICA OUc RESULfA 

OS MELHORES IMRRESSOS. , R,uoium Domingues, ne 1206 fone 721-1077 
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Treinador garante tftulo 

Tocando 

a Sola 

por ARY ARAGAO 

Apitadores afinados 
para 96 

Os arbitros da Liga 
Imperatrizense de Desporto, 
depois da reciclagem 
realizada no inicio do mes 
passado, com o ex-aspirante 
a Fifa, Jackson da Silveira, 
estao preparados para a 
temporada de 96. 0 
Departamento de Arbitros da 
LID tem a frente, Jurandir 
Gomes, que tem se 
esfor^ado o maximo para 
conduzir os sens 
comandados com coerencia, 
seriedade e competencia. 
Jurandir Gomes, com 
certeza, dara conta do 
recado. As competi^oes da 
mentora maxima do nosso 
futebol esta previsto para 
come^ar a partir da primeira 
quinzenadejunho. Enquanto 
isso, os nossos apitadores 
vao se aperfei^oando na 
Copa Regional, que tem 
outro departamento. Walber 
Coelho Piscina esta a frente 
deste departamento. Ao todo 
os dois departamentos conta 
hoje com um numero 
aproximado de 40 arbitros. 
Jucelino Miranda, Reinaldo 
Prito, Cassiano das Merces, 

idir Gomes, Francisco 
iivalho, sao os mais 

experientes. 

Revoltado, mas 
pre para do 

A Associagao Atl^tica 
Ouro Verde, prejudicado 
com a decisao da Liga 
Imperatrizense de 
Desportos na defini^ao do 
d^cimo clube na primeira 
divisao de 96 (por 
perseguigao pessoal), nao 
baixa a cabe^a e continua 
trabalhando normalmente. O 
nosso companheiro 
abnegado e incansavel, 
Mariano Neto, informou ao 
colunista, que apesar das 
persegui^oes pelos 
dirigentes da LID, esta 
consciente do seu trabalho 
frente a esta sofrida e 
aguerrida equipe do Ouro 
Verde e falou tamb^m da sua 
decisao em nao participar do 
"Selevergonha" para nao se 
compactuar com esta posigao 
vergonhosa tomada por 
Tonhinho Bareta e 
companhia. O "testa de 
ferro" do Ouro Verde, 
Mariano Neto, esta dando 
prova da sua persistencia, 
vencendo neste final de 
semana por 4x2 o time do 
Imbiral, jogando 
amistosamente. 

Guarany empata 
O Gurany Futebol Clube, 

nosso representante na 
Copa Regional, nao venceu 
mas nao perdeif 

1x1 foi o placar final 
contra o Independente do 
Itinga-PA, jogo realizado pela 
fase de volta. Um resultado 
importante por considerar 
que a equipe paraense estava 
jogando em seus dominios e 
6 um osso duro de roer. 
Guarany saiu perdendo na 
primeira etapa por 1x0, mas 
no segundo tempo, com a 
equipe mais consciente e 
determinada, conseguiu o 
empate por volta dos vinte 
minutos. O time do Batata, 
que nao pode contar com 
dois de seus principals 
titulares, cumprira seu 
proximo compromisso 
dentro do Frei Epifanio 
contra Dom Elizeu e o 
objetivo ^ veneer para 
garantir antecipadamente a 
sua classifica^ao para a 
proxima fase. 

Marilia em 
Castanhal 

O time do Marflia Futebol 
Clube, uma das grandes 
for^as do nosso futebol, joga 
amistosamente neste final de 
semana no vizinho Estado do 
Para, mais precisamente na 
cidade de Castanhal. O 
Azulao imperatrizense, que 
tem a frente, Joao Mauricio, 
Manoel Cecilio e o grande 
patrocinador Pereira, da 
Pneus Forte, pretende 
montar um super time neste 
ano, ja que as pretensoes da 
equipe, alem do Campeonato 
Imperatrizense, ^ tambem 
participar do Campeonato 
do Sul do Maranhao e para 
isso ja come^a a trabalhar 
arrojado a partir de agora, a 
come^ar realizando este 
amistoso de grande 
envergadura, que 6 a 
Selegao de Castanhal. Alem 
do futebol de campo, o 
Marilia levara tambem o seu 
time de futebol de salao, 
dose dupla la em castanhal, 
alias a equipe do Marflia nao 
esta participando da Copa 
Regional por nao concordar 
com a participa^ao de 
pessoas nao grata e nem de 
confiabilidade que estao 
fazendo parte da comissao 
organizadora. O jogo e um 
amistoso que acontece na 
cidade de Castanhal e tera a 
cobertura da Equipe da 
Galera pel a sua Capital 950. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

O t^cnico Enio, da 
Escolinha Redes Jandui, 
estapreparado para decidir 
o tftulo da temporada de 96. 
Jandui decide a Primeira 
Copa Cafe Viana de Futebol 
Dente de Leite, no proximo 
domingo contra o America 
do bairro Ju^ara. 0 
America tem hoje no seu 
plantel cinco jogadores do 
Marwel, jogadores que 
atuam na zaga, meio-campo 
e ataque. Para Enio, o time 
do Jandui esta consciente 
de que a partida decisiva e 
muito importante para o 
futuro dos novos craques. 

A Copa Cafe Viana foi 
conduzida ate agora com 
muita garra entre os 
jogadores. No jogo 
decisivo, o treinador devera 
contar com toda equipe 
titular, inclusive a volta de 
Francisco e a presenga de 
Mazinho no meio campo. A 

partida entre America e 
Jandui, a principio esta 
marcada para as 09:00 
horas no Estadio Municipal 
Frei Epifanio D'Abadia. A 
arbitragem para esta 
partida ainda nao foi 
definida. O patrocinador 
garantiu a nossa 
reportagem, que ira fazer 
uma grande festa na 
decisao do campeonato, 
com distribuigao de brindes 
para o torcedor. Para 
chegar a decisao, as duas 
equipes fizeram excelentes 
campanhas. Jandui e 
America se enfrentaram 
uma vez. A partida 
terminou empatadaem 1x1. 
O gol do empate foi de 
Luciano, ja nos descontos. 
O presidente da Escolinha 
Jandui esta otimista com 
sua equipe e disse que vai 
ganhar a equipe que melhor 
futebol apresentar. At6 
aqui, nem America e nem 
Jandui perderam na 
competi^ao. 
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Jandui (acima) e America: Tudo ou nada para o jogo decisivo 

Marwel realizou tomeio 
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Sucesso na festa em homenagem as maes dos jogadores no 50BIS 

por Francisco do Vale 

A Escolinha do Marwel e 
uma das mais premiadas de 
Imperatriz. 0 seu presidente, 
Moreira Silva, vem fazendo um 

excelente trabalho frente a 
escola. Segundo Moreira, que 
esteve em nossa reda^ao, "o 
torneio foi um sucesso. Como 
estava previsto, foi realizado o 
1* torneio em homenagem as 

maes", disse Moreira. O 
torneio foi realizado domingo 
pela manha no campo do 50° 
BIS e esteve presente varios 
convidados e as maes dos 
atletas. A esposa do 

comandante do 50° BIS, dona 
Fatima Dantas, prestigiou a 
abertura da solenidade e deu 
a sua mensagem as maes dos 
futures craques de 
Imperatriz. Citou a 
importancia de cada mae, de 
continuar incentivando os 
seus filhos. Dona Fatima 
estava acompanhanda dos 
seus filhos Leonardo e a 
belissima Gabriela. Ainda foi 
cantada a homenagem as 
maes de autoria do tecnico do 
Marwel, Moreira Silva. 
Tambem foi lida a reportagem 
favorita dos familiares do 
craque Augusto, falecido na 
Belgica. 

No torneio o Marwel "C" 
foi o grande campeao. Os gols 
foram de: Elvis, Alessandro, 
Paulinho, Devid, Adanson, 
Fabio, Elmar, Imksonlei, 
Ontoniel, Ton Cruz, Janio, 
Kleyton, Doaldo e Doecio. A 
unica baixa do final de semana 
foi o falecimento de um ex- 
craque do Marwel, Assuero 
Alves Amorim, de 13 anos de 
idade. Negrinho, como era 
mais conhecido, morreu 
eletrocutado apos tentar 
retirar uma pipa que estava 
em uma arvore. 

Palmeiras e Ifder do paulistao 

por Francsico do Vale 

O Palmeiras, que vinha 
de uma derrota de 1 a 0 
para o Guarani, perdendo 
uma invencibilidade de 30 
jogos na temporada de 96, 
reabilitou-se com uma 
vitoria de 3 a 1 sobre o 
Aragatuba, no Parque 
Antarctica. Com ess-e 
resultado, voltou a ocupar 

a lideranga isdlada do 
returno do Campeonato 
Paulista, agora com 25 
pontos. Seu mais proximo 
perserguidor e o Santos, 
que soma 22 pontos. 

Disposto a liquidar seu 
adversario logo no primeiro 
tempo, o Palmeiras fez 1 a 
0, aos sete minutos no 
primeiro tempo. O 
Palmeiras fez 1 a 0, aos sete 

minutos, numa cabe^ada de 
Luizao, apds um escateio 
cobrado por Djalminha. O 
centroavante nao conseguia 
fazer gols ha cinco jogos e 
vinha falhando nas 
finaliza^oes. Ainda no 
primeiro tempo, o 
Palmeiras perdeu varias 
chances de gol, com os 
seus atacantes se 
precipitando nas 

conclusoes. 
Na fase final, logo aos 

cinco minutos, Muller 
aumentou para 2 a 0, numa 
cabegada, apos um 
cruzamento metido de- 
Djaminha. Depois, o 
Palmeiras diminui o ritmo e 
deu chance ao adversario, 
que levou perigo. Mas aos 
35 minutos, Luizao deu 
cifras ao marcador. 

eto, objetivo e corqjoso. Rssim e Orlando Menezes, q 

comcndo de segundo o sexto-feiro, o progromo Cidade 

Alerta, dos 13h00 os 15h30, pelo TV Cidade. 

A verdade mia e crua, doa a quem doer. 
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PTB lanca nome de Leonardi 

Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

c 

Convengao 
E o PTB nao deixou por 

menos! Confer me promctera 
antes, o Partido Trabalhista 
Brasileiro realizou uma festa 
de arromba para a realiza^ao 
de sua convenyao municipal, 
concretizada no ultimo 
domingo, tendo como local a 
Camara Municipal. Dando 
uma demonstra^ao de forya e 
prestigio eleitoral, os 
petebistas lotaram as 
dependencias da Camara e, 
durante todo o dia, mostraram 
que tern urn partido 
organizado e com bons nomes 
para a sucessao municipal. 
Realmente foi uma festa muito 
bem planejada e que ocorreu 
num momento adequado para 
os projetos politicos dos 
petebistas. 

A/a cabega 
A enfase que os filiados do 

FI B deram a candidatura tie 
Leonardo Louren^o de 
Queiroz, na sucessao 
municipal, aponta o partido 
como estrategicamente bem 
situado quanto a candidatura 
majoritaria. A grande maioria 
dos petebistas nao admitem 
que Leonardo Queiroz seja 
vice, em qualquer composiyao 
que o partido se engajar. 
Outros, mais moderados, 
admitem que se o PEL lan^ar 
o nome de Carlos Galletti 
como prefeito, a maioria 
prefere que o partido dispute 
a sucessao sozinho, indicando 
nomes para prefeito e vice. 

Preferido 
Uma noticia, 

insistentemente veiculada 
durante a convenyao i)etebista 
foi a que da conta de que o ex- 
prefeito Leonardo Louren^o 
de Queiroz e o nome preferido 
da governadora Roseana 
Sarney, para a sucessao 
municipal de A^ailandia. Alias, 
a noticia nao esta de todo 
infundada, tendo em vista que 
a governadora tern grande 
apreyo pelo ex-prefeito, de 
quern e amiga ha bastante 
tempo. 0 fato e bem 
significative, pois vem 
aumentar o cacife de 
Leonardo Queiroz. Se bem 
explorado, o fato ptxie render 
alguns votinhos e ate — quern 
sabe?! — uma cabega de 
chapa majoritaria. 

Bons nomes 
Uma das provas de que o 

PTB esta muito bem situado 
nas elei^oes municipais de 
outubro proximo, diz respeito 
aos seus quadros. Alem do 
proprio presidente Jose Egklio 
Quintal, aparecem nomes 
como o do ja citado Leonardo 
Louren^o de Queiroz, Rubens 
Marin Parra Gomes, Jose 
Moreira da Silva (o 
Pretinho), Lourengo Galletti, 

al^m de outros de grande 
influencia politica. Dessa 
forma, sabendo-se que 
Leonardo podera ser 
candidato a prefeito, o partido 
nao teria dificuldades para 
escolher um bom vice, caso 
decida por nao aceitar 
imposigao de outros nomes e 
partir sozinho para a sucessao. 

Na expectativa 
Depois da convengao 

petebista de anteontem, todos 
os partidos politicos de 
A^ailandia estao vivendo em 
expectativa, tendo em vista 
que ficou determinado que o 
PTB vai manter contato com 
os demais partidos, visando 
uma composiyao que Ihe 
permita maior dividendo 
eleitoral. Segundo fontes 
abalizadas do partido, nao esta 
descartada, nem mesmo, uma 
conversa com o PMDB do 
deputado Ueusdedith 
Sampaio. Como se ve, os 
petebistas estao com a bola 
cheia e querem aproveitar o 
momento politico para 
consolidar a posiyao do 
partido. E o PTB dando as 
cartas, mas guardando os 
trunfos para o momento 
necessario. 

Em atividade 
Quern aproveitoU o 

domingo, consagrado como o 
Dia das Maes, foi o vereador 
Elson Batista dos Santos 
(PEL). Ele aproveitou para 
justificar a sua popularidade, 
visitando diversas 
comunidades carentes, 
levando seu abrago amigo para 
todas as maes. Sempre muito 
bem recebido, ele vem 
colhendo frutos desta sua 
estrat^gia politica, que o vem 
transformando num nome de 
vanguarda, apesar de ser um 
politico jovem. Pelo visto, suas 
pretensoes de voar alto dentro 
da |M»lilica agailandense, vao 
comegando a se concretizar. 

A vontade 
Quern tambem esteve 

perfeitamente a vontade, no 
Dia das Maes, foi a radialista 
Gleide Santos, candidata do 
PMN a Prefeitura Municipal. 
Ela, que ja tern um grande 
trabalho desenvolvido junto as 
mulheres de A^ailandia, 
aproveitou jiara comemorar a 
data em companhia do maior 
mimero de amigas possiveis. 
Para tanto, passou o dia inteiro 
fazendo visitas e distribuindo 
abra^os as amigas e 
correligionarias. Como sempre, 
em todos os locais, a conversa 
girava em torno da sucessao 
municipal. Por sinal que a 
Gleide sabe efetuar um belo 
trabalho de convencimento 
eleitoral, atraves de suas visitas 
perkklicas as comunidades da 
periferia. 

por Marinaldo Gongaives 
Da Sucursal de Apailandia 

Depois de varios dias de 
intensos preparatives, o 
Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB) realizou, no ultimo 
domingo, a sua Convengao 
Municipal, tendo como palco 
a Camara de Vereadores. 
Conforme era desejo dos 
dirigentes do partido, o evento 
transformou-se numa festa 
popular que contou com o 
comparecimento de grande 
mimero de filiados, mostrando 
que o partido se encontra 
arregimentado e disposto a 
fazer boa figura por ocasiao 
das proximas elei^oes 
municipais. 

Embora o principal assunto 
do dia fosse a eleigao do novo 
diretorio municipal, o assunto 
dominante, em todos os 
discursos e nas conversas 
paralelas, era a sucessao 
municipal. Mesmo assim, a 
elei^ao se procedeu 
normalmente, sem que 
houvesse a necessidade de 
disputa de chapas. Terminada 
a elei^ao do diretorio, foi 
procedida a elei^ao da 
Comissao Executiva do 
partido, que ficou assim 
composta: Presidente — Jose 
Egidio quintal; 1° Vice- 
presidente — Rubens Marin 
Parra Gomes; 2° Vice- 
presidente—Jose Moreira da 
Silva (Ze Pretinho); Secretario- 
geral — Raimundo Nonato de 
Sousa; Secretario-adjunto — 
Aldemir Pereira dos Santos 
Lima; e Tesoureiro — Aluisio 
Silva Sousa. Em cumprimento 
ao dispositivo legal, os novos 
eleitos foram imediatamente 
empossados em seus 
respectivos cargos. 

A sucessao 
Mas o assunto 

predominante foi a sucessao 
municipal, para a qual o PTB 
tern projetos determinados e 
politicamente bem 
estabelecidos, tendo em vista 
a excelente posi^ao que ocupa 

il 

Rubens Parra e o novo viee-presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) 

frente ao eleitorado local, em 
razao dos nomes que abriga. 
Destes, a maior expressao 
eleitoral e, sem diivida, o ex- 
prefeito Leonardo Ixmren^o 
de Queiroz e que, segundo a 
versao correta durante a 
convengao, seria o nome 
preferido pela governadora 
Roseana Sarney para a 
sucessao agailandense. De 
posse deste trunfo valioso, os 
petebistas estao fazendo 
cerrada questao no sentido de 
que, qualquer que seja a 
composigao politica que o 
partido efetuar, o nome do ex- 

prefeito figure como candidato 
a prefeito, face a sua boa 
densidade eleitoral. 

Durante os 
pronunciamentos feitos na 
convengao, chegou a ser 
levantadd a hipotese do 
partido disputar sozinho a 
sucessao municipal, tendo em 
vista que possui bons nomes 
que poderao ser indicados 
como um possivel vice- 
prefeito numa chapa liderada 
por Leonardo Queiroz. Para 
os novos dirigentes do 
partido, tal hipotese nao esta 
de todo descartada e se 

constitui num valioso trunfo 
para os futuros 
entendimentos politicos. Em 
razao disto, ficou determinado 
que o partido devera manter 
entendimentos com todas as 
demais agremiagoes politicas 
locais, objetivando 
composigoes politicas que I1 

possibilitem a consecugar 
seus objetivos. "Te 
excelentes nomes a dispo 
do eleitorado — die 
presidente Egidio Quin 
portanto temos que s« 
utilizar o nosso espago poli' co 
e o nosso prestigio eleitoi 

PTB tem tradicao politica 

por Marinaldo Gongalves 

Ao prestar declaragoes a 
imprensa, em torno do novo 
pronunciamento do FLB, o 
presidente do partido, 
empresario Jos6 Egidio 
Quintal, lembrou que "o 
PTB tem tradigao politica 
dentro de Agailandia, pois 
trata-se de um partido que 
ja elegeu um prefeito e um 
deputado estadual, alem de 
eleger, sistematicamente, 
varios vereadores a cada 
nova eleigao municipal. 
Portanto, trata-se de uma 
agremiagao partidaria que ja 
tem raizes fixadas junto ao 
eleitorado, e nao vamos 
jogar todo esse prestigio 
fora, fazendo uma 
composigao que nao agrade 
aos interesses mais altos do 
partido". 

Recordando que o partido 

tem um dos nomes mais 
fortemente cotados para a 
Prefeitura Municipal — no 
caso, o ex-prefeito Leonardo 
Queiroz —, Egidio Quintal 
disse que "o partido esta 
aberto para qualquer 
entendimento politico, at6 
mesmo com o PMDB, pois 
estamos sempre querendo o 
melhor para o partido. 
Vamos procurar todas as 
demais siglas partidarias e 
manter entendimentos 
objetivando uma composigao 
que satisfaga ambas as 
partes. Temos nomes, de 
boa densidade eleitoral, e 
vamos mostrar aos demais 
partidos as vantagens de 
uma coligagao com o PTB, 
tendo Leonardo como 
candidato a prefeito". 

Tendencias 
Ao afirmar que o partido 

tem varias tendencias, o 

presidente da executiva 
municipal petebista diz que 
"a principal tendencia 
dentro do partido advoga 
que Leonardo tem que ser 
candidato a prefeito, nao 
aceitando a vice-prefeitura 
de forma alguma. 
Entretanto, outros sao de 
opiniao que ele poderia at^ 
sair como vice prefeito, 
numa composigao com o 
PEL, desde que o candidato 
a prefeito, fosse o 
empresario Carlos Galletti, 
nos defendemos a tese do 
entendimento, embora sem 
recusarmos em defender a 
causa de uma candidatura 
como titular da chapa 
majoritaria, tendo em vista o 
grande respaldo politico e 
eleitoral de Leonardo". 

Insistindo na id&a de que 
"estamos prontos para 
manter entendimentos", 

Egidio Quintal prefere falar 
do potencial que o partido 
tem a oferecer aos seus 
eventuais aliados. 

"Nao estamos fazendo 
terrorism© politico, mas sim, 
querendo mostrar que o 
nosso partido ^ forte e bem 
estruturado e tem condigoes 
de veneer estas eleigoes 
municipais. Portanto, 
buscamos entendimentos 
com a certeza de vitoria, 
sempre procurando mais 
aliados, mas preservando 
para nos aquilo que 
consideramos como um 
direito nosso. No momento 
nao cogitamos em disputar 
as eleigoes sozinhos, mas 
este ^ um assunto que 
podera ser estudado com 
mais atengao, desde que a 
circunstancias nos sejau. 
favoraveis, como vem sendo 
a presente momento". 

ENPA DO CORRO 
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Para anunciar 

e so ligar 

723-2034 

Pratique Karate 
Academia Askam 

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

Treinado karate voce adquire: habilidade, disciplina, 
equKbrio, for^a e auto-confian^a. 

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

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

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

Matriculas abertas. 
Rua Piaui, 612, Nova Imperatriz. 

Rovel Veiculos 
Vende: 

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

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

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

Penta 
Quartas e sabados 

Pousos: 13:00 Decolagens: 19:00 

Horarios de Voos 
Rio Sul - diariamente 

Pousos: 14:00 Decolagens: 14:35 

Viagao Nordeste 
Diariamente 

Pousos: 14:05 Decolagens; 14:40 

Brasil Central 
e domingo a sexta-feira 

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

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

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

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

Inter Car Veiculos 
e Vende; 

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

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

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

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

Maira Estacionamento 
Vende: 

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

Contatos pelo fone; 721-7780 

Imperauto 
Vende: 

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

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

Ademar Mariano Consult. Imobiliaria. 
Vende: 

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

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

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

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

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

Contatos: Fone 721-5424 

Alex Arouche Imoveis 
Sua Garantia Imobliaria 

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

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

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

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

Vende Casas; 

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

Vende Pontos Comerciais: 

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

Vende Fazendas 

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

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

ou pelo fone 721-7361 

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

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

Jola Motel 
Apartamentos com frigobar, telefone, televisao, ar 

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

AC Corretora 
Vende: 

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

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

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

Vende-se 
Uma pronta entrega do ramo de confecgoes localizada 

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

no local. Pre^o de ocasiao. 

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

acentos; 01 liqiiidificador Wallita; 01 mesade ferro nova para 
escritorio; 01 cadeira nova para escritorio estilo executive; 
01 espremedor de frutas Mallori; 01 biro de a^o usado para 
escritorio. 

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

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

Contatos pelo fone 721-5852, tratar com Jacksom. 

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

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

Drogaria Economica 

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

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

8,00 reais 
Contatos pelo fone: 721-7510 

Oferta de Emprego 

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

Rv. Getulio Vargas, 1584, Sala 4. Falar com 

Ladeira. Fone: 722-1304 

Oferta de emprego 

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

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

Imperatriz Shaping 

Ofertas de emprego/Sine- MA 

01 - Tecnico em seguranga do trabalho 
06 - Vendedoras para viajar 

01 - Cozinheira de forno e fogao 

02 - Soldadores 

01 - Caldeireiro 
100 - Carpinteiros 

20 - Mecanicos industriais 

30 - Armadores 
10 - Soldadores de raio X 

07 - Operadores de patrol de acabamento 

02 - Mecanico radiador 

02 - Greidista de acabamento 

01 - Chapista (feminino) 

01 - Mecanico de suspengao 
05 - Empregadas domesticas . 

Os interessados deverao dirigir-se ao nudeo, a Rua 

15 de Novenbro, s/n, antigo Ciretran 
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Consuls 
Freezer CONSUL 

530 Us, Mod. HB 53 C 

r$899,oo 

^ d vista ou entr. de 

R$ 179,00 + 

RS 1 1 6,00 

cce 

3 Anos de 
GARANTIA 

%9,00 

por mes 
,50 

Freezer CONSUL 

410 Us, Mod. HB 41 C 

r$769,oo 

a vista ou entr. de 

1$ 159,oo + 

r$ 93 
por mes 

Freezer CONSUL 

310 Us, Mod. HA 31 C 

r$649,oo 

a vista ou entr. de 

r$ 129,00 + 

84 it$ ,00 

por mes 

o 
UJ 

Fogdo 
ESMALTEC 

CANOA, 4 Bocas, 
Mod. MI 3840 

r$99,oo 

a vista ou 

entr. de 

R$ 19,00 + 

,00 

por mes 

Fogdo KENT 2 Bocas, 

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

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

Mdq. de Cosfura ELGIN 

Standart, 

C/ Gahinete, 

Mod.B3/750 

*$ 145,oo 

a vista ou 

entr. de 

r$ 29,oo + R$ R 9,00 por mes 

Furadeira BLACK & DECKER 

- Mod. 7945-BU 

r$68,oo a vista 

ou entr. de 

R$ 14,00 + 

R$ 8,70 por mes 

Bafedeira ARNO Planetaria 

Mod. BPA 

*$ 159,,o 

a vista ou entr. de 

r$ 32,oo + 

20,50 

por mes 

.... — 

Lisa, 6 Prateleiras, 

Mod. EDPLISA 

r$36,oo a vista 

ou entr. de 

R$ 7,00 + 

R$ 4,70 por mes 

... 
1 >- 
1 

ri 
1 
| 

1 

Freezer CONSUL 

220 Us, 

Mod. HA 22 C 

**569, 00 

a vista ou entr. de 

r$ '+ 

R$ 73,00 

por mes 

Lavadora J 
BRASTEMP • 
TOP LOAD, ' 
BWR22ABA 
R$679,oo « 

a vista ou entr. de « 
R$ 135,00 + i 

r$88 ,oo 

por mes 

FAET 

Liguidificador FAET 

Supermix, Mod. 215 

r$39,oo a vista ou entr. de 
I. R$ 9,00 + 

R$ 4,80 por mes 

Ventilador FAET 

Mod. 1048, 30cm 

r$29,oo a vista ou 

entr. de r$ 6,oo + 

R$ 3,70 por mes 

Liguidificador BRIT AN!A 

[ 2 Velocidades, Mais Pulsar 

r$42,oo 

a vista ou entr. de 

R$ 8*00 + 

R$ S,50 

por mes 

Liguidificador BRITANIA 

3Velocidades, Mod. B30S 

R $42,00 

a vista ou entr. de 

R$ 9,00 + 

R$S,30 

por mes 

Liguiaincaaor BRITANIA 

Eletronico, CLASSICTRON^ 

r$55,oo d vista 

ou entr. de 

R$ 1 KOO + 

Rfi 7,10 
pOr mes 

TV CCE 

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

r$339,oo a vista ou entr. de 

r$ 69,oo + 

R$ 43,00por mes 

Micro System 
CCE 

CD, Duplo Deck, 

AM/EM, 

Mod. MS388 

r$264,oo a vista ou entr. de 

r$ 54^00^ 

34, R$ K 00 por mes 

TV CCE 

20", Cores,Controle, Mod.HPS2080 

r$379,oo d vista ou entr. de 

r$ 79,oo + 

R$ 6§if,40 por mes 

PHILCO 

Toca Disco Laser PHILCO 

Micro System 

CCE 

Duplo Deck] 

AM/FM, wmamr*— 

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

entr. de r$ 19,oo + 

13. i,00 por mes 

Stereo System CCE Com Rack, 

Mod. SS7880 R$ 186,oo d vista 

ou entr. de 

r$ 38^00^+ 

24. 

Controle, Entrada p! CD, Mod. PCD 200 

r$ 189,00 a vista ou entr. de 
r$ 39,oo + 

R$ 24,20 por mes 

Ventilador SINGER 

Coluna, Mod. SF 16 

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

R$ 7 7,50 por mes 

,00 R$ 
por mes 

Cole 
DALb 

Densidade 23, 

Solteiro, 78X14 r$SS,oo a vista ou 
entr. de r$ 11,oo r 

,10 por mes - 

Colchdo 
  DALBAN 

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

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

R$ 10 

Bicicleta MONARK 

TROPICAL, Freio Ingles, Mod. FM26 

r$ 7 53,00 a vista ou entr. de 

r$ 30,oo + 

R$ 1 9,80 por mes 

,00 por mes 

Ferro Eletrico ARNO 

Automatico, Mod. FD 

r$ 17#oo d vista ou entr. de 

r$ 4,oo + 

R$ 2,10 por mes 

yie 

me 

PROMOVE DE VERDAr 

Ofertas vdlidas ate18/05/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m. CMPr 
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por RENILDO JACOME 

Flamengo x Carajas 
A rodada foi aberta sabado 

com o Flamengo ja classificado 
querendo o segundo lugar da 
chaves e o Carajas precisando 
veneer a qualquer custo, para 
se livrar do rebaixamento e 
torcer por um resultado 
negativo do San Thiego frente 
ao Galletti. Nesta partida o 
Flamengo promoveu a estr&a 
dos refor^os para a segunda 
fase (Z£ Filho e Franklin). 
Logo aos doze minutos, Gilvan 
aproveita a falha da zaga do 
Carajas e abre o marcado. O 
Carajas iniciou uma tentativa 
de rea^ao, mas sem qualidade 
t^cnica, vivendo apenas de 
chutoes da zaga para o ataque. 
O Flamengo, bastante 
modificado em rela^ao as 
partidas anteriores, estava 
jogando sem brilho e sem 
vontade. 

No segundo tempo, o 

Carajas tenta modificar o 
resultado com a experiencia de 
Diran (35 anos) e habilidade de 
Pitiba. O Flamengo continuou 
jogando mal e o Carajas, sem 
prepare fisico, nao conseguia 
aproveitar as oportunidades. 
Numa disputa de bola, o lateral 
Hilton e o estreante Franklin 
vao para o chuveiro mais cedo. 
No desespero, o Carajas tentava 
pelo empate e esbarrava no 
goleiro Z£ Filho. No finalzinho 
o Carajas perde Sidicley por 
falta violenta. No final, o 
Flamengo conquistou mais tres 
pontos que Ihe garantiu o 
segundo lugar da chave e o 
Carajas caiu para a segunda 
divisao, gramas a vitoria do Bom 
Jardim sob o Dreia. 

Bom Jardim x Dreia 
Depois do vexame dado por 

seus jogadores na quarta 
rodada, poucos acreditavam 
que o Dreia viria a campo 

domingo para enfrentar o Bom 
Jardim. Contrariando as 
previsoes, o Dreia veio e 
valorizou muito a vitoria do Bom 
Jardim. No inido do jogo o Bom 
Jardim mostrou mostrava 
interesse pela partida e foi em 
busca da abertura do placar. 
Depois de varias oportunidades 
perdidas, aos 35 minutos Edson 
(chamado pelos colegas de time 
de Flavio Concei^ao, pela 
semelhanya que o Edson possui 
com um jogador do Palmeiras) 
abre o placar. 0 Dreia mostrou 
naturalidade e come^ou a 
correr atras do prejuizo, 
exigindo boas defesas do 
goleiro do Bom Jardim. 

Na segunda etapa, o Dreia se 
langou de vez no ataque, pois a 
derrota significava vollar para a 
segunda divisao e aos 15 
minutos, Vela, de penalti, 
empata o jogo. A pressao 
continua pelo segundo, e num 
contra-ataque rapido, Manoel 
coloca o Bom Jardim mais uma 
vez a frente no placar. Com as 
substituigoes, o Bom Jardim se 
acomodou e por pouco nao 
levou o gol de empate com o 
meio campo sem pernas e os 
zagueirosfalhando muito. Final 
de jogo: Bom Jardim 
classificado em terceiro da 
chave e Dreia de volta a 
segunda divisao. 

Classificagao 
Com os resultados dos tres 

jogos, a classificagao da final da 
chave "B" e a seguinte: Galletti 
em primeiro com 15 pontos; em 
segundo, o Flamengo, com 10 
pontos; Bom Jardim em terceiro 
com 8 pontos; San Thiego em 
quarto, com 5 pontos; Carajas 
em quinto, com 3 pontos; e 
Dreia em ultimo, com apenas 1 
ponto. Estao classificados para 
a segunda fase: Galletti, 

Flamengo, Bom Jardim e San 
Thiego. 

Liga reune 
Hoje, apartir das 19:30 horas, 

a Liga Esportiva estara reunida 
com os presidentes dos clubes 
classificados para a segunda fase 
do campeonato da primeira 
divisao. Na reuniao, serao 
sorteadas as chaves que abrirao 
a segunda fase do campeonato. 

O presidente da liga, Aluisio 
Sousa, ja adiantou que nq^ 
proximo final de semana nao 
havera rodada e somente no dia 
25 iniciara a segunda fase. 

Na segunda fase os jogos 
acontecerao no Estadio 
Municipal e os clubes esperam 
levar muitos torcedores aos 
jogos, possibilitando assim, 
uma boa rodada. 

m. 
m m 

i 

w 

■ 
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frente na Galleti, de Ag ail an dia, enfrenta San Thiego e continua 

Galletti x San Thiego 
O Galletti era favorito pela 

campanha que vinha 
apresentando no campeonato 
(quatro jogos e quatro 
vitorias), sendo lider da chave. 
0 San Thiego, com a derrota, 
o Carajas ja estava garantido 

na segunda fase, mas quebra 
a invencibilidade do Galo. Era 
uma boa motivagao para os 
jogadores. Nos primeiros 
minutos o jogo estava 
equilibrado, mas numa boa 
cobranpa de falta, Silvio coloca 
a bola entre as pernas do 

goleiro. O San Thiego foi pra 
cima do Galletti tentando 
empate e no contra-ataque o 
estreante Xaxado faz o 
segundo do Galo, para 
desespero da animada 
torcida, que sempre 
acompanha o San Thiego. 

Automovds e Pccas Capri ltda. 

• REVENDEDOR AUTORIZADO • 

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

ESCORT 96 
CAT; FT 16 

18.000 (Basico) Entrada: 5.400,00 

24 pagamentos: 767,46 

Corrigido pelo Dolar 
%/f^S/r„ 

doNo0
80l0 00'00 

Uo/or 

v-\ 

Atcuaui! At mi can! Atcuranl 

INF0RMATIV0 AUTORAMA 

LieUE 721-8593 E FAQAO MELHOR HE6dCI0 EM PNEU DE CARSA, PNEU 

DE PASSE 10, CAMARAS DE AR, PROTETORES E S£RVI?0S: 

CARRO PASSEIO 

ALINHAMENT0 R$ 6,00 

BALANCEAMENTO R$ 8,00 

CAMINHAO 

ALINHAMENTO R$ 7,50 
BALANCEAMENTO R:: 7,50 
PROTETOR ARO 16 Ril 10,00 
PR0TET0R ARO 20 RS 15,00 
PROTETOR ARO 22 RI 20,00 

PXEUDE C IRGA (FIRESTONE). 30/45/60 BIAS 
NO PREfOA VISTA SBMJVROS. 

NA COMPRA DE 04 PNEUS DE CARGA OU PASSEIO, VOC6 GAVKV 
ALINHAMENTO E HiLiNCEAMENTO INTEIRAMENTE GRATIS. 

PROMOGAO COMO ESTA, SO NA AUTORAMA PNEUS. 
APROVETTE ESTA SUPER-PROMOCAO 

ENQUANTO DURAR O ESTOQUE. 

Cotas dispomveis pelo Consorcio Nacional Ford 

Para toda linha Ford 

QUANDO VOCE COMPARA 

COMPRA FORD. 

7 

AITTORAMA 

PAEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 ■ Fone 721-8593 

Seja mais um 

assinante do 

Jornal Capital 

A 0 
0. 0. 

-it?!? 
E3 
fed 
W 

Lisue 73S-1345 e 

faca a assinatura do Seu 

Lider Diario. 
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Ek-presidiario atropela motoqueire 

0 

Cp 

por FRANCISCO DO VALE 

Furto de bicicleta I 
Maria da CunhaTrindade, 

maranhense, solteira, 19 anos 
de idade, do lar, residente na 
rua Jose de Alencar, 1027, no 
bairro Bonsucesso, foi vitima 
de furto de sua bicicleta Konda 
Bike, cor preta, ano 96, n0 

733430. Segundo a 
comunicante, o elemento que 
levou sua bicicleta estava 
usando uma bermuda jeans e 
blusa preta. O fatq, segundo a 
queixosa, aconteceu porvolta 
das 17:00 boras, quando a 
mesma tinha acabado de 
chegar em sua residencia, e 
enquanto estava abrindo a 
porta, o elemento passou e 
furtou a sua bicicleta. Maria 
ainda pediu socorro para os 
vizinhos, mas o elemento foi 
mais rapido e evadiu-se do 
local, tomando rumo ignorado. 
O titular da Delegacia de 
Roubos e Furtos, Arlindo 
Assungao, ja tomou 
conhecimento dos fatos. No 
Bonsucesso, por falta de 
policiamento, vem sofrendo 
varios assaltos e 
arrombamentos. 

Furto de bicicleta II 
Marlene de SouzaTorres, 

br as ileir a, maranhense, 
casada, do lar, residente na rua 
Dom Pedro 1,1658, esteve na 
DRF, Delegacia de Roubos e 
Furtos paracomunicar que na 
manha de domingo, por volta 
das 6:30, sua filha de nome 
Eliana foi deixar a bicicleta da 
comunicante em sua 
residencia, quando um 
elemento conhecido como 
"Mudo", que age no bairro do 
Bacuri, Ihe furtou a bicicleta da 
porta de sua residencia e que 
a mesma o reconheceu, pois 
minutos depois esteve na 
residencia dos seus pais, e os 
mesmos Ihe mandou procurar 
a policia, pois o filho estaria 
agindo de ma fe, e que o 
mesmo ja nao aguentava de 
tantas reclamagoes. Marlene 
informou a nossa reportagem 
que lambem foi atras do Mudo 
e de longe avistou ele no meio 
muitos elementos e nao teve 
coragem de ir ate la por serem 
elementos perigosos. 

Perda de documentos 
O senhor Domingos Braz 

Concei^ao Santos, brasileiro, 
maranhense, 32 anos de 
idade, filho do senhor Antonio 
Francsico Santos e Maria da 
Conceigao Santos, residente 
na rua 13 de Maio, 1296, 
Eentro, esteve na Delegacia 
de Roubos e Furtos para 
comunicar que perdeu todos 
os seus documentos pessoais. 
O comunicante disse nao ter 
ideia de onde os documentos 
tenham caido do seu bolso. 

Furto de cheque 
Fernando Vaz Sampaio, 

brasileiro, baiano, casado, 68 
anos de idade, pecuarista, 
residente a rua Monte 
Castelo, 77, Jardim Sao Iaus, ' 
comunicou que foi vitima de 
furto de uma folha de cheque 
da conta 044-7 n0 452 1846-3 
no valor de R$ 1.500,00 (hum 
mil e quinhentos reais), em 
nome do sr. Luiz Moto 
Kawasata. Segundo o 
comunicante, a folha de 
cheque foi roubada dellentro 
de sua bolsa. O caso foi levado 
ao conhecimento da Depol e 
o cheque do Banco BNB foi 
cancelado junto a agencia 
local. 

Arrombamento 
Valdenice Almeida Oliveira 

Souza, maranhense, casada, 
36 anos de idade, do lar, 
residente na rua Petronio 
Portela, compareceu na 
Delegacia de Roubos e Furtos 
para comunicar que 
el emc n to s de s c o nhe c id o s 
arrombaram a porta dos 
fundos de sua residencia e 
retiraram do interior da 
mesma varios objetos, entres 
eles: um televisor a cores 14 
polegadas, um radio relogio, 
uma bolsa contendo varios 
documentos e varias pe^as de 
roupa. A queixosa disse que o 
fato ocorreu por volta das 
21:00 horas do ultimo sabado. 
O caso foi levado ao 
conhecimento do delegado 
para que seja tomada as 
providencias cabiveis no 
sentido de recuperar os 
objetos roubados. 

GASTROCUNICA 

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

•Dr. Milko Abrantes 

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

Srf 
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Dr. Francisco Alves, da DT: mais um acidente com vitima fatal 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

Um motorista ex-presidiario 
foi apresentado no Primeiro 
Distrito de Policia ontem pela 
manha por uma patrulha da 
Policia Rodoviaria Federal. Jose 
Washington de Andrade, 
maranhense, 45 anos de idade, 
filho de Jose Paraibano de 
Andrade e dona Valdelice 
Guedes de Andrade, residentes 
na rua Ceara,1043, no ano de 
1982 matou a tiros sua propria 
esposa, na frente dos filhos. 

Ontem pela manha, quando 
dirigia o seu Corsa de placas 
HOU 2119 de Imperatriz, no 
sentido Bananal/Imperatriz, 
deixou a sua mao, segundo 
informa^ocs de populares, e 
bateu em uma moto que 
trafegava no sentido Imperatriz/ 
Ribeiraozinho. Namoto, alemdo 
condutor Dimas da Silva Lima, 
maranhense de 35 anos de idade, 
que teve morte no local, viajava 
tambem a sua esposa Ednei 
Martins, de 28 anos de idade, 
que estano Hospital das Clinicas 
em estado desesperador, com 

fraturas na perna direita, no 
brago esquerdo e na cabega. 

A nossa reportagem 
conversou com a mae de Edhei, 
e esta nos informou que o casal 
estava indo para sua chacara que 
fica apds o Ribeiraozinho. Ednei 
e Dimas estiveram ontem na 
chacara e como a dona Deuzelita 
iria abater um gado eles estavam 
retornando para a chacara para 
entao ajudar a mesma. 0 
motorista do Corsa sofreu 
apenas pequenos ferimentos 
leves, e segundo informagdes 
dos patrulheiros, Washington 

viajava com uma crianga de 
aproximadamente 03 anos de 
idade, que nao sofreu nenhum 
ferimento. O perito Marid 
Amorim esteve no local para 
fazer a pericia e o que pode 
adiantar de imediato para nossa 
reportagem e que houve 
negligencia por parte do 
condutor do veiculo, que aldm 
de dirigir em alta velocidade, 
estava totalmente embriagado. 
Washington 6 comerciante em 
Imperatriz ha mais de 15 anos. 
A mae de Ednei so ficou 
sabendo do acidente 
envolvendo a moto do seu genro 
por volta das 13:00 horas, 
atraves de uma outra filha Maria 
Helena. 

0 delegado Jose Israel, 
juntamente com sua equipe, 
tomaram os primeiros 
depoimentos do condutor do 
veiculo causador do acidente, 
Washington. Para alguns 
moradores que residem nas 
proximidades do local, o 
motorista dormiu no volante, e 
adiantaram ainda, que depois do 
acidente o toca-fitas do veiculo 
ficou ligado a todo volume. Apos, 
ser apresentado em flagrante no 
Primeiro Distrito, Washington 
foi levado para uma clinica local, 
para ser colocado o bafometro e 
fazer alguns curativos. 
Washington nao conseguiu nem 
mesmo dar entrevista a nossa 
reportagem devido o estado de 
embriagues alcoolica. 

Arrombadores agem no Santa Rita 

por Francsico do Vale 

Varias demincias de que 
arrombadores de alta 
periculosidade estao agindo no 
bairro Santa Rita, estao 
chegando na DRF, Delegacia de 
Roubos e Furtos. Os elementos 
nao tern hora para agir. Segundo 
os maradores que ja foram 
vitimas, no bairro Santa Rita ha 
uma quadrilha especializada em 
arrombamentos de casa. No 
ultimo final de semana o senhor 
Valdecir Almeida de Souza, 

maranhense, 26 anos de idade, 
bragal, residente na rua Petronio 
Portela, 09, na grande Santa 
Rita, foi vitima dessa quadrilha 
de arrombadores. O queixoso 
esteve na Delegacia de Roubos 
e Furtos para comunicar que na 
madrugada de ontem, apos 
arrombarem a porta dos fundos 
de sua residencia, elementos 
levaram varios objetos: um 
televisor a cores 14 polegadas, 
um botijao 13 quilos e varias 
I>egas de roupa. Apesar de estar 
em casa com a familia, o senhor 

Valdecir informou a nossa 
reportagem que nao deu para 
perceber que os elementos 
estavam presente. O caso jafoi 
levado ao conhecimento do 
delegado. 

Assalto no Santa Rita 
Gilson Oliveira Soares, 

brasileiro, paraense, casado, 
vendedor, 26 anos de idade, 
residente na rua Afonso Pena, 
tambem no bairro Santa Rita, 
foi mais um que teve sua casa 
arrombada. Segundo ele, o fato 
ocorreu no domingo entre 

15:00 e as 18:00 horas, quando 
o mesmo se encontrava no 
Camagari participando de um 
Torneio de Futebol. O 
queixoso disse que os 
elementos levaram uma teve a 
cores 16 polegadas, um 
aparelho de som 3 em 1, varias 
pegas de roupas, atem de su 
bicicleta Monark Montain Bil 
cor vermelha, modelo 96. 
comunicante disse que 
agora nao tern pistas de 
ningudm que possa ter levado 
seus objetos. 

Policia Nacional 

Mae recebe morte de presente 

por Francisco do Vale 

Daniel de Arruda, que 
recebeu indulto para passar 
o Dia das Maes em casa, 
matou a facadas sua mae 
Elisa Vieira Arruda, 61 anos 
de idade, na noite do ultimo 
sabado, na residencia da 
vitima, na Vila Brasilina, na 
Zona Sul de paulista. Ele foi 
autuado em flagrante pclo 
delegado de plantao no 26° 
Distrito Policial, Francisco 
Antonio de Filippis, e 
recolhido a uma cela da 
delegacia. 

De acordo com o boletim 
de ocorrencia, Daniel 
cometeu o crime apds fumar 
o crak e discutir com a mae, 
Eliza, que teria chamado a 
atengao do filho que, irritado, 
investiu contra ela usando 

uma faca, possivelmente de 
cozinha. Segundo policiais 
que estiveram no local, o 
corpo de Elisa apresentava 
indicios de estupro. A 
hipdteseK porem, so podera 
ser confirmada apds a 
conclusao do laudo pericial. 

O investigador Roberto 
Henrique Gomes, disse que 
Eliza estava com a blusa 
levantada e os seios a mostra. 
A saia tambem estava 
erguida, bem acima das 
coxas. Conforme 
informagdes de parentes a 
policia, Elisa deveria viajar 
para os Estados Unidos na 
sexta-feira, para visitar uma 
filha, mas adiou a viagem para 
receber Daniel. Ela dissera 
aos vizinhos que pretendia 
fazer um bolo especial para 
comemorar a data com o 

filho. 
Antecendentes 
Condenado por roubos, 

esta cumprindo a pena de 
cinco anos e quatro meses de 
reclusao na Penitenciaria Dr. 
M. de Noronha de 
Tremembe, no Vale da 
Paraiba. Sua ficha de 
antecedentes criminais d 
longa: ha outra condenagao 
por roubo, autuagao por 
porte de entorpecentes.por 
dirigir sem habilitagao e 
brigas. Um funcionario do 
presidio, que nao quis se 
identificar, disse por telefone 
a imprensa, que Daniel 
recebeu indulto por bom 
comportamento. O 
funcionario afirmou ainda que 
o preso tinha recebido licenga 
tambem na Pascoa e retornou 
a Tremembe no prazo 

estabelecido. Desta vez, 
deveria voltar ate as 18 horas 
de hoje. Na noite de sexta- 
feira, os policiais militares que 
faziam ronda no bairro de Vila 
Brasilina, foram chamados a 
Travessa Pedestre Ancora, 
12, e encontraram Daniel na 
porta da casa, onde havia 
varios vidros quebrados. O 
acusado passou a xingar os 
policiais, tentando impedi-los 
de entrar. Em seguida, 
chegou Ayrton Arruda, 36 
anos de idade, que voltava da 
delegacia onde fora buscar 
ajuda para controlar o irmao 
Daniel, que se mostrava 
descontrolado e discutia com 
a mae. Entao, eles 
conseguiram entrar e 
encontraram o corpo nr 
cozinha entre pogas di 
sangue. 

CIDADE CIDADA 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum do Sociedode Civil. 

TV CAPITAL; dioriamente, das 13 as 13:15 hs, e Mesa Redonda, todo sabado, as 10:00 hora? 

CIDADANIA JA 
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Trio trama contra comerciante 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Furto de bicicleta I 
Joao Batista, 

maranhense, casado, 54 
anos de idade, vigilante, 
residente na rua Taipu, 32, 
bairro Santa Liicia, 
comunicou que foi vitima de 
furto de sua bicicleta 
Monark Barra Circular, cor 
azul, n0 LA 343102. Segundo 
o comunicante, que esteve 
na DRF, o fato ocorreu por 
volta das 13:00 boras do 
ultimo domingo, quando o 
mesmo estava para casa de 
um amigo no bairro do 
Bacuri. O mesmo retornou 
e quando chegou em sua 
residencia ■ encostou a 
bicicleta no muro e foi abrir 
o portao, quando se voltou 
para guardar a bicicleta um 
elemento nao identificado 
tinha furtado-a. 

Furto de bicicleta II 
Juarez Filho Barbosa de 

Melo, goiano, solteiro, 29 
anos de idade, residente na 
rua Sao Paulo, 1428, no 
bairro Nova Imperatriz, 
comunicou que por volta das 
16:30 boras do ultimo 
domingo, foi vitima de furto 
de sua bicicleta Caloi, ano 
93, n0 4997. 

Furto de bicicleta III 
Naira de Cassio Miranda, 

£ i, solteira, 26 anos de 
: ae, comerciante, 
residente, na avenida 
Getulio Vargas, nQ 1001, apt0 

01, segundo andar, esteve no 
1° Distrito comunicando que 
fora vitima de furto da sua 
bicicleta, cor roxa, 18 
macbas. Segundo a 
comunicante, estava 
telefonando para sua mae, 
que reside em Goiania, e 
deixou sua bicicleta no 
cadeado. ao retornar nao 
encontrou mais a bicicleta. 

Documentos 
perdidosl 

Francisca Souz? Coelho, 
maranhense, casada, 22 
anos de idade, do lar, 
residente na Rui Barbosa, 
645, na Vila Lobao, perdeu 
uma bolsa contendo todos os 
seus documentos e um 
cadastramento de fazendas 
no Banco do Brasil, cujo 
documento seria entregue 
em Cartorio da cidade. 

Documentos 
perdidos II 

Emilton Ferreira Silva, 
maranhense, 33 anos de 
idade, vendedora, residente 
'na rua Sao joao, 1874, Nova 
Imperatriz, comunicou que 
perdeu o documento do 
veiculo marca Fiat Fiorino, 

ano e modelo 94/95, cor 
branca, placas JJK 7510-PA, 
chassis nQ 

9BD146000R83451.30, em 
nome do seu irmao Edmilson 
Ferreira da Silva, portador da 
RG. n0 138445 da SSP/PA. 

Documentos 
perdidos III 

Mauro Jose dos Santos, 
brasileiro, paulista, casado, 
34 anos de idade, filho de 
Jos£ dos Santos e dona Nadir 
dos Santos, residejite na Rua 
Piaui, 1053, Setor 
Mercadinho, esteve na DRF 
comunicando que por volta 
das 13:15 horas, quando 
estacionou o seu veiculo 
marca Fiat lino, placas BJ 
0039, no Mercadinho para 
efetuar algumas laranjas, 
quando retornou os seus 
documentos nao estavam 
mais. O senhor Mauro disse 
que havia esquecido umas 
das portas do veiculo aberta. 

Furtos de roupas 
Raimundo de Souza 

Santos, brasileiro, 
maranhense, solteiro, 22 
anos de idade, residente, na 
Benedito Leite, 614, 
comunicou no 1° DP que foi 
vitima de furto de varias 
pe^as de roupa, entre calga 
jeans, camisas, toalhas de 
banho e outros pertences. 
Acredita o queixoso que 
tenha sido trombadinha. 

Assalto 
Joao Antonio Silveira 

Neto, maranhense, solteiro, 
23 anos de idade, soldador, 
residente na avenida 
Sobradinho, n0 36, Parque 
Santa Liicia, esteve na Depol 
para comunicar que fora 
assaltado por dois elementos 
desconhecidos. Segundo o 
queixoso, um dos elementos 
estava armado com um 
revolver calibre 38. A dupla 
levou a bicicleta Monark 
Super Turbo, cor vermelha, 
n0 LG 616096 e todos os 
documentos do comunicante. 
O fato ocorreu nas 
proximidades do Clube da 
Telma. 

Furto 
Jose Pereira dos Santos, 

piauiense, casado, 32 anos de 
idade, vendedor, residente na 
rua Santa Rita, Bacuri, 
comunicou na DRF que 
elementos desconhecidos 
retiraram do interior de sua 
residencia um televisor 14 
polegadas preto e branco, 
dois gravadores, e um talao 
de cheque com 20 folhas, do 
Bradesco, agencia centro, nQ 

0126596-1. 
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O agente Pinheiro, da PC, confessa ter aumentado o niimero de furtos de bicicleta 

por Francsico do Vale 
Da Editoria de Policia 

O comerciante Nagib Said 
Zaglout, paulista, casado, 25 
anos de idade, comerciante, 
residente na avenida Jarbas 
Passarinho, 71, em Dom 
Elizeu-PA, foi vitima de uma 
trama por tres elementos. 
Segundo o comerciante, veio 
a Imperatriz para comprar 
secos e molhados para o seu 

com^rcio (Supermercado 
Coringao) em Dom Elizeu, 
que ha alguns dias atras o 
elemento que se dizia ser 
Fabio de Tal, veio at^ Dom 
Elizeu oferecer mercadorias 
para o comunicante. 

Interessado pela 
mercadoria, pois segundo ele, 
o seu supermercado estava 
esgotando o estoque, marcou 
encontro com Fabio em frente 
a Prefeitura de Imperatriz, 

encontro esse que aconteceu 
na ultima sexta-feira. 

Apos o encontro com o 
elemento, os dois se dirigiram 
ate uma agencia bancaria local 
de nome nao levantado pela 
reportagem em um Omega de 
placas HOS 1886, de 
propriedade do comunicante, 
e la o empresario retirou a 
quantia de R$ 5.000,00 reais. 
Apos sacar o dinheiro foram 
ate o Mercadinho e alugaram 

um caminhao para pegar a 
mercadoria no deposit© do 
Timbira. 0 comerciante 
informou da DRF, que eram 
tres os elementos, sendo que 
um (Fabio) que estava com o 
comerciante, o outro no 
deposit© do Timbira e um 
terceiro (Dr. Francisco) no 
Hospital Pequeno Principe. 
Este terceiro era o que ia dar 
requisi^ao das mercadorias. 

Chegando ao hospital, 
Fabio foi atras do tal Dr. 
Francisco e nao demorou, veio 
com o terceiro elemento que 
por alguns minutos ficaram 
conversando os tres, foi 
quando Fabio pediu o dinheiro 
ao comerciante para poder 
pegar a requisiyao. Apos pegar 
os R$ 5.000,00 reais, o 
elemento Fabio entrou no 
hospital e apos demorar dez 
minutos o Dr. Francisco foi 
atras para apressar Fabio, 
enquanto isso o empresario 
aguardava ansioso na porta do 
hospital Passado meia hora 
resolveu entrar paraver o que 
estava acontecendo. Para a 

supresa de Nagib, ninguem 
conhecia os elementos. 
Rapidamente ele retornou 
para o deposit© do 
Supermercado Timbiras, e 
quando chegou la encontrou 
somente o motorista do 
caminhao, o outro elemento 
havia desaparecido, sem dar 
pistas. ADelegacia de Roubos 
e Furtos agiu rapid©, mas 
todas as buscas foram 
invalidas. 

Estelionatarios agem em Imperatriz 

por Francsico do Vale 

Uma quadrilha de 
estelionatarios estao agindo 
em Imperatriz. O senhor Erico 
Sampaio de Oliveira, baiano, 
34 anos de idade, filho de 
Nelson Alves de Oliveira e 
Julita Sampaio de Oliveira, 
residente na avenida Dorgival 
Pinheiro de Souza, 1400, foi 
vitima dessa quadrilha, que 
vem agindo ha muito tempo na 
cidade. 

Segundo o queixoso, no 
mes de dezembro de 95, 
vendeu o seu veiculo Monza, 
metalico, placas VC 5077 SL 
2.0, quatro portas, ano 88, 
chassis n0 

9BGJTK694JBBO10018, em 
nome de Mariano da Silva Leal. 

Venda do veiculo 
Erico, com dificuldades 

fmanceiras, resolveu vender o 
veiculo para tentar amenizar a 
situa^ao, e depois compraria 
outro veiculo quando 
melhorasse. Foi quando 
apareceu Doracyr deTal, que 
deu um cheque pre-datado para 
o dia 02 de janeiro de 96, do 
Banco do Estado do Maranhao, 
no valor de R$ 8.500,00 (oito 
mil e quinhentos reais), para 
pagar o veiculo. So que na data 
marcada o cheque nao tinha 
fundo, e que o acusado deu 
uma casa em nome de uma 
menor, ja que tinha passado o 

veiculo para terceiro, que por 
essa razao foi deferida pela 
Justiya a venda da casa, e que 
ate agora o acusado nao pagou 
o carro. O caso foi levado ao 
conhecimento do Dr. Arlindo 
Assunyao, da Delegacia de 
Roubos e Furtos. 

Agressao fisica 
O senhor Joao Rodigues 

Neto, brasileiro, maranhense, 
casado, 29 anos de idade, 
residente na rua Souza Lima, 
70, esteve na Depol para 
comunicar que esta sendo 
ameayado de morte por uma 
mulher conhecida por Graya de 
Tal, que e ex-funcionaria da 
CCA, e que segundo o 
queixoso, nao soube informar 

o endereyo e o motivo porque 
a mesma esta Ihe ameayando. 
Segundo ele, o fato ocorreu no 
ultimo domingo quando o 
mesmo estava no Clube 
Tocantins. 

Furto de revolver 
Jose Heleno Santos Urbano, 

maranhense, casado, 35 anos 
de idade, agente de policia 
residente na rua 1, quadra 5, 
casa 12, Parque do Buriti, 
comunicou no Primeiro 
Distrito que foi vitima de furto 
de seu revolver marca Rossi 
357 (Magno), 06 tiros, duas 
polegadas, inox, fato este 
ocorrido no ultimo domingo 
por volta das 17:00 horas em 
sua residencia. 

Menor e assaltado no Bacuri 

por Francisco do Vale 

O bairro do Bacuri esta se 
tornando um dos mais violentos 
de Imperatriz. A onda de assalto 
e assassinatos estao deixando os 
moradores assustados. O jovem 
Airton Portela de Souza, 
maranhense, solteiro, 18 anos de 
idade, residente na rua Projetada, 
1210, no bairro do Bacuri, esteve 
na DRF para comunicar que seu 
irmao menor, Marcio Portela de 
Souza, foi assaltado por tres 
elementos desconhecidos que 
levaram sua bicicleta, marca Bike, 
cor azul, 18 machas, de niimero 
nao lembrado. O fato ocorreu na 

rua Dom Pedro I, jxir volta das 
18:00 horas do ultimo domingo. 

Furto de bicicleta 
Dona Maria Ribeiro da Silva, 

brasileira, maranhense, 42 anos 
de idade, casada, residente na 
Souza Lima, 121, comunicou que 
foi vitima de fiirto de sua bicicleta, 
marca Caloi Barra Forte, cor 
vermelha, ano 95, n9 121434. 
Segundo a comunicante, a 
bicicleta estava em poder do seu 
filho, que ia para o culto e deixou 
a mesma em um post© proximo 
a igreja, quando retornou nao a 
encontrou mais. 

Ameaya de morte 
Antonio Valdemar de 

Carvalho Souza, candango, 26 
anos de idade, residente na rua 
Delta 44, comunicou no Primeiro 
Distrito que o seu ex-sogro Jose 
Airton, sapateiro, residente no 
Setor do Mercadinho, armado 
com um revolver Ihe ameyou de 
morte na presenya de varias 
pessoas. Segundo o queixoso, o 
motivo e porque o mesmo 
separou de sua filha e ate hoje o 
sogro nao admite a separayao. 

Per da de documentos 
Marizia Maria Barbosa, 

goiana, casada, 32 anos de idade, 
comerciante, residente na rua 
Pernambuco, 589, bairro Juyara, 
perdeu umabolsa contendo todos 

os seus documentiis e um cheque 
de n0 000400, conta031-4, agencia 
12, BEM, no valor de R$ 77,00 
reais, emitido por Maricelia da 
Rocha Torres. 

Assalto 
Joao Carlos de Albuquerque, 

brasileiro, maranhense, solteiro, 
vendedor, 23 anos de idade, 
residente na rua Piaui, 676, foi 
assaltado nas imediayoes do 
Colegio Amaral Raposo, jxir volta 
das 22:00 horas da ultima sexta- 
freira. Segundo o queixoso, o 
elemento estava armado com 
umafacae alemdelevar sua bolsa 
poxete, ainda levou sua bicicleta 
Bike. 

r bi ingao ] 

Sorteio Antecipado -13 de maio 

Sorteio Antecipado - 21 de maio 

W 10 Bicicletas | 

1 10miltelhas-10miltijolos I 

LJ5 
Conor Farias ] [ 04 motos - 01 escort 0 km ] 


