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O Institute Nacional de 
Meteorologia informa que o tempo 
em Imperatriz hoje sera 
ensolarado a moderado com e 
visibilidade boa. 

Acontece 

hoje 

Reuniao entre representantes da 
Bosnia e da S^rvia. Eles discutem o 
processo de paz na regiao, que sofreu 
sangrenta guerra civil. 
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Acidente mata no 

Ultimas 

"Ilha" se move e 

assusta Pindare 

Urn vereador de 
Imperatriz afirmava 

mjricamenle que na 
polftica maranbense, "ate boi 
avoa". 

Neste ano eleitoral, "at^ 
as ilhas nadam". Ajxjpula^ao 
de I'indar^-Mirim 
amanheceu assustada no dia 
de ontem, quando uma ilha 
percorreu mais de dois 
quildrnetros e "apareceu" 
perto da cidade, que £\ 
banhada pelo rio Pindar^'. 

Nenhum morador do 
local se atreveu a "explorar" 

f a ilha fluvial corn medo de 
que um enorme "dragao" 
putlesst1 eslarescondidoem 
sua vegeta^ao. 

Urn estudioso em rios 
que foi a Pindare-Mirim 
classificou de "normal" o fato 
da ilha ter se deslocado dois 
quilomctros de sou pontode 
origem e aportar no 
municipio. 

O numero 

04 

E o numero maximo de 
jogadores de futebol com 
mais de 23 anos que 
poderao participar dos 
Jogos Olimpicos. 0 
Comite Olimpico 
Internacional estuda o 
assunto. Atualmente ^ 
permitido a inscri^ao de 
apenas 03 atletas. 

Ofato 

inscn^ao 

O Comite 
O 1 \ m p i c o 
Internacional 
pode aprovar a 

de quatro 
jogadores com mais de 23 
anos, para a disputa pelo 
ouro olimpico da 
modalidade. No entanto, 
apenas 03 poderao atuar 
em campo. 

A pessoa 

O frances, 
Barao de 
Coubertain foi o 
idealizador das 
Olimpiadas do 
mundo moderno. Ele 
tamb6m formulou a id&a 
do chamado "espirito 
olimpico", onde o mais 
importante seria competir, 
e nao necessariamente a 
vitdria. 

Opinioo 

Goncavo & 

Gonvexo 

PAgina 3A 

Gol dirido por engenheiro bate e motorista morre 

Final de semana pode registrar mais vitimas fatais em Imperatriz 
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Trait si to continua vioicnto na cidade e faz ttma vrtima fata! no feriado de Corpus Cbristi 

Ultimas 

Artesaos terao sede propria 

0 engenheiro agronomo 
Francisco Alves Correa 
morreu as 04:15 da madrugada 
de ontem, vitima de um . 
acidente com seu veiculo, um 
atomovel Gol, e um Caminhao 
que estava estacionado na 
avenida Babagulandia. 

De acordo com a pericia da 
Policia Civil, o Gol de placa 
HOQ 1640, guiado pelo 
engenheiro, desenvolvia 
velocidade superior aos 100 
Km/h quando se chocou com 
o Caminhao Chevrolet, placa IZ 
6282 que estava estacionado na 
avenida Baba^ul&ndia que da 
acesso ao vizinho municipio de 
Joao Usboa. Francisco Alves 
morreu na hora. Ele teve 
traumatismo craniano. 

As policias Civil e Militar 
advertem para que os 
motoristas nao se excedam 
nesse feriadao e guiem seus 
respectivos carros com o 
maximo de aten^ao e sem 
ingerir bebidas alco<')licas. 

Francisco Alves era 
professor do st^undo grau do 
Centro de Ensino Amaral 
Kaposo, o seu carro ficou 
completamente destruido no 
acidente. Pagina 8A 

Os artesaos profissionais 
do Estado do Piaui terao, a 
partir de hoje, 08, uma sede 
propria no Centro de 
Artesanato. A solenidade de 
inaugura^ao acontecera as 
19h00, com a presenga do 
governador Francisco Moraes 
Souza. 

A sede da Associa^ao dos 
Artesaos Profissionais do 
Piaui e uma reivindica^ao 
antiga da classe, que tera 
espa^o para comercializar e 
armazenar seus produtos, 

alem de uma sala destinada 
para cuidar da parte 
administrativa da Associagao. 

Segundo a diretora do 
Programa de 
Desenvolvimento do 
Artesanato (Prodart), 
Jaqueline Melo, os visitantes 
da Centra] de Artesanato terao 
a oportunidade de conhecer 
pessoalmente os artesaos e at6 
encomendar produtos 
diretamente com eles. "A loja 
de comercialLza^ao funcionara 
de segunda a sexta-feira. em 

horario comercial, e sabado e 
domingo, das 8 as 13h00. Sera 
feito um sistema de rodizio a 
fim de que todos os artesaos 
associados participem", 
informou. 

O Governo do Estado, 
atrav^s da Secretaria de 
Indiistria e Comercio, doou 
todo o material para a reforma 
das tres salas da sede, que fica 
localizada no 1° andar do 
Centro de Artesanato. Os 
artesaos, por sua vez, 
executaram a reforma. 

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 
Medita^ao" 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 
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O cantor e compositor paraense NUson Chaves cant a hoje, as 23bOO, no 
Vai Ian far o CD Tudo Incho e tudo foi preparado pela diregao da casa de espeijklB 

Incra-GO tera sindicancift 

O minisiro da Reforma 
Agr^ria, Raul Jungraann, vai 
delerminar instala^ao de 
sindic^ncia para apurar as 
demincias contra o 

superintendente regional do 
Incra. no Estado do Goias, 
tazaro Vile la. O 
superintendente confirmou 
informa^ao fornecida por 

lideres dos trabalhatlbres 
rurais sem terra no ultimo 
dia 31, depois de uma 
reuniao em Brasilia, com o 
ministro. PAgina 3C 

US$ Comercial Compra 

R$ 0,9940 

US$ Comercial Venda 

xsfs:- 

feira) 

lislli 

iiWi&:Venda: 

Ouro (grama) S 

RS 12,450 (quinta-feira) 

Poupan^a 

1,0696% (16.05.96) 

UFIR 

1,0696 (16.05.96) 

Jussara Cerquei ra comenta 
a sociedade imperatrizense, 

e Soraya Luiza, a 
acailandense 

A Imprensa 

e Noticia 

Programacao da TV 
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Sr. Editor: 
Os estados e muuicipios 

que ainda nao criar^m 
Conselhos Tutelares .da 
Infcincia poderao deixar de 
receber recursos do 
governo federal. 

Essa ^ uma das metas do 
Piano Nacional de Direitos 
Huraanos Nacional de 
Direitos Humanos, lan^ado 
no dia 13 de maio pelo 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

0 Piano pretende 
proteger os direitos 
humands . favorecidos, 
especialmente das crian^as 
e adolescentes. 

O Piano preve ainda uma 
legisla^ao mais severa 
contra quem agredir 
crian^as e adolescentes. 
Familiares que maltratarem 
seus filhos vao ser punidos. 

Acabar com a explora^ao 
sexual tambem € uma das 
metas do Piano, que 
pretende aumentar o tempo 
de punicao para os 
exploradores. 

Com o Estatuto da 
Criana e do Adolescente e 
esse Piano de Direitos 
Humanos, temos leis para 
proteger nossos meninos e 
meninas. Agora, 
precisamos garantir que 
elas sejam aplicadas. 

As maes do seu 
municipio costumam 
amamentar suas crian^as? 
Ajude os hospitaos locals a 
incentivarem a 
amamenta^ao e a criarem 
bancos de leite para crianas 
cujas maes nao podem 
aumentar. 

Atenciosamente 
Unicei/Abert 
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Cidade 

Gidaia 

por ULiSSES BRAGA 

ESCOLA DA CIDADANIA 

MODULO 27 

Inviolabilidade do domicilio 
A for^a deste direito 

individual, humano e do 
cidadao esta nesta 
expressao,que nao pode 
deixar nenhuma diivida: WA 
casa e asilo inviolavel do 
individuo'*. 

Ele esta previsto na 
Constitui?ao Federal, art. 
5°, inciso XI, e e 
regulamehtado pelo 
Codigo Penal, no seu art. 
150 e paragrafos. 

O objetivo deste direito 
e efetivamente proteger o 
homem, quem quer que ele 
seja, no recinto sagrado 

que para ele deve ser sua 
residencia. 

Em sua residencia, 
ninguem pode entrar ou 
permanecer contra sua 
vontade. So existem tres 
exce96es a essa proibi9ao: 
prestar socorro, caso de 
desastre, ou neste momento 
ali esta sendo cometido um 
crime. 

Tambem ha outra 
excegao: se houver ordem 
judicial. Neste caso, o agente 
piiblico'so pode penetrar na 
residencia de dia, jamais a 
noite. 

Residencia ^ qualquer 
lugar fechado onde a 
possoa more: rico ou pobre. 
E tambem dependencias 
em habitagao coletiva, 
como quartos em hoteis ou 
em casas do comodos. 

Tambem se entende 
como protegido pela 
inviolabilidade do 
domicilio, qualquer 
dependencia ou acessorio 
da casa, como quintal, 
jardim, garagem etc., desde 
que delimitada por cerca, 
muro etc. 

Manter-se ou 
permanecer em residencia 
contra a vontade do dono e 
cometer o crime de 
viola^ao de domicilio e 
talvez tambem o de abuso 
de autoridade. 0 agente 
tern que responder pelos 
dois crimes. No caso de 
abuso de autoridade, ele 
pode ser condenado 
tambem a indenizar a 
vitima. 

(O autor, Ulisses 
Braga, e presidente do 
Forum da Sociedade 
Civil de Imperatriz) 

FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 27 

INVIOLABILIDADE DO DOMICILIO 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) 0 direito a inviolabilidade do domicilio quer dizer que:a) ninguem pode tomar a casa que Ihe pertence— 

—, b) ninguem pode entrar ou permanecer em sua casa sem seu consentimento, salvo em caso de desastre, para 
prestar socorro ou por ordem judicial, neste ultimo caso, so de dia  

2a) Quem violar esta regra: a) vai ter que pedir desculpa ao morador ; b) pode ser processado inclusive 
por abuso de autoridade e ser condenado a pagar indeniza^ao ao morador . 

Nome: 
Endere9o: * 

Preencha e recorte este cupom e o deposite numa urna em banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE 
VIL, em cima da Varig, ou no Jornal Capital, e concorra a uma casa quitada e a outros premios. Todo dia, na 

Radio Capital, as 9.00h, explicafoes sobre este cupom.. 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 27 

INVIOLABILIDADE DO DOMICILIO 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) 0 direito a inviolabilidade do domicilio quer dizer que:a) ninguem pode tomar a casa que Ihe pertence— 

, ) ninguem pode entrar ou permanecer em sua casa sem seu consentimento. salvo em caso de desastre, para 
prestar socorro ou por ordem judicial, neste ultimo caso, so de dia  

2a) Quem violar esta regra: a) vai ter que pedir desculpa ao morador ; b) pode ser processado inclusive 
por abuso de autoridade e ser condenado a pagar indenizafao ao morador . 

Nome: 
Endere^o: 

Preencha e recorte este cupom e o deposite numa urna em banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE 
1 IL era cima da Varig, ou no Jornal Capital, e concorra a uma casa quitada e a outros premios. Todo dia, na 

Kadio Capital, as 9,OOh, explica^Ses sobre este cupom.. 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 27 

INVIOLABILIDADE DO DOMICILIO 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 

_• 0 dlreit0 3 invi0,abllida(ie do domicilio quer dizer que:a) ninguem pode tomar a casa que Ihe pertence— , ) ninguem pode entrar ou permanecer em sua casa sem seu consentimento, salvo em caso de desastre, para 
prestar socorro ou por ordem judicial, neste ultimo caso, so de dia  

2a) Quem violar esta regra: a) vai ter que pedir desculpa ao morador ; b) pode ser processadiyinclusive 
por abuso de autoridade e ser condenado a pagar indenizafao ao morador . 

Nome; 
Enderefo: 

Preencha e recorte este cupom e o deposite numa urna em banca de jornal, no FORUM DA SOCIEDADE 
* 'em C,,mf da Varig' ou no Jornal Capital, e concorra a uma casa quitada e a outros premios. Todo dia, na Kadio Capital, as 9,OOh, explicafoes sobre este cupom.. 
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Conor Farias 
Diretor Presidente 

SB 

Jose Filho 
Diretor Comercial 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 
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PSDB reafirma apoio 

aos novos municipios 

Bi?B 

si5 

O PSDB mantem a sua 
posigao favoravel a instala^ao 
dos novos municipios 
maranhenses e, enquanto 
agremia^ao partidaria, nao 
entrou nem entrara com 
qualquer a^ao judicial contra 
a sua cria^ao, conforme 
chegou a ser noticiado. Foi o 
que garantiu on tern o 
presidente do Diretorio 
Regional do partido, 
deputado federal Sebastiao 
Madeira. 

Segundo ele, qualquer 
manifesta^ao contraria as 
emancipacoes, ja foi feita ou 
que venha a ser feita, por 
qualquer membro do 
partido, seria uma inicij^va 
isolada e nao refletina o 
pensamento da agremiagao. 
Sebastiao Madeira 
esclareceu que, em nenhum 
momento assinou ou avalizou 
qualquer recurso contra os 
novos municipios. 

Ele disse ainda que 
sempre foi favoravel a cria^ao 
dos novos municipios e que, 
em Imperatriz, em todo o 
Estado e ate em Brasilia, sua 
opiniao, a favor dos novos 
municipios, "sempre foi 
bastante clara". "Ja 
defendemos essa opiniao ate 
em pronunciamentos no 
Congresso Nacional", disse. 

Na opiniao de Sebastiao 
Madeira, a criagao dessas 
novas unidades municipals e 
hoje "uma necessidade, at6 
para facilitar o processo 
administrativo dos proprios 
municipios de origem". 

Madeira justifica ainda 
que ha rauito tempo o 
Maranhao se recente de uma 

nova divisao territorial de 
suas unidades municipals. 
Ele observa que, ate mesmo 
o vizinho Estado do Piaui, 
menor em extensao 
territorial, possui um numero 
bem maior de municipios. 

0 presidente do PSDB 
maranhense lembra ainda 
que, segundo o artigo 10, da 
Constituigao Estadual do 
Maranhao, "a cria^ao, 
incorpora^ao, a fusao ou q 
desmembramento de 
municipios, (...) far-se-aopor 
lei complementar estadual e 
dependerao de consulta 
previa, mediante plebiscito as 
popula^oes diretamente 
interessadas". "Se o processo 
de cria^ao obedeceu a esses 
criterios, nao ha porque 
questionar a con solid a^ao 
deste, mediante as elei^oes e 
instalaQoes destes", 
ponderou. 

Pre-candidato a prefeito de 
Imperatriz, Sebastiao 
Madeira lembra que, so do 
seu Municipio serao 
desmembrados seis novas 
unidades municipals: Sao 
Pedro da Agua Branca, 
Brejao, Cidelandia 
Ribeiraozinho, Vila Nova do? 
Martirios e Vila Davi. Ele 
acredita que isto podera ate 
vir a facilitar a admin istra^ao 
da cidade — a segunda maior 
do Estado e com problemas 
tambem enormes — alem de 
beneficiar as popula^oes dos 
povoados emancipados, que 
terao sua autonomia politico- 
administrativa e financeira e 
poderao crescer e se 
desenvolver, social e 
economicamente. 
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Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

08/06/96 

Mospital Santa Zeveza 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

08/06/96 

Mospital Santa Monica 
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PMDB lidera chapa proporcional 

Coligacao de "lldao" podera ter maioria na Camara 

por CONOR FARIAS 

Mao de ferro 
X banditismo 

0 governador em 
exercicio Jose Reinaldo 
Tavares, lan9ou ontem um 
programa de combate a 
criminalidade. 0 programa 
que vai abranger todo os 
estado do Maranhao, foi 
concebido pela ciipula do 
sistema de seguran^a 
publica. Sera posto em 
pratica em pratica 
imediatamente um piano 
emergencial que visa 
combater a violencia na 
capital e no interior do 
estado, e paralelamente a 
isso. serao criados o 
Conselho Estadual de Drfesa 
Social, seis comandos 
avan^ados de policiamento 
ostensivo nas principals 
cidades maranhenses, um 
nucleo de inteligencia militar 
e os services de Demincia 
Postal e Disque Denuncia. 

PMDB tem 
casa em ordem 

Depois de muita confusao 
dentro do PMDB, os 
convencionais come^am a se 
organizar e por tambem a 
casa em rodem. Depois de 
ser anunciado que o ex- 
interventor Ildon Marques 
seria o candidate do partido, 
algumas pessoas da 
executiva municipal 
come^aram a armar contra 
o nome de Ildon, agora tudo 
esta voltando ao normal, 
houve consenso entre os 
convencionais que querem 
que o PMDB apresente um 
candidate proprio, e com 
isso, lldao volta ainda com 
mais for^a, pois antes de 
loda essa confusao Ildon 
contavacom apenas ilf votes 
e agora com as adesoes a sua 
campanha, esse numero 
sobe para 17, o ja representa 
uma vitdria folgada na 
conven^ao. 

Queima de arquivo 
do caso Celia 

A policia civil de 
Imperatriz depois de muitas 
investigagoes, descobriu 
que o motivo do assassinate 
de Celso Ribeiro santos, 29 
anos, que foi morto com 
varies tiros de revolver 
depois de ser algemado, nao 
foi como muitos pensavam, 
praticado por nenhum 
justiceiro, segundo a pob'cia, 
tudo nao passa de queima de 
arquivo do caso Celia 
Barbosa, assassinada em 
mar^o deste ano a mando do 
seu esposo. Celso seria dos 
pistoleiros que teria 

participado da execu^ao de 
Celia, e foi assassinado para 
nao revelar mais nomes dos 
envolvidos na trama da 
morte de C^lia. O corpo de 
Celso foi encontrado nas 
proximidades do Imbiral, 
ainda segundo a pob'cia, o 
local esta sendo usado para 
desova de cadaveres. 

Cristaos comemoram 
Corpus Christi 

A comemora^ao do dia de 
Corpus Christi levou uma 
multidao de fieis as ruas de 
Imperatriz. A programa^ao 
organizada pelo bispo Dom 
Afonso Felipe Gregory, pelo 
padre Raimundo Pinto, e 
muitos outros padres, iniciou 
as IThOO com umaprocissao 
que saiu da Igreja de Santa 
Tereza D'Avila, percorreu 
varias ruas da cidade e 
encerrou com uma missa na 
Pra^a de Fatima, rezadapara 
centenas de fteis. 

Caneleiros apresenta 
Nilson Chaves 

A dire^ao do caneleiros 
cada vez mais se preocupa 
com a qualidade dos artistas 
que se apresentam naquele 
espago cultural. 6 cantor e 
compositor Nflson Santos 
Lotou ontem a casa com o 
lan^amento do CD Tudo 
Indio, Nflson Santos mostra 
tambem durante o show uma 
coletania dos seus 10 
trabalhos ja langados, dentre 
as miisicas, podem ser 
destacadas Fruta Agai e Eu 
vou ficar. Se voce ainda nao 
teve a oportunidade de ouvir 
este excelente cantor, entao 
voce nao pode perder hoje e 
noite no Caneleiros o show 
desta grande fera da nnisica 
popular brasileira. 

Madeira almoga 
hoje com taxistas 
O deputado federal 

Sebastiao Madeira, almoga 
hoje com os taxistas de 
Imperatriz. 0 almo^o sera 
na sede do PSDB, na rua 
Alagoas. Madeira, que ^ 
candidate a prefeito, esta 
desenvolvendo um trabalho 
in^dito na cidade, sempre 
que ^ possivel, reune uma 
categoria profissional, onde 
espoe seu programa de 
governo, e mostra como 
pretende trabalhar para 
mudar os destines da 
popula^ao de Imperatriz. O 
deputado Madeira nao esta 
esquecendo nenhuma 
categoria, e pretende unir 
forfas para mudar a cara de 
Imperatriz. 

Ildon Marques pode fazer maioria no Legislativo 

por Frederico Lui^ 

A coligacao que sustenta a 
candidatura de Hdon Marques 
investe na montagem de uma 
poderosa chapa proporcional. 

A id^ia € conquistar nao 
somente o poder executivo, 
mas tambem, eleger a maioria 
dos vereadores da Casa de 
Dorgival Pinheiro de Sousa. 

Nesse aspecto, PMDB-PRP- 
PCdoB e provavelmente, PTB 
e PSL juntam forgas no sentido 
de lan^ar a comunidade, 
candidatos com reais chances 
de alcan^ar uma vaga na 
Camara Municipal. 

No PMDB, destacam-se os 
nomes do ex-vereador e atual 
suplente, Andr6 Paubno; a ex- 
secretaria da Promo^ao Social, 
a professora Sofia; o ex- 
membro da Comissao 
Permanente de Licita^ao, 
Joeder Oliveira e o lider 
comunitario Francisco 
Cavalcanti. 

0 PRP tem em Joel Costa, 
com oito anos de mandato, um 
de seus trunfos eleitorais. 

O Partido Trabalhista 

Brasileiro tem os vereadores 
Milton Lopes e Valmir Izidio, 
alem de Otair Moreira e 
fhiquinho da Comercial 
Norte. 

Ja o PSL desponta com a 
professora Angelica e 
tambem, Toinho da Boca da 
Mata. 

E claro, ou melhor, 6 logico 
que existem mais nomes com 
reais chances de chegar a 

. Camara Municipal e que nao 
foram citados 
propositalmente. 

0 total dos nojmes citados, 
6 de 11 candidatos com 
reconhecida. densidade 
eleitoral. Nuina chapa que 
pode ter mais 12 nomes, 
perfazendo o total de 23 
permitidos pela legisla^ao em 
vigor para as elei^oes de 03 de 
outubro. 

Portanto, nao sera 
surpresa, o fato de Ildon 
Marques conseguir eleger 
maioria na Camara de 
Vereadores, invertendo a 
situagao, de quando foi 
interventor estadual de 
Imperatriz. 

Grise interfere na eleigao municipal 

Jomar e Ildon estao sintonizados com as questoes nacionais 

por Frederico Luiz 

A eleigao para a disputa de 
Prefeituras e Camaras 
Municipals deste ano, pode nao 
ter carater municipal. 

O Pais atravessa uma grave 
crise economico-financeira, 
Mesmo o sistema fmanceiro 
nacional, que lucrou bastante 
no periodo inflacionario, mas 
parece um gigante com os pes 
de barro. 

A politica suicida de juros 
altos do governo federal, leva 
milhares de empresas a 
falencia. O desemprego deixa 
de ser um mal das grandes 
cidades e come^a a assolar os 
mddios municipios do pais. 

Ontem em programa de 
televisao, Miguel Arraes, 
governador de Pernaml 
presidente nacional do 

Socialista Brasileiro, advertiu 
os membros de sua sigla e o 
povo em geral, para o carater 
nacional desta elei^ao 
municipal. 

Os fatores regionais e 
municipals nao deixarao de 
interferir no processo 
sucessorio dos atuais prefeitos, 
por&n com grau menor do que 
se esperava. E a realidade das 
ruas. 

Em Imperatriz, duas 
candidaturas possuem 
discurso global era rela^ao as 
saidas para opals. 

A Frente Etica, que lan90u 
a chapa Jomar Fernandes, 
prefeito, e Aroaldo Santos, 
vice, tem propostas concretas 
para o Brasil. Sao contra as 
rcformas promovidas por 
FHC, que segundo os "Eticos", 
afftpalham a vida nacional pois 

jogam o peso da 
inter nacionaliza9ao da 
economia sobre os ombros dos 
trabalhadores. 

Os membros do PT-PV-PDT 
colocam o bloco na rua, 
advertindo para o grave perigo 
de convulsao social, caso nao 
haja distribui9ao de renda. 

0 outro candidate 
favorecido pelo aumento dos 
fatores nacionais, na elei9ao de 
prefeito, ^ o ex-interventor 
Ildon Marques, candidate da 
coliga9ao PMDB-PRP-PCdoB. 
Nao foi a toa, que o tinico 
partido revolucionario, que 
mantem o nome de comunista, 
apostou suas fichas no 
peemedebista. 0 discurso 
acerca do Puro de Origem, P.O. 
que Ildon Marques fez na 
exposi9ao e suas seguidas 
declara9oes favoraveis ao 

sociabsmo, alem da mensagem 
de que ^ precise "pavimentar 
consciencias", credenciam 
Ildon Marques para ganhar o 
voto de protest©. 

Abas, a grande obra de Hdon 
Marques foi aumentar em 20%, 
acima do mlnimo nacional, o 
piso salarial dos funcionarios 
municipais, atitude que nao foi 
seguida pelo atual interventor 
Dorian Meneses, que prefere 
pavimentar as ruas centrais da 
cidade. 

Nao 6 a toa que Ildon 
Marques afirmou que caso 
deixe de disputar a prefeitura, 
apoiaria o candidate da Frente 
Etica, Jomar Fernandos. 
Ambos estao sintonizados com 
a questao nacional. A16m 6 
claro, de apresentarem 
propostas especlficas para o 
municlpio. 
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Elson Santos e vice de Leonardo 

porMrinaldo Gongalves 
Da Sucursal de Agailandia 

Apesar de todas as 
notfcias que circulam na 
cidade, dando conta de que 
estaria inelegivel, em fun^ao 
de uma dupla filia^ao, o 
Partido da Frente Liberal 
confirmou que seu candidato 
a vice-prefeito , que vai 
compor chapa com o ex- 
prefeito Leonardo Quairoz, 6 
o vereador Elson Batista dos 
Santos, pessoa da mais 
absoluta confian^a do atual 
prefeito Ildemar Gbn^alves 
dos Santos. A noticia, comb 
nap poderia deixar de ser, 
causou a mais profunda 
surpresa nos meios politicos 
da cidade, b'em como no 
restante do Municipio. 

Ao procurar maiores 

detalhes sobre a questao, o 
JC ouviu diversos proceres 
pefelistas, recebendo deles a 
informapao de que Elson 
Santas ,e filiado ao PFL, 
devidamente legalizado e 
com assinafura de filiapao 
datada de 14 dadezembro de 

• 1995 conforme certidao ja 
requerida ao Tribunal 
Regional Eleitoral. Para a 
maioria da milit^ncia do PFL, 
a inelegibilidade a que se 
referem os noticiarioSj diz 
respeito a uma filiapao 
anterior, para a qual, por um 
lapso do partido, foram 
deixadas de serem efetuadas 
as devidas comunicapoes aos 
setores competentes. 

Tudo legal 
De acordo com um 

importante membro 
pefelista "realmente o 

partido cometeu um grande 
lapso por acasiao da 
primeira tentativa de filiapao 
do nosso filiado Elson 
Batista dos Santos. Entre 
outras coisas, esquecemos 
de fazer a devida 
comunicapao ao Cartorio 
Eleitoral e ao partido a que 
pertencia anteriormente. 
Com * isto, ele ficou 
enquadrado na situapao de 
duplicidade de filiapao. Mas, 
como havia tempo legal, 
providenciamos uma nova 
filia^ao, que ocorreu no dia 
14 de dezembro do ano 
passado, o que nos permite 
dizer que o Elson esta 
devidamente filiado ao PFL 
e, portanto, em condi^oes de 
concorrer as elei^oes 
municipais de outubro 
proximo". 

Visando salvaguardar a 
candidatura de seu filiado, o 
Diretorio Municipal local do 
Partido da Frente Liberal 
(PFL) ja esta providenciando 
uma certidao, junto ao TRE, 
que Ihe permita efetuar o 
registro de sua candidatura 
sem receio de impugna^ao. 
"Estamos tranqiiilos — diz 
uma fonte pefelista —, pois 
temos absoluta certeza de 
que Elson esta devidamente 
inscrito em nosso partido e 
nao abrimos mao de sua 
candidatura. Se os nossos 
adversaries ingressarem em 
juizo sera pura perda de 
tempo, pis temos condi^oes 
de provar que todo o novo 
processo de filia^ao esta 
devidamente regularizado e 
acatado pelo Cartorio 
Eleitoral". 

Micacaf leva multidao para a rua 

m # 

JW 

por Marinaldo Gongalves 

Como parte da 
programa^ao festiva do 15° 
aniversario de emancipagao 
politica do Municipio de 
Agailandia, tern continuidade, 
na noite de hoje, a I Mica^ai 
que, durante a noite de ontem, 
conseguiu reunir mais de 10 

mil pessoas no trecho 
compreendido entre a Praya 
do Mercado e a parte 
fronteira da Prefeitura 
Municipal, a margem da 
Avenida Bernardo Sayao. 
Mais de uma dezenas de 
milhar de pessoas cantaram, 
pularam e dan^aram atb as 
primeiras boras da 

madrugada de hoje, ao som 
de um potente trio eletrico e 
das bandas Ax^ e Fruto da 
Terra. 

Para maibr participa^ao do 
funcionalismo municipal, o 
prefeito Ildemar Gon^alves 
dos Santos decretou ponto 
facultative nas reparti^oes 
municipais, durante todo o dia 
de hoje. Conforme consta da 
programayao oficial, a 
Mica^ai se estendera ainda 
pelas noites de hoje e amanha, 
devendo seu encerramento 
estar previsto para a 
madrugada de domingo. Para 
melhor atendimento aos 
participantes da Mica^ai, 
foram instaladas dezenas de 
barracas, em toda a area dos 
feslejos, as quais venderao 
alem de bebidas alcoblicas e 
refrigerantes, os mais variados 
petiscos e guloseimas. 

Objetivando maior 
seguran^a para os 
participantes do evento, foi 
solicitada garantia policial, 
estando sendo montado um 
rigoroso sistema de 
seguran^a, quando dezenas 

de policiais militares e civis 
farao o patrulhamento do 
local, no sentido de preservar 
a integridade f'isica de 
quantos participem da festa. 
Em eventos anteriores, a 
participa^ao da comunidade 
foi sempre pautada dentro dos 
limites da normalidade, nao se 
registrando nenhum 
incidente de maior gravidade. 

Segundo o delegado 
Willian Brabosa, "O povo 
a^ailandense e um povo 
ordeiro e educado. Portanto, 
estamos tomando nossas 
precausbes, mas esperamos 
que tudo decorra na mais 
absoluta normalidade, tendo 
em vista que, nos eventos 
anteriores nao foi registrada 
nenhuma anormal'idade de 
grande porte, nem com 
vitimas fatais. Eu desejo que 
todos se divirtam, mas que 
nenhum excesso seja 
cometido, pois nao 
permitiremos que a ordem 
seja perturbada ou que a 
coletividade seja prejudicada 
pela a^ao de dois ou tres 
elementos". 

Jornd Capital 
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Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

Bern 
recebido 

Como era de se esperar, 
o lan^amento da 
candidatura de Leonardo 
Queiroz, para a Prefeitura 
de A^ailindia, foi muito 
bem recebido por toda a 
comunidade a9ailandense, 
tendo em vista o grande 
prestigio que o ex-prefeito 
desfruta no conceito 
popular. E com sua 
canditatura, o PTB volta 
a ser um dos grandes 
partidos politicos do 
Municipio, provando que 
seu dirigente Josb Egidio 
Quintal, fez um garnde 
trabalho de arregimenta^ao 
de quadros, dotando o 
partido de grandes nomes 
de expressao popular, que 
podem representar muito 
nas prbximas eleigbes. 

Muita 
festa 

0 dia de ontem que 
assinalou o decurso do 15° 
aniversario de emancipa^ao 
politica do Municipio de 
A^ailandia. 0 dia foi 
marcado por sucessao de 
festividades, que davam 
para satisfazer todos os 
gostos. Desde as 
competigoes esportivas atb 
as amostras de arte, tudo 
foi preparado com muito 
capricho para que o 
habitante da cidade do 
ferro sentisse prazer e 
orgulho na participagao. 

Entretanto , o ponto alto 
dos festejos foi o inicio da 
Mica^ai, com a 
apresenta^ao de um trio 
eletrico animado pelas 
bandas Axb e Fruta Quente. 

Mudou 
tudo 

Quando todas as 
coligaybes partidarias ia 

| haviam conseguido 
equacionar suas 
composigoes politicas, 
tendo como base a exclusao 
do Itinga e Cajuapara, eis 
que ocorre um reviravolta 
na emancipa^ao dos 81 
novos Municipios e todos 
os calculos tiveram que ser 
refeitos, tendo em vista que 
torna-se muito dificil a 
emancipa^ao, diante dos 
recursos judiciais. Com 
exce^ao do grupo 
situacionista (Chapa 
Leonardo / Elson Santos), 
os demais voltaram a estaca 
zero das composi^oes, 
tendo em vista o grande 
peso eleitoral de Itinga e 
Cajuapara. 

£ candidato 
Contrariando todas as 

versoes que correm na 
cidade, o vereador Elson 
Batista dos Santos continua 
mais candidato do que 
nunca ao cargo de vice- 
prefeito. Fontes oriundas 
do PFL dao conta de que, 
ao tomar conhecimento de 
que possuia dupla filiagao, 

Elson Santos tratou de 
fazer nova filia^ao ao PFL, 
desta feita obedecendo 
todos os preceitos legais, 
inclusive os pazos para 
cominicar a transferencia 
do partido. 

Mais 
dificil 

Nao so as coliga^oes sao 
obrigadas a repensar as 
suas articulagoes politicas. 
Tambem os candidates a 
vereadores estao refazendo 
seus calculos e vendo as 
coisas se tornarem mais 
dificeis, a nivel de elei^ao. 
E que, com a presen^a de 
Itinga e Cajuapara, nada 
menos que cinco vagas da 
Camara Municipal ficarao 
na posse de candidates 
lancados por estes dois 
distritos. Dessa forma, 
sobram apenas outras dez 
vagas que serao disputadas 
pelos vereadores ja 
existentes e todos os outros 
que pretendem se 
candidatar. Como se ve, 
uma parada durissima. 

Retificando 
Dias atras, divulgamos a 

informa^ao de que o 
candidato a vice-prefeito, 
na chapa encabe^ada pela 
radialista Gleide Santos, 
poderia ser o militante 
petista Joao Alberto. Puro 
eqivoco. O nome correto e 
Jorge Alberto, um jovem 
com profundas ligagbes 
com a Igreja Catblica, ja 
que tern grande lideran^a 
entre os diversos grupos 
de jovens ligados ao 
catolicismo, bem como 
dentro da classe estudantil. 
Seu nome vem 
concentrando as aten^bes 
gerais dentro da Frente 
Etica, e nao sera nenhuma 
surpresa a sua indicacao 
caso PC do B decline do 
direilo de indicar a vice, 
como provavelmente 
ocorrera. 

Mais 
festa 

A Cidade do Ferro 
continua vivendo 
momentos de intensa 
euforia. As festividades de 
aniversario da 
emancipa^aodo municipio 
vao ter prosseguimento 
hoje e amanha, com a festa 
publica da Mica^ai, que 
esta sendo levada a efeito 
no espa^o compreendido 
entre a Pra^a do Mercadoe 
a parte fronteira a 
Prefeitura Municipal. O 
evento esta sendo animado 
por um trio elbtrico e duas 
bandas musicais: Banda 
Ax6e Banda Fruta Quente. 
Contribuindo com o clima 
do festividade, o prefeito 
Ildemar Gon9alyes 
decretou ponto facultative, 
nas reparti9bes municipais, 
por todo o dia de hoje. 
Portanto b so deitar e 
rolar... 

O 
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Visita vespertina ao "Gongalves Dias 

por Bernardo de Almeida 

Contrariando o meu amor 
aliberdade tenho em casa, no 
terrayo de inverno, ao lado 
de meu escritorio, a gaiola de 
um sabia que canta dia e 
noite, enquanto a lamp ad a 
estiver acesa ele nao para de 
gorjear. 

Por isso dei-lhe o nome de 
"Gon^alvos Dias", cm 
bomenagem ao poela da 
Can^ao do Exilo hino 
nacional da saudade. 

Tenho em casa um belo 
fcantor, o "Carreras", 
pequenino, pintalgo, que se 
pde a cantar com muito mais 
animagao quando ouve 
miisica erudita. E autentico 
no estilo do bravo tenor 
espanhal. Os dois papagaios 
palradores sao de 
arremedos; um se chama 
Fidel e o outro e Zico. A 
pequena jandaia de 
plumagem colorida e a 
Cecilia Meireles. 

Quanto ao "Gongalves 

Dias", este 6 um genio, ja me 
conhece e me provoca, quanto 
me ve a trabalhar, isto e, a 
escrever. Conhece, tamb£m 
minha mulher, pois esta e 
quern me coloca a ra^ao diaria, 
lava-lhe a gaiola e muda a agua 
da diminuta piscina, na qual 
toma banho, apos o que 
saracoteia a agitara asas para 
que os pingos d'agua se 
desprendam das penas 
marrons que envolvem seu 
peqiieno corpo. 

E entao que, por volta das 
tres da tarde — o banho do 
"Gon^alves Dias" faz questao 
de chamar-me a aten^ao, com 
variagoes de canto, desde os 
gorjeios aos modulados bem 
longos, em que "pensa"estar 
numa dessas quebradas do 
sertao, a ouvir o eco da propria 
voz, em mistura com a sinfonia 
de outros passaros. 

Ja sei o que ele quer. 
Coloco no aparelho de som um 
disquete CD, de mu§ica com 
no maximo de solos de 
violinos, e fico a contcmplar c 

a ouvir essa ave dos tropicos 
que Virgilio nem Homero 
teveram a gra^a de escutar nos 
bosques da Italia ou da Grecia. 

E come^a a romaria da 
passarada, de anonimas 
avezinhas livres, 
remanescente do exuberante 
aviario da Ilha do Maranhao, 
descritaha quase 400 anos por 
um capuchinho francos 
chamado Claude d' Abbeville, 
em sua cronica, de narrativa 
inexcedivel, de integrante da 
missao de Daniel de La 
Touche, que aqui chegou para 
hatear a bandeira da 
malograda Franca Equinocial. 

No "show de Gon^alves 
Dias", esse 6 um momento a 
parte. Os pequenos passaros 
avulsos chegaram ariscos, e 
pousam no alto da bela gaiola 
de talas forte em que vive. E 
ali ficam eles, uma plat^ia 
curiosa diante da ribalta do 
inesperado da "Cangao do 
Exilio". 

Calo-me, suspendo o meu 
trabalho, e fico a aspirar 

baforadas deliciosas de meu 
cachimbo. 0 aparelho de som 
nao exige de mim que Ihe de 
corda como era preciSo fazer 
na velha vitrola de minha casa 
paterna, na decada de 30, em 
Sao Bernardo, para que 
pudessemos ouvir a miisica 
gravada em velhos discos de 
78 rota^oes, gravados pela 
famosa Casa Edson, do Rio de 
Janeiro. 

E ai fico a meditar: — 
"Esses passarinhos plebeus 
comem as migalhas que caem 
da gaiola do meu sabil. Logo 
que chegam eles ficam a 
beliscar o chao de lajotoes de 
ceramica de barro do terrago 
de inverno. Foi dai que nasceu 
essa intimidade. No entanto, a 
visita ao "Gon^alves Dias" tern 
outro carater, nao e para Ihe 
matar a fome, esta fome tern 
outro nome. Sera que eles 
acham que podem aprender a 
cantar como faz meu sabia? 
Nao creio. O que os encantos 
^ ouvi-lo, simplesmente. 
Talvez sintam inveja do meu 

passaro cativo, da rapao 
balanceada que Ihe damos, 
com amendoim triturado e 
tudo mais. Falta-lhes o pao 
nosso de cada dia. Ja nao tern 
a vida sossegada de seus 
antepassados. As matas vao 
desaparecendo da Dha com a 
chegada dos novos conjuntos 
residenciais. As aguas de 
nossos riachos estao poluidas. 
A meninada vadia derruba-os 
a pedradas, se eles se 
aproxima dos arruamentos 
intrusos". 

Mesmo assim esses 
passarinhos, sem voz para 
cantar, preferem ser livres. So 
qiie a liberdade no mundo de 
hoje d sacrificada pela fome. O 
capitalismo a nega ou subtrai 
dos povos famintos da Africa 
e da America do Sul em troca 
de "alimentos para a paz", que 
nao passam de esmolas, de 
ra^oes presidiarias. 

A liberdade de milhoes de 
pessoas e condicionada a 
subserviencia imposta pela 
dominagao politica, atravds da 
economia manipulada pelo 
capitalismo. Quanto este 
apanha a humanidade sofrida, 
carente, dela faz o que quer. 

De repente sinto remorso 

por manter prisioneiros o 
meu "Gongalves Di&s-. Ele, 
sim, o meu ter inveja dos 
passarinhos que o visitam, 
da liberdade que" possuem. 
Devo soltar meu sabia? Doi- 
me a pergunta por nao ter 
resposta a mesma. Nao 
tenho para oferecer-lhe as 
palmeiras de Gon^alves 
Dias, nem as laranjeiras de 
Casemiro de Abreu ou 
Fagundes Varela. So Ihe 
posso dar uma gaiola bonita 
e sempre asseada, a ra^ao 
balanceada, as frutas, e a 
agua parabeber e banhar-se. 

Minha mulher d cabocla 
do sertao de Postos Bons. 
Ela ama os bichos. Desejo 
possuir sua generosidade no 
tratamento maternal que da 
ao "Gon^alves Dias", ao 
"Jose Carreras", a jandaia 
"Cecilia", ao papagaio 
"Fidel" e "Zico". Se nao 
possuo essa virtude, inata 
em pessoas como ela, sendo 
eu um pobre poeta, fico ao 
menos reverente e devoto a 
ouvir os gorjeios do men 
sabia, sobretudo quando ele 
se exibe aos pobres 
passarinhos que Ihe fazem a 
pontual visita vespertina. 
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Deus 
12:00 Terra Brasflis 
12:30 Terraw Sports 
13:00 Boletim do Voley 96 
13:05 NBA Action 
13:30 NBA 
15:15 Gol (O Grande 

Momento do 
Futebol) 

15:45 Campeonato Paulista 
de Futebol 

18:00 Campeonato 
Espanhol de Futebol 

18:50 Local 
19:00 Anos Incriveis (A 

Programar) 
19:30 Um Amor de Familia 

(A Programar) 
20:00 Memoria Band 
20:30 Louco por Voce (A 

Programar) 
21:00 Jornal Bandleirantes 
21:30 Liga Mundial de 

Voley Masculino 
01:00 Cine Prive (A 

Programar) 

04:45 RANCHO DO COMPADRE PAULO 
07:OO Reporter 1 90 
08:30 Cidade Agora (Conor Farias e Manoel CEciuio) 
1 1:OO Tribuna da Cidade (Aurino Brito) 
1 2:00 Jornal Meio Dia de Noticia 
1 2:30 Tarde Favorita (Renilson Sousa) 
14:15 Getulio Costa Show (Getulio Costa) 
1 6:00 AS PREFERI DAS DO OUVINTE 
1 7:OO A Fazenda do Corro (Clodomir Guimaraes) 
1 9:00 A VOZ DO BRASIL 
20:OO Capital nos Esportes (Equipe da Galera) 
2 1 :00 PAINEL DO SUCESSO (MESSIAS JUNIOR) 
23;00 Igreja Universal 

TV Difusora 

Canal ^ 

SBT 

06:38 Palavra Viva 
06:40 Educative 
07:00 Bandeira 2 
07:30 Emergencia Medica 
08:30 Sabado Animado 
12:00 Carrosel das 

Americas 
12:30 Esta^ao Alegria 
13:30 Cinema em Casa (Em 

Busca da Razao) 
15:25 Boletim Formula Indy 
15:30 Show de Calouros 
17:30 Aqui Agora 
18:30 Colegio Brasil 
19:20 Pit Stop Indy 
19:25 TJ Brasil 
20:00 Antonio Alves, Taxista 
20:30 Rede Politica Nacional 

(PRTB) 
20:32 Antonio Alves, Taxista 
21:00 Razao de Viver 
21:50 Antonio Alves, Taxista 
22:45 A Praga e Nossa 
23:45 Sabadao Sertanejo 
00:45 Boletim Formula Indy 

(Detroit) 
00:50 Indy Light 

(Milwaukee - 
Compacto) 

01:20 Telesisan (Ao Vivo) 
03:20 Fim de Noite 

(Boccaccio 70) 

cQUIPE PHOENIX, 

SOM E IUZ, MAIS 

UM EMPREEM- 

DIMENTO DO 

SISTEMA 

TUCAMU'S DE 

COMUMICAgAO 

TV Mirante 

Canal 10 

Globo 

06:36 Programa Ecumenico 
06:42 Reprise dos 

Telecursos 
07:48 Educative (Sexo e 

Sexualidade) 
08:09 Globo Ciencia 
08:42 Globo Ecologia 
09:06 Eureka ' '% " 
09:31 Cientista Maluto 
09:51 Xuxa Park 
12:00 Expressao em Cena 
12:34 Globo Esjiortex 
1-2:41 Jornal do Majaahao 

I8 Edi^ao ^ 
13:15 Jornal Hoje . ,' 
13:37 Minuto Olimpico 
13:39 Video Show ^ 
14:42 Esporte Espetacuiar 
15:02 Sessao Sabado 
17:57 Quern e Voce *y 
18:46 Jornal do Maranhao 

28 Edi^ao 
18:59 ViraLata 
19:59 Jornal Nacional 
20:30 Horario Eleitoral 

Gratuito ObngBtdirio 
20:32 O Fim do Mundo 
21:33 Chico Total 
22:44 Supercine |. 
00:37 Minuto Olimpico 
00:39 Sessao de Gala 
03:15 Corujao I 
04:56 Corujao 13 

TV Capital 

Canal 5, a 

vepda os 

fatos na tpiLuna 

Jo povo 

MANCHETE 

07:00 Programa Educative 
07:30 Sessao Animada 
08:00 Patrine 
08:30 LBV 
09:00 Home Shopping 
09:15 Proclamai 
09:45 Escola Biblica da Fd 
10:15 Pare e Pense 
11:15 Grupo Image m 
12:10 Boletim Olimpico 
12:15 Edkao da Tarde 
13:05 Manchete Esportiva 
13:30 Programa Raul Gil 
18:30 Torneio de Tenis 

Roland Garros 
20:30 Horario Politico 

Eleitoral 
20:32 Jornal da Manchete 
21:40 Boletim Olimpico 
21:45 Sabado de Gala (Uma 

Noite de Sedugao) 
23:45 Home Shopping 
00:00 Comando da 

Madrugada 
02:00 Sabado Especial 

(Tribo Gospel) 

TV CNT 

Canal 23 

CNT/GAZETA 

NAO FORNECEU PROGRAMA?AO 

Tuconu's 

Produ^ocs, 

q produtoro 

de audio e 

video mo is 

completo do 

regioo 

TV, 

C 

Ityhj/At 
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Sodedade em 

Expressao 

por SORAYA LUIZA 

Casorio 

yvte cjue o cuxso\ v\o\c\ dez da galena +ea.KA da cidade, Luisa Silva^ 

filKa de J—ao "Hi^a+a e ^Aana D'aguda, e idloves /vAa^ques ^ukaiok^ jilko 

de 2i2l c cpyes ^Aa^cjueS/ resolve^am jun+aK* +vavesselkos, escovas de 

den+e, em um slm de|i^l+ivo gue l^a y-o\cx^ y\o p^oTclmo dia "13/ peF'an+e o 

juiz JJose ^dilson Ca^ldade. J\/\cxs/ pai^a bebemo^a^mos tan+as aleg^las 

pel a to^cida o^gaKxizada/ o casal'es+a^a oje^ecervdo uma K\c»itada com 

+odo ^egum+e, Koje, kvo dTpe idlube. 

M". 
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DupUca^ao da Rodovia BR-222, trecho A^ailandia/Pequia, e projcto de Davi AJves SUva 

Visitando 

coluK\is+a social, AAa^la J_e.oK\ia, do jojmal CD ^stado do 

AAa^ankao, esteve vlsi+a^do a Cidade do Fe^^o no ultimo dia 06. .A 

nossa ilust^e visitante nos deu o g^ato p>*a2e^ da sua compankia, a 

gual des^ufamos momentos a0»*adakilissimos no SAAFI, em almo^zo 

descontnaido e todo alto astral de J—eonio■ j/X mesma teve muitos 

nomes da ^ina jloF* social aeallandense, con^iK'mados pa>*a a 

kadalada /SJoite dos /\]amo^ados ', com jantaK* e skow especial 

daneante no Skopping ^Jmpc^at^iz. De. ja posso con^i^ma^ gue nao 

i^ei pe^den, e pessoas de gosto classe yA gue guei^am j'ugiv* da 

^otina, e so confinmarem at^aves de convites adgui^idos com esta 

colunista. 

Lantamento 

Aconteceu no ultimo dia 05 no Ope 6^1 uke, a con|Fmaeao do nome 

de Leonardo C)^i\e.\roz. e 6^1 son Santos, candidates a candidates a 

P^efeito e. vice-p^e|"eito, Kespcctivamente, I ide^ados pelo g»*upo do 

pne^eito CTIdemar c5\on<^aIves. Fa^a os candidates, a p^*esen<pa 

e^cp^essiva do g^ande puklico p»*esente so veio con^i^maK* e otimiza^ 

afnda mais a ce^teza de gue o povo a^ailandense escolke^a os 

mesmos nas projeimas elei^oes, pana governor em os destinos de 

A^ailandia. 

■ 

1 

O cimrgiao bainano Fernando Pessoa ladeado pelas colunista Maria Leonia e Soraya Luiza 

Imprensa na rofa 

A Imprensa aeailandense |ara a abertura o^icial dos fastejos 

junlnos no _A<^ai 6^1 ube, no proximo dia "15, com participate*0 de 

todos os sanjoneiros de ^Atailandia e "Urio 6Zerpa. Sera um arraia 

de j-urar o sapato, com barraguinkas. da Fadio C\ube FAA, 

Capital (Sociedade cm (Cy: pressao) XV Fidade, Si sterna /vAarconi 

de Scmunicat00/ Slstema TAmazonia de (Comunicatpao, XV 

Di^usora, XV ^Airante e Fadio Oipo, com bebidas e comidas 

tipicas junina. Val ser demais!.. 

1!; 

•> 

m 

Clicados em momento de descontragao, o casal Glicia e Milton Silveira, com a princesinha 

Qwufai' ^ 

O Gigantao promove hoje, a Noite do Pe Inchado, a programa^ao mais guente 

da temporada, com muito forro. 

A diretora da TV Cidade, Railda Ramos, promoveu no ultimo dia 06, ocasiao 

das comemora^oes dos 15 anos de A^ailandia, um descontraido churrasco em 

sua residencia, para todos os funcionarios que fazem a familia TV Cidade. Foi 

uma tarde muito divertida, que rolou ate altas horas da noite. 

O deputado estadual Deusdetith Sampaio, esta entusiasmadissimo com o inicio 

da duplica^ao da BR, que liga Pequia a A^ailandia. Ele que juntamente com o 

deputado federal Davi Alves Silva, revindicaram a tao sonhada obra. 
E por falar em duplica<;ao, o secretario do DNER, Dr. Tavares, esteve ontem na 

Cidade do Ferro, em companhia de Deusdedith Sampaio, acompanhando de 

perto o andamento da inicia^ao da duplica^ao. 

A«;ailandia continua em clima de festa das comemorcj^oes dos seus 15 anos, e o 

prefeito lldemar Convolves estara fazendo o encerramento das festividades hoje, 

a partir da 221100, na Pra<pa da Prefeitura, com o trio Axe e Fruto da Terra. 

iil 

  

Bonzay Import 

Ioj'a (k cidAde, com: ARiiqos livipoRiAdos e pre<;.os iRRFsisiivFis fm: Iou^as, cRisiAis, puduMFs e 

  PRESENTES pARA AINlvERSARIOS E CASAMEMOS. 

Ruq Duque de Ccixicis, 850, R^oilandia-Mfl 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Roseana 
Sarney 

A governadora Roseana 
^^rney faz um excelente 

governo em Imperatriz. 
Suas miiltiplas obras 
deixam boquiabertos o 
cidadao comum. Os 31 anos 
de domi'nio da Familia 
Sarney no Maranhao 
mostram o quanto esse cla 
contribuiu para o Estado. 
Para todos os membros da 
Familia Sarney, o cordial 
bom-dia desse humilde 
jornalista. 

Governo 
FHC 

O governo Fernando 
Henrique Cardoso dirige o 
pat's com sensibilidade e 

ato nas questoes sociais. 
into-me orgulhoso em ser 

brasileiro. Com a miseria 
diminuindo a olhos vistos. 
Como se nao bastasse, 
Fernando Henrique 
Cardoso faz uma excelente 
polftica de emprego, 
distribuindo renda e 
gerando riquezas. A 
Reforma Agraria caminha a 
passos largos, fornecendo 
terra para quern nela 
trabalha e inibindo com o 
dialogo, possiveis conflitos 
sociais. Parabens 
Presidente. 

Dorian 
Meneses 

O interventor estadual 
em Imperatriz, Dorian 
Meneses da um show de 
administra^ao. A populagao 
do municipio esta alegre 
com seu desempenho. 
Estamos todos felizes, de 
Ribeiraozinho da Ro^a a 
Primeiro Cocal, passando 
por Ribeiraozinho, Sao 
Francisco, Vila Nova dos 
Martirios, Olho D'Agua dos 
Martins, Cidelandia e Sao 

Pedro da Agua Branca, al6m 
^ claro, da sede do municipio. 

Camara 
Municipal 

A Camara Municipal de 
Imperatriz tern desempenho 
de 100% de aprova^ao, na 
opiniao do cidadao local. 
Nossos ilustres 
parlamentares aprovam, 
sempre, leis que beneficiam a 
comunidade. De Parabens, a 
todos, independente de 
partido politico, que fazem a 
Casa de Dorgival Pinheiro de 
Sousa. 

Administragoes 
passadas 

A nossa cidade tern mesmo 
muita sorte. Todos os 
administradores que 
passaram pelo Palacio 
Branco, sede do governo 
municipal, governaram com 
probidade administrativa e 
respeito a coisa piiblica. 
Nenhuma mancha pode ser 
encontrada nos nossos ex- 
prcfeitos. Por isso Imperatriz 
segue, como diria o saudoso 
senador Henrique De La 
Rocque, "na rota veloz do 
progresso". 

Periferia 
da cidade 

Os bairros de Imperatriz 
sao os mais bonitos de todo 
o globo. Quern passa nas 
comunidades, sente o aroma 
frugal que paira na periferia. 
Da Vila Davi at^ a Santa Rita, 
todos os moradores estao 
satisfeitos com seus bairros. 
Inexiste problemas em 
rela^ao ao saneamento 
basico, saiide, educate e 
seguran^a. A malha viaria 
esta excelente e a merenda 
escolar ^ distribuida 
regularmente. Uma 
maravilha. DificU imaginar 
um poeta passando pela terra 

do Frei Manoel Procopio, 
que nao fique maravilhado, e 
encantado com a beleza da 
periferia da cidade. 

Futebol de 
Imperatriz 

O futebol de Imperatriz 
esta de vento em popa. Em 
breve, gramas ao apoio dos 
governos federal, estadual e 
municipal, poderemos ser 
campedes estaduais. Ja 
imaginaram o delirio da 
galera, gritando o nome dos 
nossos times. Ja imagino um 
triangular decisive do 
campeonato maranhense e 
qui^a, nacional, com a 
presenya de Imperatriz, 
Tocantins e Marilia. 

Sitio Novo 
do Maranhao 

Quern quiser pode 
constatar, o municipio de Sitio 
Novo do Maranhao esta um 
brinco. Maravilhoso. Na 
linguagem popular, 
afirmariamos que esta lindo 
de morrer. O prefeito 
Cleriston Bandeira continua 
atraindo indiistrias para o 
municipio. O comdrcio cresce 
a passos largos. Os 
moradores de Sitio Novo, em 
sua unanimidade, agradecem 
a administra^ao Cldriston 
Bandeira. 

Salario 
Minimo 

O Salario Minimo 
Nacional ^ divino. Com R$ 
112,00 o trabalhador pode 
pagar tranquilamente o 
aluguel de sua casa. Cobrir 
gastos com saiide. E at^ 
proporcionar divertimento e 
lazer. Com apenas um pouco 
de economia e boa vontade, 
em menos de um ano, e 
possivel construir uma bela 
casa e ainda por cima 
comprar um carro 1000. 

Lei de 
Imprensa 

A nova Lei de Imprensa 
aprovada pelo Congresso 
Nacional veio em boa hora. 
Os nossos deputados e 
senadores, mais uma vez, 
cumpriram com seu dever 
civico em prol do 
desenvolvimento nacional. 
De parabens a todos que 
aprovaram a Lei. E aos que 
votaram contra tambem. 
Estao todos de parabens. 

Ondas Curtas 

CURinS D€ LUTO 

com n flpRovncno dr novr lci dc iaaprcnsr, 

CORRCAAOS O RISCO D€ TCRA/10S, DIRRIRAACNTC, 

COIUNRS COMO R DO IRDO. PROTCSTC VOCC TRMR€M. 

Foi aprovada a nova 

lei de Imprensa? 

Ainda nao foi, mas 

imprensa muita gente 

H 
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Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a for^a da nossa gente 
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linha 

Direta 

m 

porJOS^ FILHO 

Anulagao 
Conforme estava 

previsto as irregularidades 
praticadas, a justi^a 
eleitoral de Imperatriz 
anulou a conven^ao do PPB 
realizada na quarta feira da 
semana passada. 

Continua . 
Diante da anulagao' da 

conyen^ap, a presidencia da 
executiva do diretorio 
municipal do PPB continua 
nas maos do advogado Jos£ 
Lamack de Andrade Lima. 

Fora 
Os novos filiados do 

partido pertencente ao 
grupo do deputado federal 
Davi Alves Silva tiveram 
suas filia^oes indeferidas 
pela executiva provisoria. 
Isso significa que ficaram 
sem partido e 
impossibilitados de 
concorrerem as elei^oes do 
proximo dia 03 de outubro. 

Legislagao 
Como nao existe mais a 

figura do candidate nato, 
conforme prove a nova 
legislagao eleitoral, os 
vereadores que assinaram 
ficha de filia^ao no PPB 
ficaram impossibilitados de 
concorrerem a reelei^ao. 
Entre eles Joao Silva, Joao 
Maceda e Antonio 
Rodrigues Salgado Filho. 

Continua 
O ex-interventor Ildon 

Marques continua 
candidate a prefeito pela 
sigla do PMDB. As 
declarafoes dele foram mal 
interpretadas ate mesmo 
por analistas politicos. Na 
verdade ele disse que "se a 
sua candidatura pelo 
PMDB for inviavel, ele 
poderia apoiar a 
candidatura de Jomar 
Fernandes, da Frente Etica. 

Disputa 
Uma disputa e 

Wellington Costa deu 
Origem a declara^ao do Ex- 
intervestor. 
Estrategicamente a 
assessoria de Ildon 
Marques (Luis Brasilia), 
procurou criar um clima 
para favorecer Ildon 
Marques na conven^ao do 
PMDB para escolha do 

candkiato a prefeito. 

Coligagao 
Estd cada vez mais 

distante a possibilidade de 
uraa coligagao do PTB com 
PFL em apoio a candidatura 
de Ribamar Fiquene para as 
proximas eleifoes. A 
maioria dos membros do 
diretorio do PTB e contra a 

. coligagao e pode ate optar 
por outras candidaturas. 

Vice 
No inicio da prdxima 

semana sera anunciado o 
nome do candidate a vice 
prefeito na chapa 
encabe9adaa pelo coronel 
Ventura. A unica certeza ate 
agora e que o seu 
companheiro de campanha 
saite do meio evangelico. 

Dinamica 
• O radialista e advogado 
Moacir Sposito Ribeiro, do 
PDT, em entrevista a uma 
emissora de televisao 
definiu com extrema 
inteligencia a verdadeira 
interpreta^ao da palavra 
dinamica em assuntos 
politicos. Para ele dinimica 
£ a prostitui^ao dos valores 
morais que foi introduzido 
na politica. 

Autidoria 
Deve chegar a 

Imperatriz no decorrer da 
proxima semana uma nova 
comissao de auditores da 
Funda^ao de Assistencia ao 
Estudante — FAE — para 
uma analise das licita^oes 
realizadas pela prefeitura 
no ano passado. 

Retorno 
Retorna hoje a 

Imperatriz o interventor 
Dorian Riker Tales de 
Meneses. Ele se encontra 
na capital do estado 
tratando de assuntos 
relacionados com a sua 
administra^ao, sobretudo 
na viabilidade de recursos 
financeiros. 

Para 
meditagao 

"Nao temais os matam o 
corpo e nao podem matar a 
alma; temei antes aquele 
que pode fazer perecer no 
inferno tanto a alma como 
o corpo."(MT 10-11) 

rlr- 

GASTROCUNICA 

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

•Dr, Milko Abrantes 

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

Vale a Pena ver de novolO que e a 

Gompanhia Barrica de Teatro de rua? 

4 
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por Katia Persovisan 
Jornalista 

Quern nao achou lugar na 
semana passada ainda vai ter 
chance. O sucesso do 
boizinho Barrica foi tao 
grande que a plateia pediu biz 
e a diregao do Teatro Arthur 
Azevedo marcou uma 
reapresenta^ao para os dias 
12 e 13, quarta e quinta-feira 

da proxima semana com o 
espetaculo "Barrica pra todo 
mundo". Sao quatro 
espetaculos, dois a cada dia. 

O piiblico que delirou com 
o Barrica na semana passada 
conheceu de perto abagagem 
que a Companhia Barrica vai 
levar para a excursao a Israel 
e Grecia, que come^a em 
julho: um espetaculo litero- 
cenico-musical com nova 

roupagem e uma nova visao 
administrativa do dilator Ze 
Pereira Godao. 

O espetaculo mostrou 
muitas novidades: na area 
cenica, os destaquesjcriados 
pela professora Nerine Lobao, 
que, somadas as 
contribui^oes importantes 
dos atores Jonatas Tavares, 
Jos^ Inacio Moraes Rego, 
contam a estoria de amor do 
boizinho pela estrela 
"Tainaka". 

O cantor Claudio Pinheiro, 
na diregao artistica geral, e os 
cantores e dan^arinos 
Roberto Brandao e Inacio 
Pinheiro buscam repetir o 
sucesso que a Companhia 
alcancou no ano passado, com 
o espetaculo "Bumba-Brasil". 

A companhia Barrica e um 
agrupamento de artistas e 
produtores culturais que 
procuram resgatar a tradigao 
dos folguedos e brincadeiras 
de rua do Maranhao. 

Com os espetaculos "O 
Boizinho Barrica a luz de uma 
estrela" e "Bicho-Terra Peleja 

e Folia", estes artistas 
populares apresentam em 
ruas, pra^as e palcos da vida 
a diversidade de ritmos e 
dangas, as manifesta^oes 
artisticas tipicas, dos festejos 
juninos e carnavalescos da 
cultura popular maranhense. 

Com enredos proprios, 
poesias e poemas que 
caracterizam as suas 
apresenta^oes; figurinos 
criados a partir do artesanato 
de Barreirinhas a 
indumentaria tradicional dos 
nossos festejos; uma 
produgao fonografica que 
inclui cinco LP's e quatro 
CD's, de muito sucesso na 
miisica popular maranhense. 

Apos 11 anos de 
permanente atuagao voltada 
para a cultura popular 
brasileira, esta Companhia 
trabalha agora no projeto 
especial "Barrica pra todo o 
mundo", que amplia sua 
produ^ao artistica vinculando- 
a ao desenvolvimento do 
turismo cultural do Estado do 
Maranhao. 

Andre Paulino afirma: 

"Ildao" e elegivel e devera 

ser o prefeito de Imperatriz 

—: 

ai 
m 

m 
h 

sublinhou. 
Outra prova contundente, 

na opiniao de Andre Paulino, 
de que o atual prefeito 
Salvador Rodrigues continua 
como chefe do Poder 
Executive de Imperatriz, e que 
o presidente da Camara 
Municipal, Antonio Salgado 
Filho, nao assumiu o seu lugar 
como herdeiro do lugar e 
como determina as 
constitui^oes federal e 
estadual. 

A unica coisa que podera 
fazer com que "Ildao" nao seja 
escolhido prefeito da cidade 
depende, primeiramente, de 

sua vontade em nao querer 
disputar as eleigdes "e, depois, 
se nao passar na convenyao do 
PMDB que acontecera no dia 
23 de junho", continuou. 

Essa segunda hipotese, 
esta praticamente descartada, 
uma vez que ainda na tarde- 
noite de ontem, 7, chegou-se 
a conclusao de que o 
empresario Ildon Marques ja 
detem quase 90% dos votos dos 
convencionais. "O jovem 
Wellington Cardoso Costa ira 
a conven^ao mesmo 
convencido de suas remotas 
possibilidades de vitoria", 
concluiu. 

Andre Paulino, PMDB, descarta parlamentar 

por Raimundo Primeiro 
Da Redagao 

O empresario e ex- 
interventor Ildon Marques, 
pode mesmo disputar a 
Prefeitura de Imperatriz no 
pleito deste ano. 

A afirmayao foi feita pelo 
tambem empresario do ramo 
de saiide e membro do Partido 
do Movimento Democratico 
Brasileiro, PMDB, medico 
Andte Paulino 
D'Albuquerque. Ele tambem 
afirmou que o deputado 
estadual Joao Paiva, PSD, esta 
desesperado em face da 
grande aceita^ao popular ao 
nome do ex-interventor, que 
durante o tempo em que 
esteve no comando da 
segunda maior cidade do 
Estado, conseguiu resgatar o 
espirito de cidadania de sua 
comunidade e moralizar a 

maquina administrativa. 
Segundo Andte Paulino, 

essa movimenta^ao em torno 
do nome de "Ildao" mostra a 
fragilidade da candidatura de 
Jos^ de Ribamar Fiquene, PFL. 
De acordo com uma lei fisica, 
"duas pessoas nao podem 
ocupar um mesmo lugar ao 
mesmo tempo", acrescentou. 

Ildon Marques funcionou, 
para o Goyerno do Estado, 
leia-se Roseana Sarney, como 
um secretario qualificado ou 
mesmo um administrador na 
cidade de Imperatriz; uma vez 
que o prefeito Salvador 
Rodrigues de Almeida nao 
pediu demissao, nao foi 
exonerado e nao fugiu do 
Brasil. "Vem recebendo, 
mensalmente, os seus 
vencimentos como prefeito da 
cidade e comenta-se ate que 
ainda tenta voltar ao cargo 
que, por direito, 6 seu", 
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Deputado estadual Joao Paiva diz que "Ildao " e in elegivel 
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Gonfirmada sindicancia do Incra-GO 

Superintendente do orgao se defende de acusagoes, que ele acha ser por razoes pessoais 
* „ , i A ' It,.,.., rxorlidn fin ITlfl 

Brasil em 

Revisla 

porSOCORRO CARNEIRO 

Criticas 
Os representantes dos 

bancos privados e dos 
produtores rurais 
protestaram, durante reuniao 
da comissao de avaliagao do 
processo de securitizayao 
das dividas, contra o atraso 
na formalizagao de um 
convenio entre o Tesouro 
Nacional e os bancos. Sem a 
formalizagao do convenio, as 
instituigoes financeiras nao 
podem dar andamento ao 
processo de securitizagao no 
setor. 

"A nossa conclusao e que 
a burocracia do governo nao 
consegue viabilizar a 
securitizagao", disse o 
representante da 
Confederagao Nacional da 
Agricultura (CNA) na 
comissao, Antonio Donizetti 
Beraldo. 

Colapso 
O economista do Instituto 

de Tecnologia de 
Massachusetts Rudiger 
Dornbusch, que previu a 
quebra do peso mexicano em 
1994, afirmou que o real esta 
entre 30% e 40% 
sobrevalorizado. Segundo a 
agencia AP-Dow Jones, 
Dornbusch alerta que o real 
esta diante da possibilidade 
de um colapso. Ele ressalva 
que nao pode prever em 
quanto tempo isto ocorreria. 
"Esta e uma previsao dificil 
de se fazer", disse ele. "Um 
ano ou dois. Ou o Pais pode 
ter sorte e ir em frente". 

As declaragoes, feitas 
ontem numa conferencia na 
Australia e tambem em 
entrevista publicada pelo 
Wall Street Journal, 
provocaram uma queda na 
cotagao dos titulos da divida 
latino-americana. Em 
Brasilia, assessores do 
Minist6rio da Fazenda 
amenizaram os comentarios, 
afirmando que nao ha 
novidade no que disse o 
economista. 

Sobrevalorizagao 
De acordo com 

Dornbusch, o Brasil e o 
Mexico utilizaram-se de uma 
politica de moeda forte, 
sustentada pela entrada de 
capital externo volatil, para 
eliminar a inflagao. "Acredito 
que o problema do Brasil nao 
e a inflagao. O problema e a 
sobrevalorizagao do real, o 
orgamento nao balanceado e 
a taxa de juro elevada. E 
geralmente disto que os 
paises morrem, e o Brasil 
esta ignorando isso", 
afirmou. 

Segundo o Wall Street 
Journal, Dornbusch 
reconhece que o Brasil esta 
menos dependente da 
estabilidade do cambio e de 
baixas tarifas comerciais do 
que o Mexico estava antes da 
desvalorizagao do peso. O 
Brasil esta livre tambem de 
violencia politica. Mas o 
economista insiste que o Pais 
pode encontrar dificuldades 
com o real e que a economia 
ficara vulneravel at6 que o 
governo equilibre o cambio. 

Risco 
Os cidadaos de Sao 

Francisco, nos Estados 
Unidos, correm o s^rio risco 
de serem acusados de 
consumo de cocaina, mesmo 
nao tendo jamais tido contato 
com a droga. Segundo 
revelou o jornal "Los 
Angeles Times", de quatro 
notas de dolares que 
circulam naquela cidade tres 
estao impregnadas de 
cocaina. 

As notas de dolares, 
principalmente a de 1 dolar, 
sao usadas pelos trafipantes 
para embrulhar a cocaina, e 
pelos consumidores [ara 
fazer o canudo atraves do 
qual aspiram o po. Por ser 
extremamente pegajosa, a 
cocaina aderem as cedulas, 
podendo complicar a vida do 
dono do dinheiro se este for 
parado numa batida policial 
com caes farejadores. 

Essa alta proporgao de 
notas "contaminadas" ja 
levou a absolvigao de 
acusados, cuja unica prova 
do crime era justamente a 
posse de dolares 
impregnados de cocaina. 

Luzes mortals 
Passar a noite numa 

discoteca pode aumentar 
bastante o risco de sofrer 
acidentes de carro, para 
aqueles que sao motoristas. 

A correlagao nao se deve 
a ingestao de alcool, mas a 
exposigao as luzes 
inter mitentes e intensas que 
caracterizam o ambiente de 
uma discoteca. 
Pesquisadores austriacos e 
alemaes descobriram que 
essas luzes produzem 
alteragoes quimicas no 
cerebro e diminuem a 
capacidade visual e os 
reflexos do motorista. 

A chamada sindrome da 
discoteca tern um efeito 
organico semelhante ao de 
um antidepressivo, tendo 
sido responsavel por varios 
acidentes mortais nos 
ultimos anos, na Alemanha. 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agencia Estado 

0 ministro da Reforma 
Agraria, Raul Jungmann, vai 
determinar instalagao de 
sindicancia para apurar as 
demincias contra o 
superintendente regional do 
Incra, no Estado do Goias, 
Lazaro Vilela. 0 
superintendente confirmou 
informagao fornecida por 
lideres dos trabalhadores 
rurais sem terra no ultimo dia 
31, depois de uma reuniao em 
Brasilia, com o ministro. 
Segundo Lazaro Vilela, ele 
proprio reforgou o pedido de 
sindicancia, "em defesa dos 
t^cnicos do Incra". 

O superintendente regional 
negou, no entanto, que va ser 
afastado do cargo ate que as 
denuncias apresentadas pelos 
sem-terra sejam apuradas. 
"Eles (a comissao que esteve 

com Raul Jungmann) 
insistiram no meu afastamento, 
mas o ministro deixou claro 
que eu nao seria afastado e que 
as ameagas feitas por eles nao 
o fariam mudar de id&a", disse. 
Segundo Vilela, a sindicancia ^ 
praxe quando existem 
acusagoes. 

Os representantes dos 
trabalhadores rurais 
apresentaram ao Ministerio 
Piiblico, a Procuradoria Geral 
da Repiiblica e ao ministro da 
Reforma Agraria uma s^rie de 
denuncias contra Lazaro Vilela 
Super faturamento nas 
desapropriagoes, obras 
desnecessarias para favorecer 
empreiteiras, privilegios a 
parentes nos assentamento e 
morosidade nos processes de 
vistoria e de assentamentos 
foram citados por eles. 

Lazaro Vilela se defende 
dizendo que o atual presidente 
da Federagao dos 

Trabalhadores na Agricultura, 
Alair Luiz dos Santos, e .o ex- 
presidente, Guilherme Pedro 
Neto, nao gostam dele por 
razbes pessoais. "O Alair 
queria que eu o assentaspe. Eu 
disse para ele se cadastrair, mas 
ele nao tinha os prerequisites 
necessarios. Para o Guilherme, 
ja assentado, eu tive que 
mandar uma comunicagao 
pedindo que ele cuidasse de 
sua area, sen&o o Incra teria 
que tomar providencias", 
copta. 

Quanto as acusagoes, 
Lazaro contesta todas. Segundo 
ele, nao ha engavetamento de 
processes nem morosidades. 
"O Incra de Goias ^ 
reconhecido nacionalmente 
pelo seu trabalho", assegura. 
Ele diz ainda que os processes 
de desapropriagoes cumprem 
rotina determinada pela lei, e 

pedido do movimento sindical 
organizado. E o caso, afinna, 
das fazendas Sumidouro e Belo 
Horizonte, no Nordeste do 
Estado, que os sem-terra dizem 
nao ser agricultaveis, a nao ser 
com emprego de alta 
tecnologia. "Elas foram 
desapropriadas a pedido da 
Fetaeg e dos posseiros ah 
radicados ha mais de 20 anos . 

Lazaro rebate ainda 
acusagoes de favorecimentos a 
parentes. "Dois sobrinhos e 
minha mulher foram 
ass.entados-.. .por serem 
trabalhadores rurais;; garante. 

• Tambem contesta acordo com 
empreiteiras. "As obras.de 
infra-estrutura sao defimdas 
pelo Piano de Viabihdade 
Tecnica". O superintendente 
afirma que Brasilia conhece 
seu trabalho e que este ano, a 
meta de assentar 2 mil faml|J^s 

rotina determinaaa pew ici, c  ~ pm cuw. 
que pratricamente todas as deve ser 
fazendas sao desapropriadas a "Vamos assentar 3 md , preve. 

Mercado de cambio tem saldo 

por Rodrigo Mesquita 

Com o saldo liquido de US$ 
390,4 milhoes obtido nas 
operagdes do ultimo dia 31, o 
mercado de cambio encerrau 
maio registrando o saldo de 
US$ 3,7 bilhdes, o mais alto 
desde agosto do ano passado. 
Desde entao, o governo ja 

recorreu duas vezes as 
medidas de restrigao para 
frear o ingresso do capital 
externo. 

Ainda em agosto de 1995 
foram adotadas medidas para 
inibir a entrada de recursos 
externos depois de julho ter 
registrado o superavit de US$ 
3,9 bilboes. Este ano, com o 
saldo liquido de US$ 2,2 
bilhoes de janeiro, o governo 
baixou novas medidas no 
inicio de fevereiro. Segundo 
explicou, na epoca, o diretor 
de Assuntos Inter;nacionais do 
Banco Central, Gustavo 
Franco, as novas regras 
tinham o objetivo de 
desestimular a entrada de 
capital. 

A grande preocupagao do 
governo com o ingresso de 
capital e o impact© do 
segment© fmanceiro na politica 
monetaria e, 

conseqiientemente, nas taxas 
de juros. Para aliviar este 
impact©, desde novembro o 
Banco Central adotou a pratica 
de comprar os dolares que 
ingressam no cambio 
comercial para, imediatamente, 
vende-los no flutuante, Mesmo 
assim, nos quatro primeiros 
meses deste ano, as operagdes 
do setor externo provocaram 
um impacto superior a US$ 5 
bilhoes na base monetaria. 

Um total de 71% do saldo de 
US$ 3,7 bilhoes do mes 
passado foi proporcionado pelo 
segmento financeiro, que 
registrou um superavit de US$ 
2,63 bilhoes, enquanto a 
balanga comercial cambial 
ficou com US$ 1,08 bilhao. 

Nas operagdes do dia 31, o 
segmento financeiro fechou 
com o superavit de US$ 329,3 
milhoes depois de ter ficado a 
semana praticamente 

registrando deficits. Co111 

excegao dos US$ 861,8 milhoes 
do dia 28, um impacto gerado 
pelo ingresso dos recursos 
para o pagamento da Light, em 
todos os outros dias o 
segmento fmanceiro mostrou 
resultados negatives. 

O superavit de US$ 329,3 
milhoes foi gerado Ppf0 

ingresso de US$ 500,8 milhoes, 
um dos mais altos do mes, 
enquanto as saidas do capital 
externo do Pais ficaram em 
US$ 171,5 mUhdes. Ou seja, a 
mais baixa no periodo de cinco 
dias uteis. 

Na balanga comercial 
cambial, o saldo foi de US$ 61,1 
milhoes, refletindo a 
movimentagao de US$ 203,5 
milhoes em contratos de 
cambios fechados pelos 
exportadores contra os US$ 
142,4 milhoes de contratos 
pelos importadores. 

EUA atacam 

indo de armas 

por Rodrigo Me'ggrnt^.^^^apreendidas no Brasil vem de 
MiamT. Hoje, as armas sao 

Os governos do Brasil e dds apreendidas, mas nao temos 
Estados Unidos vao fechar um 
acordo para atuar em parceria 
nas investigagdes de 
contraband© de armas, O 
acordo, que este sendo 
discutido pelo Ministerio da 
Justiga com representantes do 
governo dos EUA, criara 
mecanismos que permitam aos 
policiais norte-americanos 
identificar os contrabandistas 
sediados naquele pais qire 
enviam armas Uegahnente 
o Brasil. Segundo 
da Policia FederaH, 
das armas contrabuirifi^das te 

mecanismo adequados para 
fazer rastreamento sobre sua 
procedencia e identificar quern 
sao os grandes comerciantes 
que mandam as armas para o 
Brasil, comentou o diretor-geral 
da Policia Federal, Vicente 
Chelotti. 

Preocupagao 
O embaixador dos EUA, 

Melvyn Levitsky, disse ontem 
que o governo americano esta 
preocupado com a queStho do 

do de armas porque 
informagoes que partfe do 

nto ilegal apreendido 

no Brasil vem de seu pais. Ha 
alguns meses o governo dos 
Estados Unidos e o governo do 
Brasil vem trabalhando em 
estreita cooperagao para buscar 
solugoes para o problema de 
armas ilegais. Esta questao tem 
sido tratada nos mais altos niveis 
em ambos os governos e 
estamos preparados para apoiar 
o Brasil de todas as maneiras 
necessarias para enfrente-la, 
afirmou o embaixador. 

Segundo o acordo, a Policia 
Federal vai centralizar as 
informagoes sobre apreensoes 
de affiias feitas pelas policias 
dos estados e repassa-las a 
agencia americana de controle 

de alcool, tabaco e armas de 
fogo, a ATE Essa agencia ficara 
encarregada de fazer as 
investigagdes nos EUA, 
identificando os responsaveis 
pelas remessas ilegais de armas 
para o Brasil. Hoje, a 
cooperagao entre Brasil e EUA 
sobre contrabando de armas £ 
apenas informal e as provas 
descobertas em um pais nao 
podem ser usadas pela justiga 
de outro. Atualmente, os 
contrabandistas se aproveitam 
da facilidade de compra de 
armas nos Estados Unidos e as 
enviam para os paises da 
America Latina, comentou 
Chelotti. 

Grafica Jardim 
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Copa Infantil teve reuniao 

Foi defmido as chaves da Copa Cafe Viana Infantil de Futebol 

Bate 

Bola 

por FRANCISCO DO VALE 

Recuperagao 
Pelo menos os gramado 

do Estadio Municipal Frei 
Epif&nio D'Abadia estd 
sendo recuperado. O 
empresario Janduf assumiu 
a responsabilidade de 
manuten^ao do gramado. 
Mangueiras espalhadas por 
todo o estadio estao dando 
nova vida ao gramado, que 
devido a sequencia de 
jogos, estava aos poucos se 
acabando. 

Fdrmula 1 
O Rubinho nao tern jeito! 
Ap6s fazer o brasileiro 

pensar que estava indo tudo 
muito bem, o Rubinho 
resolveu pisar logo na 
maionese, tinha tantos 
outros produtos do 
patrocinador que os 
brasileiros ja pensavam que 
Rubinho ia colocar mais um 
pouquinho de tempero. E, 
nao dd mesmo para 
entender, no seu Pit- stop 
o motor da Jordan- Pegeot 
apagou, e quando os 
mec&nicos estavam ligando 
o seu motor o piloto 
brasileiro saiu do carro 
numa atitude derrotista, 
abandonando a prova. 0 
curioso 6 que logo em 
seguida a equipe "mandou" 
que o menino mimado 
voltasse para trabalhar, mas 
ele nao completou nenhuma 
volta e abandonou 
definitivamente o GP da 
Espanha. Rubinho, ao 
abandonar a prova pela 
primeira vez no grande 
premio, passou uma 
imagem de piloto amador, 
sem garra e perdido no 
tempo. E Rubinho, assim 
nao d& 

Copa Infantil 
America 

O America, Ho bairro 
Ju9ara, vem fazendo um 
excelente trabalho visando 
o Campeonato Infantil, que 
serd realizado neste mes. 
Para a competi^ao, a 
comissao t^cnica, atrav^s 
do seu presidente Cassio, 
anunciou algumas 
contratatoes. O atacante 
Kabor^ ira permanecer na 
equipe, assim como o meio- 
campo Rui, do Marwel. 

Ouro Verde 
Mariano Neto assumiu 

tamb^m o comando t^cnico 
da garotada do bairro Ouro 
Verde. Mariano esteve na 
reuniao e garantiu que o 

time esta preparado para 
encarar a competi^ao. At6 
o momento o time ainda 
esta sem patrocinador, mas 
o veterano Mariano, 
garantiu que'ira trabalhar 
no sentido de arrumar um 
patrocinador. 

Belgica 
Outra novidade da 

competipao. A Belgica vem 
como a grande supresa 
dentro da competi^ao. Os 
diretores estiveram na 
reuniao e discutiram 
bastante a fdrmula de 
regulamento. A Bdlgica, 
PSV e Beira-Rio 
defenderam a iddia de 
colocar na competi^ao 
jogadores que tenhan 
nascido em 81. 

Janduf 
O Jandui, campeao da 

Copa Dente de Leite, 
tambdm esta trabalhando 
firme para fazer uma boa 
campanha dentro da 
competi^ao. Jandui e 
America estao na mesma 
chave. Confira a chave "B": 

Jandui, America, Ouro 
Verde e Bdlgica. 

Chave "A" 
Copa Infantil 

Plaza, Novo Horizonte, 
Beira-Rio e PSV estao na 
chave da competi^ao. 0 
PSV, que fez uma excelente 
campanha no Campeonato 
Dente de Leite, foi 
representado pelo seu 
treinador Arlindo, que 
garantiu que o time ira 
fazer um bom campeonato. 

Novo Horizonte 
O Novo Horizonte d a 

grande novidade da chave 
"A". Os diretores de clubes 
afirmaram que ainda nao 
conhecem o futebol do 
Novo Horizonte e por isso 
reqiier bastante a aten^ao. 

Abandonando 
A Renault podera 

abandonar a Formula 1 no 
final da temporada de 
1997. Ha algumas semana 
a saida da fabrica francesa 
nao passava de rumores 
entre as pessoas 
envolvidas com o 
automobilismo, mas hoje 6 
duvidosa a permanencia do 
motor frances na 
categoria, apos o fim de 
seus compromissos atuais 
com as duas escuderias, 
Williamns e Benetton. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

A Escolinha Jandui 
divulgou os nomes dos clubes 
que irao participar da la Copa 
Cafe Viana de Futebol Dente 
de Leite. Na reuniao, varios 
assuntos foram discutidos, 
inclusive a inclusao de 
jogadores que nasceram em 
81, o que foi rejeitado pela 
maioria dos clubes. PSV, Beira 
Rio e Ouro Verde, foram 
derrotados nos votos por 5 a 
3, por Plaza, Novo Horizonte, 
Jandui, America e Belgica. 0 
torneio inicio da competi^ao 
esta previsto para o proximo 
dia 22 de junho, no Estadio 
Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia. 

A partir da proxima 
segunda-feira serao 
distribuidos os contratos para 
que os dirigentes de equipes 
registre seus jogadores antes 
do torneio inicio. Nas semi- 
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Beira-Rio tambem garantiu sua participagao no Campeonato Infantil de 96 

finais jogarao 1° classificado da 
chave "A" com o 2° da chave 
"B" e o 1Q da chave com o 
segundo colocado da chave 
"A", em jogos de ida e volta. 

Chave "A" 
Plaza 
Novo Horizonte 
Beira Rio 
PSV 

Chave "B" 
America 
Belgica 
Ouro Verde 
Jandui 

Godo perde e 

tecnico fica amea9ado 

por Francisco do Vale 

O Maranhao Atl^tico 
Clube, ao derrotar o Codo por 
2 a 0, deu um passo importante 
rumo ao tetra-campeonato. Na 
contagem geral o Mac chegou 
a 19 pontos ganhos, 4 a mais 

do que o segundo colocado, o 
Americano de Bacabal, que 
tern 15 pontos. 

Mesmo vencendo com dois 
gols de diferen^a, o Maranhao 
nao cumpriu uma partida 
brilhante. 0 mei6-campo 
aceitou a marcagao do setor 

adversario de tal forma, 
principalmente, no primeiro 
tempo, quando somente aos 42 
minutos saiu o primeiro tento 
maqueano, atraves de Marcos, 
depois de uma boa jogada de 
Alencar. A bola ainda bateu 
num jogador da defesa 
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MAC vence mais uma e se isola na lideranga do campeonato, com 19 pontos 

codoense antes de entrar. 
No segundo tempo, apesar 

das alteragdes feitas pelo 
tecnico Arnaldo Lira, o Mac 
voltou a apresentar os 
mesmos dcfeitos. O segundo 
gol tambem aconteceu por 
acaso, uma bola chutada por 
Arilson bateu no zagueiro 
Diogo e enganou o goleiro 
Birigui, aos 21 minutos. 

O Codo, mesmo 
apresentando um futebol de 
muita for^a na marcagao, foi 
muito fraco na pe^a de ataque 
e o artilheiro Carimbo, que no 
ano passado teve destacada 
atua^ao, ainda nao voltou a 
sua melhor forma e voltou a 
jogar mal. 

Nacor Aroche foi o juiz da 
partida, com regular atua^ao, 
auxiliado por Marcelo Filho e 
Luiz Gonzaga. Com renda de 
R$ 2.150,00 e com um publico 
de 516 pagantes. 

Campeonato Paulista 
0 artilheiro Giovanni, do 

Santos, marcou os dois gols 
na vitoria de 2 a 0 sob o 
Botafogo de Ribeirao Preto e 
passou a ser o artilheiro do 
Paulistao, com 24 gols, dois a 
mais que - Luizao, do 
Palmeiras. O Corinthians 
derrotou o Uniao Sao Joao de 
Araras por 1 a 0. 

Tramamaram contra o Independente 

por Francisco do Vale 

Trama. Foi o que fizeram 
com o Independente. Apos 
golear o Dom Elizeu por 5 a 0 na 
pemiltima rodada, o 
Independente dependia do Dom 

Elizeu para endurecer o jogo 
contra o Muller, podendo ate 
perder por 6 a 0. Ja sem chances 
nenhuma de classificagao o Dom 
Elizeu abriu o jogo para o Muller, 
que o derrotou por 7 a 1. Com a 
vitoria o Muller se classificou em 

segundo do grupo "A", com 10 
pontos ganhos um a menos que 
o Guarani, que somou 11 pontos 
em toda a competRrao. O Bugre 
imperatrizense vem trabalhando 
firme visando o proximo 
compromisso pela competigao. 

Ate o Guarani venceu 03 dos 06 
jogos disputados, foram 02 
empates e uma derrota. Para os 
proximos jogos o time ganha 
novamente o meio-campo Vava, 
que retorna ao time apos 
cumprir suspensao automatica. 

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

comonda de segundo o sexto-feiro, o progrcmo Cldade 

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

A verdade mxa e crua, doa a quem doer. 

Wmi 
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Repete-se hoje, no Caneleiros Bar, o show Tudo Indio, com o cantor 

Nilson Chaves, que merecidamente foi aplaudido de pe na noite de 

ontem. Vale a pena conferir! 

Fly Back 

E toma Antarctica! Com o som ao vivo da Banda Baefs. E a op^ao 

imperdivel do Fly Back para voce. 

Bfoqdv/qy H 
Dan^ar, dan^ar e 

para este sabado. 

parado. 

:dr... eesta a proposta da Broadway Danceteria 

Com lan^amentos que nao deixarao ninguem 

Carimbo para sacudir ate a alma, com o rei do carimbo, Pinduca. 

vX-x-BBBv;-;;:: 

Nome: Claudio Heinrich 

Data de Nasdmento: 20/11/72 

Signo: Escorpicto 

Profissdo: Ator 

Prate Predileto; California-Roll 

Livro: Hamlet/Shakespeare 

Ator: Tony Ramos e Jose Mayer 

Atrlz: Julia Gan 

Cantor: Djavan 

Detesta: Injustica 

Gosta: Chocolate 

Palavra de Ordem: Paz 

Politico: Nao existe 

Regiliao: Nenhuma 

Mulher Bonita: Xuxa 

Homem Bonito: Brad Pith 

Paixao: A carreira 

Solteiro: Ate encontrar a mulher ideal 

Jd esteve em Imperatriz: Sim, com a 

Xuxa 

Deseja Voltar: Sim 

Mensagem (para os imperatrizenses): 

Preserve a vida. Use camismha. 

BB: 

::|B 

o: 

Este coiniiiste, seu filbo Tbiago e o ator Claudio Heinrich, em pose especial para a cohina 

A GENTE FAZ TUDO 

PARA VER VOCE FELIZ. 

E ANIVERSARIO 

TRAMONTINA. 
VENHA COMEMORAR! 

O MELHOR DA FESTA 

SAO DOS PRE9OS 

   

Presentes Santa Marina. Zodo mundo 

tern, todo mundo usa e sempre falta urn. 

do lar 

Sgu distrikuidor Armazem Nadia Fone: 722-2952 
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Pratique Karate 
Preservar a integridade fisica, 

mental e sensorialde seus praticantes. 
Treinado karate voce adquire: 

habilidade, discipline, equlibrio, for^a 
e autoconfianja. ■ 

HorarjoS; 
Karate-1- segunda, quarta e sexta 

— das 06:00 as 07:t)0; 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 — terfa, quinta e 
sabado — das 17:30 as 18:30 e das 
18:30 as 19:30. 

Matriculas abertas. 
Rua Piaui, 612, Nova Imperatriz. 

nccidemici 

ProCorpo 

Ginastica localizada, muscula^ao e 
aerobica. 
Fazendo com que 
voce tenha uma 
melhor harmonia 
com o seu corpo. 
Nao pense duas 
vezes. 

Rua Piaui, 

880 

 Centro 

Vende-se 
Uma casa construida (esquina) e outra 
come9ada, com ponto comercial. A 
Rua Furna, nB 08-A, Parque Santa 
Lucia. 
Valor 3.000,00 (ACEITAPROPOSTA) 
Tratar com Antonio Rodrigues 

Inter Car Veiculos 
Vende: 

Uno 92/93 - R$ 6.500,00 — cor 
vermelho; D-20 93, cores: preta, 
vermelha ou **perolada** —R$ 
21.000,00; D-20 92 completa — pre^o 
a combinar; Uno ELX complete, cor 
vinho, R$ 9.500,00 
Av. Getulid Vargas, 1973, emfrente ao 
Bamerinaus. Fone: 721-0562, falar 
com Ze Vais. 

Vende-se 
Uma loja de roupas fmas localizada a 
rua Godofredo Viana n8 818C - em 
frente a sorveteria Zorzo. 
Tratar no local ou pelo fone 723-1628 

Maira Estacionamento 
Vende: 

6mega 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: 
Saveiro 93 1.8 - R$ 7.800 — cor 
dourado; 
F-1000 89 diesel - R$ 13.000; 
Uno 93N94 Mille - R$ 6.500 — cor prata; 
D-20 92 - R$ 19.000 — cor vermelha; 
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 

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

Vende-se ou troca-se 
Uma chacara localizada na entrada da 
Vila Davi. 
Prefo a combinar. 
Tratar no Bar Castelinho, Beira Rio, 
nB 16, com o sr. Joao Damascena Silva 
Braga (Joaozinho) 

Jola Motel 

Apartamentos com 
frigobar, telefone, 
televisao, ar condicionado, 
video e um completo 
servi9o de quarto. 

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

Vende-se 
Uma pronta entrega do ramo de 
confec96es localizada a rua Cel. 
Manoel Bandeira c/ Dorgival P. de 
Sousa. 
Contatos pelo fone; 723-1628 em 
horario comercial ou no local. Pre90 
de ocasiao. 

Vende-se 
Uma moto DT 200 seminova, com 
apenas 16.000 km rodados, ano 94 (do 
dia 14 de novembro). Interessados, 
entrar em contato com o Sr. Clovis 
pelos fones: 977-2365/721-3945. 

, * Rovel Veiculos 
Vende: 

D-20 91 completa -R$ 22.000 — cor, 
vermelha 
D-20 90 completa - R$ 20.000 — coe 
preta 
Saveiro 93 a gasolina - R$ 7.000 — cor 
amarela 
Pampa 93\94 1.6 a gasolina-ap - 7.800 
— cor azul metal ica 
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. fone: 721- 
6867 

Ademar Mariano Consult 
Imohiliaria 

Vende; 
*Uma casa residencial localizada a Av. 
Bernardo Sayao, Bairro Tres Poderes 
— com 04 quartos, 01 suite, garagem, 
piscina, copa/cozinha. Pre90 de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a 
Rua Sergipe, Bairro JU9ara — com 02 
quartos, 01 suite, garagem, area de 
servi9o, copa/cozinha. Pre9o de 
ocasiao. 
*Um apartamento residencial 
localizado a Rua Sao Pedro, Bairro 
Nova Imperatriz, Edificio Meridien — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Pre90 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. Pre90 de ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a 
Rua Frei Manoel Procopio, Bairro 
Centro — com 02 quartos, banheiro 
social, copa/cozinha. Pre9o 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 
(constru9ao nova). Pre90 de ocasiao. 
Contatos: Fone 721-5424 

Alex Arouche Imdveis 
Sua Garantia Imobliaria 

Creci J-173 20® Regiao 
Rua Cel. Manoel Bandeira, 1961, 
Centro - Imperatriz-MA. 
*Vende- uma excelente casa situada a 
rua Maranhao, proximo ao Colegio 
Meng Imperador, com garagem para 
varies 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 Ju9ara. 

Ofertas de emprego/Sine- MA 
10 Soldadores de ar 013930 
08 Operadores de vibrador de 
concreto 
05 operadores de trator agricola 
04 armadores de guindastes 
20 armadores 
70 carpinteiros 
Obs.: as vagas disponiveis acima sao 
para Construtora Mendes Junior, em 
Minas Sul, Goias. 
01 Carpinteiro 
01 Barman 
02 cozinheiros 
02 operadores de patrol de 
acabamento 
02 tecnico em seguran9a do trabalho 
02 soldadores raio x 
01 churrasqueiro 
01 Vaqueiro 
02 Borracheiros 
02 Lanterneiros 
02 Serralheiros 
05 Empregadas domesticas 
02 encarregados de Departamento 
fe^f^ucao nova). Prq.90 de; qcasiao. 
Os interessados deverao dingir-se ao 
micleo do orgao, a rua 15 de 
Novembro. s/n, antigo Ciretran. 

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

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

Vende Casas: 
* Na rua Hermes da fonseca, Centro. 
R$ 20.000,00 
* 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 

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 Ju9ara 
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 — 
corverde. 
Tratar na rua Rio Grande do Norte n* 
905 - Mercadinho, ou pelo fone 721- 
7361 

Oferta de emprego 
A Exticendio Comercio e 
Representa96es LTDA esta 
contratando vendedores com ou sem 
experiencia. Os interessados devem 
procurar dona Sulamita. 
Av. Dorgival P. de Sousa nv 1427, em 
frente ao Imperatriz Shoping 

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

Scilcio Porcnso 
Metodo moderno de corte e 
massagem, com produtos 
da mais alta confian9a e por pre90s 
camaradas. 
Rua Luis Domingues, 2018- Fone: 721- 
5087 - Centro 

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

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

Documentos Perdidos 
Antonio Audro de Sousa Silva. perdeu 
uma carteira, contendo todos os seus 
documentos, e pede a quern encontrou 
ou encontrar, devolver no Armazem 
Paraiba, que sera muito bem 
gratificado. 

Passa-se 

Um ponto comercial no Shopping 
Shalon. 
Maiores informa96es pelo telefone 
977-3463 

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

Vendo 
Um treiler novo e completo. Pre9o de 
ocasiao (1.200.00). Os interessados 
devem falar com Remy, a Rua Rio 
Grande do Norte, 176, entre as ruas 
Gon9alves Dias e 13 de Maio 

Vende-se 
Uma casa residencial no Conjunto 
Alameda Quinta de Ouro, com 1 suite, 
1 quarto, sala ampla, cozinha, garagem 
para 2 carros e quintal. Os 
interessados, falar com Marcos, fone 
723-2223 

AC Corretora Vende; 
Moto Titan OK-R$ 3.200; 
Moto Drean OK - R$ 2.500 
Moto Today 89 - R$ 1.600; 
Pick-Up Fiat 94 R$ 6.200 — cor 
vermelha; 
Pick-Up 1000, ano 94 - R$ 6.500,00 
Pick-Up 1500 92/93 - R$ 5.500,00 
Santana CLI, com ar condicionado, 
CD, sg total, ano 95 - R$ 18.000,00 
Moto Titan OK - R$ 3.200.00 
Moto Titan OK-3.300,00 
C-100 Drin OK - R$ 2.500,00 
CG Today 93/94 - R$ 2.300,00 
CG, ano 89-R$ 1.600,00 
CG, ano 86 - R$ 1.500,00 
Pampa 89 - 3.200 cor vermelha; 
Santana 95-R$ 18.000 
Av. Dorgival P. de Sousa, 991- fone:723- 
2481 ^ 

Vende-se 
01 estante de 390 nova; 01 cadeira de 
ferro nova com tres acentos; 01 
liqiiidificador Wallita; 01 mesa de ferro 
nova para escritorio; 01 cadeira nova 
para escritorio estilo executivo; 01 
espremedor de frutas Mallori; 01 biro 
de 390 usado para escritorio. 
Tratar com Gerson. Fones 721-5858 ou 
977-1723. Pre9o a combinar. 

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

Weler Resende, fone 977-1122  

Vende-se 
Camarao da agua salgada tamanho 
medio. Pre90 do Kg: 8,00 reais. 
Contatos pelo fone: 721-7510 

Vende-se 

Uma casa no Jardim Cristo Rei, com 
02 suites. R$: 20.000,00. Aceita-se gado 
no negocio. 
Uma casa residencial, otima 
locaIiza9ao, apropriada para clinica e 
laboratorio. Pre90 de ocasiao. 
Uma casa residencial, a Rua D. Pedro 
II, Bairro Uniao, com 05 quartos, 02 
suites, dependencia de empregada, 
area de servi9o e campo de futebol. 
Aceita-se gado no negocio. Tratar com 
o Sr. Assis Dias, pelos fones: 721-6945/ 
977-2569 

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

Flor 

de 

Seda 

A tradu9ao exata de tudo que as 
mulheres de bom gosto esperam de 
um lingerie noite. Flor de Seda. E usar 
e seduzir. 

Av. Getulio Vargas, 176-B. 
Fone: 721-5105 Imperatriz-MA 

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

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

Via9ao Nordeste 
Diariamente 
Pousos: 14:05 Decolagens; 14:40 

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

Horario do trem 
Companhia Vale do Rio Doce 
Saidas as ter9as. quintas e sabados as 
10:30 

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

Vende-se 
Um lanche completo, pre90 de 
ocasiao, com otima localiza9ao (no 
setor hospitalar). Tratar com Remy. 
Rua Rio Grande do Norte, 176, Centro 

Para anunciar 

e so llgar 

723-2034 

Sintonize a 

Radio Capital 

AM, 950 Khz, 

10 mil Watt's 

de potencia. 

A Sua Melhor 

Onda. Agora 

com studio 

tarn bem a 

Super Quadra 

602 

^WI>C^SEg:J»SAB 

04:45 RANCHO DO COMPADRE PAULO 
07:00 Retransmissao da Programaijao da TV Capital 
08:30 ClDADE AGORA (CONOR FARIAS) 
1 1 ;00 TR1BUNA DA ClDADE (AUR1NO BR1TO) 
1 2;OO JORNALISMO 
12:30 Renilson Sousa 
1 4:1 5 Getulio Costa Show (Getulio Costa) 
16:00 Show daTarde (Walter Silva) 
17:00 A FAZENDA DO CORRO (CLODOMIR GU1MARAES) 
1 8:00 A Voz do Brasil 
20:00 Capital nos Esportes (Equipe da Galera) 
2 1 ; OO PA IN EL DO Su GESSO (MESS1AS JUNIOR) 
22:00 Igreja Universal 
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por VALDO VALE 

Jovem viuva faz excursao pela Birmania com a irma. Entretanto, seu passaporte e 
roubabo e ela se perde do seu grupo de turistas. Decide fazer um tour nao oficial 
comduzida por um guia local e acabou no meio da guerrilha, que tern por objetivo a 
liberta^ao de Aung San Suu Kyi, que ganhou o premio riobel da Faz. Com a ajuda de 
um guia tenta escapar ate a fronteira, numa Jornada de suspense e perigo. 

7\]otos 

Patricia Arquete vem de uma familia de atores: o avo Cliff Arquette, o pai Lewis 
Arquette e a irma Rosanna Arquette (que esteve recentemente no filme Sem Folego). 
flasceu em Chicago, mas foi criada em Los Angeles. Iniciou sua carreira dirigida por 
Diane Keaton em Linda e Selvagem com Beau Bridges pelo qual recebeu a Ace de 
melhor atriz. Foi dirigida por Sean Fenn em Unidos Pelo Sangue. Em sua filmografia 
constam ainda A liora do Pesadelo 3, Ethan Frome - Um Amor Para Sempre, A Casa 
de Kate e um Caso com Jessica Lange e San Shepard, Nem Freud Explica e Amor a 
Queima Roupa com roteiro de Quentin Tarantino. Dirigiu seu primeiro curta ja 
apresentado em festivais internacionais chamado Infinity e recentemente pode ser 
vista em Ed Wood, com Martin Landau. Esta em Flirting with. Desaster com Mathew 
Broderick. 

Frances McDormand e formada em arte dramatica pela Universidade de Yale e 
estreou no cinema sob a dire^ao dos irmaos Coen, em Qosto de Sangue. Fla sequencia 
fez Anzona Piunca Mais com Hcolas Cage. Casou-se com Joel Coen em 1994, apos 
ter vivido por dez anos com o diretor. Em 88, foi indicada ao Tony pela sua performance 
em Um Bonde Chamado Desejo e ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por Mississipi 
em Chamas com Qene Hackman. A seguir trabalhou em Agenda Secreta de Ken 
Loach, em Chattahoochee (ja lan^ado pela LK-Tel Video) com Gary Oldman e foi 
dirigida por Robert Altman em Short Cuts- Cenas da Vida. Trabalha ainda em Fargo, 
o mais novo filme dos irmaos Coen que esta competindo em Cannes. Recentemente 
os dois outros filmes em que atua Talk of Angels e Palookaville foram sucesso no 
Fistival Sundance e estourou contracenandq com Richard Gere nos cinemas 
amencanos em Pnmal Frear. 

filmeQanhad0ra ^ Pr®mi0 nobel da PaZ Aung San Suu ^ faz uma participa^ao no 
Spalding Gray e um veterano que ja fez teatro, TV e no cinema destacou-se em 

filmes como O Escandalo do Seculo, Uma Estreia Divertida com Isabella Rosellini e 
Qnffin Dunne (ja lan<;ado pela LK-Tel Video), Claro's Heart com Whoopi Goldberg, 
Stars & Bars de Pat O'Connor (ja lan^ado pelo KUTel Video), Historias Reais de 
David Byrne, Amigas Para Sempre com Bette Midler e Barbara Hershey e Os Qritos 
do Silencio com John Malkovich e premiado com tres Oscar. 

Adele Lutz e atriz mas ja trabalhou com figurinos para video e teatro, alem de ter 
feito mas de cem comerciais para a televisao japonesa, E casada com o cantor David 
Byrne dos Talking Heads. Participou de filmes como: Os Fantasmas Se Divertem, O 
Silencio dos Inocentes (ja lanfado pelo LK-Tel Video) com Jodie Foster e Anthony 
Hopkins e Wall Street- Foder e Cobipa. 

O diretor inales John Boorman comefou a realizar curtas para televisao em 57 e 
Umgiu seu pnmeiro longa chamado Catch Us If You Can em 1965. Ma sequencia fez 
A Queima Roupa e Inferno no Facifico ambos com Lee Marvin. Em 72 Amargo 
Pesadelo recebeu mdicapoes para o Oscar de melhor diretor e melhor filme. Filmou 

FsmeralH ^ Connery' P. Exorclsta II- O Herege, Excalibur. A Floresta de Esmeraldas. Esperanpa e Qlona (ja lanfado pela LK-Tel Video) recebeu seis indicafoes 

On?e Fst- r me'h°r
r,fllme «= d'retor em 1987. Seus trabalhos mais recentes sao Onde Esta o Corapao?, I Dream I Woke Up e Two Mudes Bathing. Segundo a critica 

especiahzada, Boorman e um cmeasta de impacto que leva a violencia a um 
paroxismo. 

Ra^ Maen0cr ^ ^ Sef'~^ foi indicado ao Oscar por seu trabalho em 
Sea?e7amh f " Hoffman e A Testemunha. Alem destes filmes, o australiano 

H O re®PonsaveI Pela fotografia de O Jornal com Qlenn Close, Mas Montanhas dos Qonllas com Sigourney Weaver, Filhos do Silencio e mais 
recentemente, Meu Quendo Presidente com Michael Douglas 

anos^ahUmr ^ SPikin3® .te^ ^xtenso curriculo. Em mais de vinte e cinco anos trabalhando para a mdustna de entretenimento, Ja ocupou cargos como de 
gerente senior da British Lion e Chairman da EMI Film 8f Theater Corporation Em 79 
recebeu o Oscar pela produfao de O Franco Atirador, que foi eleito o melhor filme 
pela Academia de Hollywood. Como presidente da Kelson Holdings em 86 firmou um 
acordo com a Castle Rock e produziu sucessos como; Harry & Sally-Feitos Um Fara 
o Outro, Armgos sempre Amigos e O Ultimo Imperador de Bernardo Bertolucci (ia 
lanfado pela LK-Tel Video), Enc Fleskow e o parceiro de Spikings nesta produfao Em 
sua filmografia consta uma sequencia de filmes premiados com o Oscar como- 
Amadeus, Danga com Lobos, Platoon e O Silencio dos Inocentes (os dois ultimos 
ja anfados pela LK-Tel Video); alem de outros sucessos como Se Meu Apartamento 

Estranho no ninho e Rocky-Um— 

A. m m i A 

v. 
s-v " 

A verd.ade 

tem uma 

testemunha 

wm m A A 
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Hans Zimmer campos a trilha sonora. Pianista desde os tres anos de idade, recebeu 
o Oscar por seu trabalho em O Rei Leao e foi responsavel por outros sucessos 
como:Rain Man, Conduzindo Miss Daisy, Dias de Trovao, Chuva Hegra, Escrito na 
estrelas, Jamaica Abaixo de Zero e A Casa dos Espiritos. 

MUITO RL6M D€ RflNGUN 
Titulo Original; Beyond Rangoon 
Origem: E.U.A./95 

Aventura 
John Boorman 

Barry Spiking e Eric Pleskow e John Boorman 
Roteiro: Alex Lasker e Bill Rubenstein 
Direcao de Fotografia: John Scale 

Hans Zimmer 
00 minutos 

Elenco: Patricia Arquette (Amor a Queima Roupa), Frances McDormand (Fargo), 
Spalding Gray (Stars Bars), Adele lutz (O Silencio dos Inocentes). 

Locadoras com selo de qualidade do Clube de Video do Flordeste na regiao 
Shoping Video - Imperatriz 
Videomania - Imperatriz 
Condor Video - Imperatriz 
Video Show - Imperatriz 
America Video - Imperatriz 
Angar Video - Imperatriz 
Sampa Video - Agailandia 
Skala Video - Agailandia 
Phoenix Video - Agailandia 
Paly Video - A^ailandia 
Osb.: Locadoras que trabalham com acervo 100% selacto. O selo tern validade de 

06 (seis) meses, podendo ser suspense caso seja compravado pirataria no acervo da 
loja. 

I mostra Schwarzenegger 

DE 25 A 30 DE MAIO - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, ENTRADA FRANCA 

Apoio Cultural: Banco do Nordeste, Philco, Eletrotec e Pneus 

..?.eA.U2A<i^°, .c.lb.u,.?..E....£5 V'PO po Nordeste; Tribos Association - Divisao em cinema e video 

gasasBi 
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Cidade Imperatriz, 08 de junho de 1996 
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Vm m urn Livro Totalmente Polemko 

"PROS TITUICA O 

Entrevistas -- Depoimentos 

Culpados -- Inocentes. 

Opinides: 

Dos Pais; 

Da Pastoral da Mulher; 

Do Conselho Tutelar; 

Da Delegacia da Mulher; 

Da Imprensa; 

Dos Motels e, 

Depoimentos das Prostitulas. 

Um Retrato da 

Prostituicdo em 

Imperatriz. 

Mais um Obra 3mnk Karros. 

Em Breve nas Bancas!.. 

Convoca<;ao de Empregado 

A firma ALGO MAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., 

situada na avenida Getiilio Vargas nQ 306, Entroncamento, 

convoca o Sr. IVAN NASCIMENTO DE CARVALHO, OTPS 

nQ 39.836 - Serie 00002/TO, a retornar ao trabalho no prazo de 

72 horas, sob pena de ser demitido, conforme Artigo 482 - Letra 

I, do Decreto Lei nQ 5452 da CLT. 

goveqiuo oo estado do maranhao 
SECRETARIA DE ESTADO DE MEI0 AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 

EDITAL DE CONVOCAQAO 

A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HIDRICOS - SEMA, no uso de suas atribuifoes 
legais e considerando o que dispoe a legislagao ambiental 
em vigor TORNA PUBLICO que julgou necesscirio a realiza- 
gao de audidncia publica para expor aos interessados o con- 
teOdo do Projeto de Florestamento da CELMAR S/A e seu 
respectivo Relatdrio de Impacto Ambiental (RIMA), com pe- 
dido de licenciamento ambiental tramitando nas inst^ncias 
adminlstrativas inferiores deste Orgao, para instalagao futu- 
ra do referido Projeto na regiao Oeste do Estado com area 
de abrangencia situada em parte das bacias dos rios Tocan- 
tins, Gurupy e Capim, encravada nos territdrios dos munici- 
pios de Imperatriz, AgailSndia e Joao Lisboa. 

A referida audidncia ser^ instalada e realizada no dia 14 
de junho do ano em curso, com inicfo £»s 8:30 horas, no sa- 
lao do Clube Jugara k rua Hermes da Fonseca nQ 33 - Bairro 
Jugara na cidade de Imperatriz -Ma. 

Pelas condigoes locacionais s fungao regional (acesso e 
prestagao de servigos) e por ser unidade integrante da Dele- 
gacia regional do Meio Ambiente - DREMA, de AgailSndia, 
aldm de outros fatores de relevante importancia a comunica- 
g§o de massa (Rddio/TV/Jornal/etc.), a cidade de Imperatriz 
foi escolhida para sediar aquele evento. 

Sao Lufs, 03 de junho de 1996 

Lino Antonio Raposo Moreira 
Secretemo-SEMA 

Assista 

todos os 

dlas o 

prog ra ma 

Rancho do 

Gompadre 

Paulo, a 

partir das 

04:45 

horas, pela 

Radio 

Capital AM 

Autoraoveis c Pccas Capri Ltda. 

• REVENDEDOR AUTORIZADO • 

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

 i.  

m 

SSSS 
::: 

ESCORT 96 
CAT. F116 

18.000 (Basico) Entrada: 5.400,00 

24 pagamentos: 767,46 

Corrigido pelo Dolar 

fp 
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Cotas disponiveis pelo Consorcio Nacional Ford 

Para toda linha Ford 

QUANDO VOCE COMPARA 

COMPRA FORD. 

At mean! Atmcan! Atmcan! 

INFORMATIVO AUTORAMA 

imt 721-8595 E FACA 0 MFIHOR NESdCIO EM PNEU DE CAROA, PNEU 

DE PASSE 10, CAMARAS DE AR# PR0TET0RES E SERV^OS: 

CARRO PASSEIO 

ALINHAMENT0 R$ 6,00 

BAUNCEAMENT0 R$ 8,00 

CAMINHA0 

ALINHAMENT0 R$ 7,50 
BALANCEAMENTO Rl! 7.50 
PR0TET0R AR0 16 RS 10,00 
PR0TET0R AR0 20 Rl! 15,00 
PR0TET0R AR0 22 Ri : 20,00 

PNEU DE CARGA (FIRESTONE). 30/45/60 BIAS 
NO FREgO A VISTA SEMJUROS. 

NA COMPRA DE 04 PNEUS DE CARGA OU PASSEIOf VOCi GANHA: 
AUNHAMENTO E BALANCEAMENTO INTEJRAMENTE GRATIS, 

PROMOgAO COMO ESTA, S6 NA AUTORAMA PNEUS. 
APRO VETTE ESTA SUPER PROMOCAO 

ENQUANTO DURXR O ESTOQUE 

/a 

V 

AUTORAMA 

PAEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 - Fone 721-8593 

Seja mais um 

assinante do 

Ligue 723-2034 



Imperatriz, 08 de junho 1996 Cidade 7A 

Ganeleiros apreserita Nilson Ghaves 

Show vai mostrar sua intimidade com a cultura regional 
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Jilson Chaves niostra 
por Raimundo Primeiro 

Da Redapao 

0 cantor e compositor 
Nilson Chaves apresenta-se 
hoje em Imperatriz. 0 show vai 
acontecer no Caneleiros , as 

sua arte no Caneleiros 

21h0{). 
Nilson Chaves e o cantor da 

miisica amazonica. Traga urn 
panorama mekklico e poetico a 
partir de uma linguagem 
propria, bebendo nos igarapes 
e misturando com o que ha de 

mais novo no mercado 
fonografico. Demonstra 
claramente a possibilidade de 
um mercado regional que 
precisa ser descoberto, afinal, 
pela mi'dia. Um 
reconhecimento da nossa 
qualidade em contrapartida ao 
imenso fluxo que ^ enviado 
constantemente pelos meios 
de comunicagao. Ainda assira, 
Tudo Indio, e seu disco mais 
pop. 

Tudo Nilson 
Talento, competencia, 

paciencia. Os segredos de 
Nilson que ao decidir lutar por 
espa^o em sua propria terra, 
soube impor. Cantando em 
pequenos bares ou em teatros, 
ele sempre primou pela 
qualidade, pelo apuro vocal e 
pela apresenta^ao de uma obra 
onde aos poucos foi 
desenhando um estilo proprio, 
unico, para o carimbo, por 
exemplo. Mostra como utilizar 
o que ha de mais puro no 
carimbo para introduzir seu 
toque magico, resultando em 
algo moderno e ao mesmo 
tempo, original. Quando as 
plat^ias se surpreenderam 
lotando teatros e imensos 
espa^os para aplaudir e cantar 
entusiasticamente, era o 
mesmo Nilson que trabalhava 
continuamente, paciente e 
poderia at6 mesmo 
interromper aquele coro e 
perguntar um artista da terra e 
nao desses que tern miisica em 
trilha de novela. E, tal como 
eles, Nilson teve seus discos e 

fitas disputados nas lojas de 
Belem. E nao ha fenomeno 
algum nisso. Ha talento, 
competencia, paciencia. Um 
melodicista romantico, terno. 
Um letrista moderno o 
suficiente para saber ate onde 
vai a modernidade e onde 
come^a a identidade com sua 
terra. E isso se aplica aos seus 
parceiros. Qualidade. Tudo 
Nilson. 

Tudo Indio, Tudo Parente 
Nilson sobreviveu a super 

exposi^ao a qual 
conscientemente se submeteu. 
Super exposi^ao de artista 
paraense? Sim, Nilson. Foi 
conquistar outros espagos e 
agora volta robustecido e com 
uma visao ainda maior de 
Amazonia, expressa neste CD. 
E quase 1 hora de miisica, 
abrindo com um rap manifesto 
caboco, Tudo Indio, 
absolutamente moderno, 
competitive, pop e 
essencialmente amazonico. 

Portanto, ai estao fortes 
motivos para aplaudir Nilson 
Chaves neste sabado no 
Caneleiros. Sua primeira 
apresenta^ao foi realizada 
ontem e conseguiu 
corresponder as expectativas 
do piiblico presente, que ja 
demonstra efetiva confian^a 
nas coisas e lousas promovidas 
pelo verdadeiro centre de 
referencia da cultural regional. 
Nao se pode rechayar. 0 
trabalho desenvolvido por 
Wilson Zara e sua equipe deu 
vida nova ao local e, segundo 

Ficha Tecnica do 

show de Nilson Ghaves 

Produ9ao Musical - 
^Nilson Chaves e 
Fernando Carvalho 

Produce Executiva- 
Rosana Yentas, Ricardo 

Franga e Nilson Chaves 

Mixagem - Luis 
Fernando "Grilo", Nilson 

Chaves e Fernando 
Carvalho 

Engenheiro de Audio 
-"Grilo" 

Engenheiro de Som - 
Renato Pinto 

Masteriza^ao - Vison 
Digital 

Assistente de 
Estiidio - Gra^a Almeida 

Programa9ao Visual 
e Computa9ao Grafica 

- Rosana Yentas 

Produ9ao Geral - 
Rosana Yentas 

Produtor 
Fonografico - Outros 
Brasis 

Gravado no M&M (RJ) 
em setembro e outubro de 

1995. 

Fazendinha 
por Nilson Chaves/ 

Joaozinho Gomes 
Foste feita pra seres do 

povo 

Pelas maos de um 

sublime poeta 
Onde tudo e o principio 

do novo 

E o come9o no rosto a 
fei9ao da beleza 

E no corpo a alegria da 
festa 

Pelo sol £s eleita 

princesa 
Filha moga do rio com 

a floresta - Bis 

Vamos sempre sentar 
na tua mesa 

Pra fazermos a ceia 
completa 

Sobre a guarda da tua 
nobreza 

Entre o teu marabaixo 

e a seresta 

Que voce ta fazendo 
menina 

Vamos pra 
Fazendinha? 

Nessa praia eu me sinto 
um rei 

Voce e minha rainha 

Tudo Indio 
por Eliakin Rufino 
Eu conhe9o wapixana 

que mora no Treze - 

E ele sabe de outros 
cem 

Que tambem moram 
la. 

Muita gente 'India, 
muita gente 

No Conselho 
indigenista 

Macuxi de Sao Vicente 
Tudo Indio, tudo 

parente 

Em cada bairro da 
cidade 

Cada tribo tern o seu 

representante 
Os tuchauas se 

reunem 
Toda semana 
Na associagao do Asa 

Branca 
Tudo Indio, tudo 

parente 

Eu conhe9o yanomami 
que vende sorvete 

E um pedreiro 
taurepang que vive de 
biscaite 

As mulheres indias, 
Longe da maloca e da 

floresta, 
Sobrevivem como 

desempregadas 
domesticas. 

E os milhares de 
meninos e meninas 

fazem papel de indio no 
boi 

Durante as festas 
juninas 

Tudo Indio, tudo parente 

ele mesmo gosta de afirmar 
sempre que temoportunidade, 
a cur to espa^o de tempo se 
transformara em espa^o 
cultural. Ganhara nova 
roupagem e tera I uma 
programa^ao variadissima pofn 
o propdsito de agradar a todos 
os gostos. 

Zara diz que ja tern 
preparada uma agenda de 
show§ para todo o ano em 
curso. Ainda no primeiro 
semestre trara a Imperatriz 
nomes de peso da Miisica 
Popular Brasileira (MPB). Por 
isso vale dizer, oportupamente, 
que tambdm d Tudo Zara. 0 
mo^o barbudo que canta e 
encanta a poesia irreverente 
do imortal Raul Seixas sabe 
fazer cumprir bem sua missao. 
Sem diivida alguma, e sinonimo 
de agao e credibilidade. 

No show que faz esta noite, 
Nilson Chaves mostrara 
miisicas de sua autoria e em 
parceria, alem da apresenta^ao 
de autores amazonicos e os 
amigos de sempre. O som d 
garantido por um grupo 
experiente, conhecido em 
discos famosos e sobretudo, 
em seus trabalhos passados. 
Pantico (bateria), Marcelo 
Mariano (baixo), Fernando 
Carvalho (produtor e 
guitarrista), Marcos Amma e 
Mapyu (percussao), Roberto 
Stepheson (sopros) e 
Fernando Merlino (teclados). 
Os arranjos sao divididos por 
Fernando Carvalho, Fernando 
Merlino Roberto Sepheson e o 

prdprio Nilson. 
0 show, a exemplo do CD, 

tera rap, acalanto, can^ao, 
reggae, salsa e carimbo. 
Completo. Assim pode se 
definir Nilson Chaves, 
divulgador tambem da terra da 
Bel^m Grao-Pard. Falar da 
miisica paraense e nao 
mencionar o seu norae ^ 
incorrer em grande equivoco. 

De Cora9ao Sonhador, 
essa joia da verdadeira MPB vai 
varando fronteiras e fazendo 
historia. Seu nome, assim, ja 
conhecido emoutras plagas. E 
melhor ainda para qupm gosta 
do seu genero 6 que ele nao 
estaciona no tempo. Anuncia 
que tern projetos ja prontos 
para o futuro. 

Nilson Chaves. E tudo. 
Tudo Indio, Tudo Parente. 
Canta o Tocantins com muita 
propriedade e dignidade. 

0 CD Tudo Indio foi lan^ado 
no dia 12 de dezembro de 1995 
e o mercado fonografico 
brasileiro o recebeu de forma 
positiva O evento aconteceu no 
Roxy Bar, em Bel^m, e a 
gravadora 6 Outros Brasis. 

O destaque fica por conta de 
um velho parceiro Vital Lima e 
os trabalhos oriundos do Acre, 
Manaus, Amapa, Marapanim e 

Cuba, de Fidel Castro. Trata-se 
da miisica Na minha 
juventude, escrita pelos irmaos 
cubanos Raul Torres e Julio 
Fowler, resultado da conexao 
CubaCaribe. Tern tern nada de 
caliente, os balan^os 
conhecidos de todos n6s. 

Motoca - Motores Tocantins 

Ltda - Revendedor Honda 
f 

Comunica a sua clientela que estara 

funcionando em seu novo enderego a 

partir desta segunda-feira, dia tres de 

junho. 

Suas novas e modernas instalagoes 

passam para a rodovia BR-010 Km 

1350 proximo a Tocauto. 

E neste mes de junho o cliente e 

contemplado com um deseonto de 

50% (cinquenta por cento) na mao- 

de-obra em sua oficina autorizada. 

Comunica ainda que em virtude da 

sua mudanga, estara sem funcionar 

nesta quinta, sexta e sabado, 

voltando a atender normalmente sua 

clientela na proxima segunda-feira. 

X 
mm 

O JEITO CALMO E DOGE, A VOZ SUAVE 

E API N ADA FAZEM DE NILSON 

CHAVES UMA PEREEITA TRADUgAo 

DA AMAZONIA 

NAO PERCAM!! 

Hoje, dia 08, no 

Caneleiros Bar, 

as 23:00 horas 

L    : • :          <    
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Engenheiro morto em acidente 

Acidente na Babagulandia causa vitima fatal no feriado 

por FRANCISCO DO VALE 

Perda de documentos 
Raimundo Nonato de 

Souza, brasileiro, 
pernambucano, casado, 
comerciante, 61 anos de idade, 
residente na rua Ceara, 431, 
bairro Nova Imperatriz, 
comunicou na Depol, que 
perdeu os seguintes 
documentos pessoais: Carteira 
Nacional de Habilita?ao, 
Carteira de Identidade Civil, 
entre outros. 0 caso foi levado 
ao conhecimento das 
autoridades. 

Perda de cheque 
Marlon Oliveira Camargo 

Tocantins, solteiro, 24 anos de 
iddade, comerciante, filho de 
Maria Oliveira Camargo, 
residente na rua Sao Pedro, 27, 
bairro Nova Imperatriz, 
comunicou na DRF que perdeu 
uma folhade cheque do Banco 
do Brasil, agencia 3280/8, da 
Pra^a de Fatima, conta n0 

52391/ 7 n0 587571, em nome 
de Ireni P da Silva. 

Furto de bicicleta 
Abia Almeida Araiijo 

Cardoso, maranhense, solteiro, 
estudante, 20 anos de idade, 
residente na rua Iracema, 407, 
bairro Nova Imperatriz, 
comunicou na DRF que foi 
vitima de fiirto de sua bicicleta 
Caloi Ced Plus 95, cor vinho, 
n0 070267-JB. 0 caso foi levdo 
ao conhecimento do senhor 
delegado. 

Perda de documentos 
Ivan Paiva Assun^ao, 

maranhense, desquitado, 45 
anos de idade, residente na rua 
Urbano Santos, 562, bairro 
Ju^ara, comunicou na Depol, 
que foram perdidos todos os 
documentos do veiculo Fiat 
Fiorino, placas HOU 7348- 
Imperatriz-MA, ano 88, cinza, 
alem de duas folhae de cheques 
003915 e 003916, conta 2365-5 
-agencia local, no valor de R$ 
500,00 reais. 

Perda de cheques 
Isabel da Silva, brasileira, 

maranhense, casada, 59 anos 
de idade, residente na rua 
Tamandare, n0 8020, Jar dim 
Sao Luis, comunicou que 
perdeu os cheques de 
numeros nao lembrados, do 
Bradesco local. 

Assalto 
Jos^ Antonio de Oliveira 

Filho, brasileiro, maranhese, 
21 anos de idade, filho de Jose 
Antonio de Oliveira e dona 

Miriam de Souza Oliveira, 
residente. na rua Guarani, s/ 
n0, Parque* Sao Jos^, 
comunicou que na noite da 
ultima quinta-feira fora 
abordado por dois elementos 
de identidade desconhecida. 
Segundo o queixoso, os 
elementos estavam armados 
com uma faca, Ihe renderam e 
tomaram-lhe a bicicleta e sua 
porta c&lulas contendo todos 
os seus documentos pessoais 
e a importancia (le R$ 30 reais. 
Apos o assalto, os elementos 
tomaram rumo ignorado 
levando os objetos. O fato, 
segundo o comunicante, 
ocorreu por volta das 21h30 da 
ultima quinta-feira. 

Arraiais em Sao Luis 
A partir de ontem, os 

arraiais que nao tiverem 
licen^a de funcionamento 
liberada pela Secretaria 
Municipal de Terras, 
Habita^ao e Urbanismo terao 
suspensas suas atividades. A 
informa^ao e do secretario 
adjunto da Semthurb, Omar 
Gerude. Segundo ele, dos 57 
pedidos ja encaminhados 
aquela Secretaria, apenas 16 ja 
receberam autoriza^ao para 
funcionar. 

Todos os arraiais ja 
licenciados "apresentaram 
requerimentos, anexados a 
abaixo-assinados dos 
moradores, informando o 
local, a quantidade e o periodo 
de funcionamento dos arraiais 
juninos, e tiverem suas 
propostas aprovadas", disse o 
adjunto. 

De acordo com Omar 
Gerude, a partir da 
documenta9ao apresentada 
pelos interessados em instalar 
urn arrarial, os fiscais da 
Semthurb fazem uma vistoria 
para verificar a viabilidade da 
realiza^ao da festa. 

PM 
A Policia Militar de 

Imperatriz continua fazendo 
excelente trabalho, 
principalmente no periodo 
noturno. O trabalho e na 
tentativa de impedir o alto 
indice de assalto, roubo e 
crimes na periferia. A16m de 
prestar excelente trabalho de 
atendimento no 190. a PM 
esta trabalhando em conjunto 
com a Policia Civil para 
melhoria da seguran^a 
imperatrizense. 
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Acidente na avenida Babagulandia envolvendo um Gol e 
um caminhao teve vitima fatal 

por Francisco do Vale 
Da Editoria dp Policia 

I 
Um veiculo Gol, cor prata, 

placas HOQ 1640 de 
Imperatriz, conduzido pelo 
engenheiro agronomo 
Francisco Alves Correa, 30 
anos, maranhense, em alta 
velocidade, causou mais um 
acidente em Imperatriz. 

A informagao obtida pela 
pericia deu conta de que o 
motorista do Gol, Francisco 
Alves, vinha desenvolvendo 
uma velocidade acima de 100 
Km por hora. O Gol entrou 
debaixo de um caminhao que 
estava estacionado na avenida 
Babagulandia, nas imedia^oes 
do Hotel Itaqui. 0 caminhao 
Chevrolet de placas IZ 6282 - 
Imperatriz, segundo 
informa^des de moradores, 
estava estacionado no local 
desde as primeiras horas da 
quinta-feira. 

O acidente 
O choque violento 

provocou a destrui^ao por 

complete da frente do Gol. O 
motorista e agronomo 
Francisco Alves Correa, teve 
morte imediata provocadapor 
traumatismo Creno Encefatico 
em fun^ao da forte pancada na 
cabe^a. 0 corpo foi levado do 
local do acidente direto para a 
Funeraria Pax Imperatriz, 
onde foi feita a necropsia e 
liberado para familia. 

Policia 
O acidente ocorreu por 

volta das 4h45 da madrugada, 
e a Policia Civil so tomou 
conhecimento de forma oficial 
por volta das 06:00 atraves de 
um registro de ocorrencia feita 
no Plantao Central da 
Delegacia Regional de 
Seguranya. % 

A vitima 
Francisco Alves Barbosa, 

brasileiro, maranhense, 30 
anos de idade, casado, residia 
na Luis Domingues, 1545, no 
Mercadinho, excercia o cargo 
de professor secundarista no 
Centro de Ensino de 1° e 2Q• 
Graus Amaral Raposo. 

Marido agride espose, 

Totalmente embriagado 

um homem espancou sua propia esposa no Entrocamento 

por Francisco do Vale 

O mimero de ocorrencias 
de espancamentos em 
mulheres vem aumentando a 
cada dia em Imperatriz. A 
DEM - Delegacia 
Especializada da Mulher, 
registra em media 03 casos 
por dia. Ontem a senhora Rita 
Maria Dina, brasileira, 
piauiense, 43 anos de idade, 
casada, do lar, filha de 
Laudivino Lacerda da Rocha 
Qa falecido) e dona Hipolita 

Dina de Souza, residente na 
rua Genesio Rego, 31, no 
Entrocamento, procurou o 
agente Chico para comunicar 
que o seu ^sposo ingeriu 
bastante bebida alcoolica no 
barzinho de sua propriedade, 
e que quando estava 
totalmente embrigado, ja por 
volta das 22:00 horas, passou 
a agredi-la. Segundo a 
queixosa, o elemento 
Francineudo Oliveira Silva Ihe 
agrediu com varios chutes e 
pontapes, al^m de proferir 

palavras de baixo calao contra 
a queixosa e seus familiares. 
O caso ja e do conhecimento 
da delegada Cynara Eliza 
Freire Gama, que ira ouvir as 
duas partes; o acusado e a 
vitima. 

Tentativa de homicidio 
Eurenir Ferreira Oliveira, 

maranhense, casada, 21 anos 
de idade, filha de Jos6 
Rodrigues e Maria do Carmo 
Reis Santos, residente na rua 
Sao Raimundo, 149, no 
povoado Cama^ari -Imi)eratriz, 

comunicou que no ultimo dia 
05 de junho, por volta das 
20:00 horas, o seu padrasto de 
nome Domingos Pereira dos 
Santos, maranhense, 38 anos 
de idade, apos ingerir bastante 
bebida alcoolica, tentou contra 
a vida da senhora Maria do 
Carmo Reis Santos, e que so 
foi contido com a interferencia 
da comunicante, e que no 
momento da confusao o 
acusado acertou com uma 
faca a sua mao, causando Ihe 
um profundo corte. 

Keqioncn 

Morte de agiota 

ainda e grande misterio 

por Francisco do Vale 

O mais denso misterio 
envolve a morte do agiota 
Jose Maria Silva Santos, 39 
anos de idade, morador da rua 
34, quadra, 52, casa 08, no 
lugar Serra Pelada, no bairro 
Coroado. Ele era solteiro, 
morava so e foi encontrado 
nos fundos de sua casa 
agonizando. No Hospital 
Municipal Djalma Marques, 
onde morreu, foi constatado 

que ele havia ingerido uma 
forte dosagem de veneno. A 
vitima, que emprestava 
dinheiro a juros a diversas 
pessoas, fazia refei^oes em 
casa de vizinhos. Antes de 
jantar, na tarde da ultima terga- 
feira, comentou para dona 
Maria do Rosario Gon^alves 
Lopes que estava com a 
quantia de 5 mil em casa e 
ainda nao havia decidido se 
depositava no banco. . 

Na manha de quarta-feira 

ele foi encontrado caido nos 
fundos do quintal. Foi 
conduzido imediatamente para 
o Socorrao, onde permaneceu 
internado. Na noite de quarta- 
feira uma das portas de sua 
casa foi arrombada e os 
invasores vasculharam todos 
os moveis. A policia esteve na 
casa e nao encontrou dinheiro, 
apenas uma grande 
quantidade de notas 
promissorias assinadas com 
valores de ate R$ 2.000 mil. 

Algumas pessoas tocaram 
fogo em certa quantidade de 
papeis que foram deixadas 
pela policia o que e um tanto 
suspeito, pois tudo deveria ser 
examinado antes de ser 
destruido. 

Acreditam as autoridades, 
que o veneno que determinou 
a morte do agiota tenha sido 
colocado na sua refeigao por 
pessoas que sabiam que ele 
estava com o dinheiro em 
casa. 
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