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O Tempo 

() Institulo National do 
Metoorologia infonna quo o lompo 
oni Imporalriz hojo sora 
onsolarado a modorado coin o 
visibilidado boa. 
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Caravana do aniigos do Ildon 
Marquos quo rooopcionam o 
intorvcnlor n(» Aoroporto do Invporatriz, 
(iuilbormo Eortos Moroira. 
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Ildon chega hoje e confirma candidatura 

Ex-interventor sera recepcionado no Aeroporto 

Depois ele segue para a sede do PMDB de Imperatriz 
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Lx-interventor Ildon Mnrques de Souzn on undo hoje, oficiolmente, sun condidoturo o prefeito de Imperatriz 

(> ox-inlorventor estadual 
Ildon Marquos chega hoje as 
18:15 horas a Imperatriz e 
anuncia oficialmonte sua 
candidatura a prefeito de 
Imperatriz. 

Ildon Marques devera ser 
recepcionado no Aeroporto 
Guilhormo Cortes Por 

amigos 0 candidates a 
voroador dos partidos que o 
apoiam, PMDB-PRP-I^L- 
PCdoB. 

"lldao" confirmou que tao 
logo chogue em Imperatriz, 
soguira para a sede do 
partido ao qual e filiado, o 
Partido do Movimento 
Domdcratico Brasileiro. 

()s partidos que 
sustentam a candidatura do 
Ildon Marquos seguem 
tambdm para a sede do 
PMDB localizada na avonida 
Dorgival Pinhoiro do Sousa. 

Ontom a noite, , por 
tolofono, Ildon afirmou que 
os partidos pohlicos sao o 
alicerce para uma sociedade 
justa o democratica. 

"Somonto as ditaduras que 
oprimom o povo proibom o 
funcionamento regular dos 
partidos policos", lembrou 
lid on M ar qu es. Pagina 3A 
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^Acordao" em Brasilia define 

apoio do dep. Davi a Fiquene 

K o mimoro do santos 
quo ombalam os chamados 
fostojos juninos. Santo 
Antonio, Sao Joao o Sao 
Podro sao comomorados 
no Brasil com o Iradicional 
Arraial ondo aconloco a 
Uuadrilha, o um casamonto 
matuto. 

() fato 

() 50" Bis 
roaliza nos 
proximos dias 
21 o 22. 

animada testa junina na 
Aroad(> Dizordo Batalhao. 
Aldm da boa nuisica, a 
soguranca thwo atrair 
quoin comomora os 
fostojos. 

A pessoa 

Na ultima soxla-foira mais 
uma otapa do "acordao" foi 
solatia (mi Brasilia ontro o 
dopulado fotltTal Davi /\Ivos 
Silva o o sonador Kdison 
Dibao. 

O dopulado Davi Alvos 
Silva confirmou o apoio ao ox- 
govornador Jose do Ribamar 
Piquono, quo concorro a 
Profoitura do Imperatriz polo 
PPL Pan troca, o parlamontar 
ganhara tros socrotarias, na 
hipdtoso (!(> PiqiuMio sor o 
profoito do Imperatriz. 0 
dopulado I )avi Alvos Silva sera 
o candidato a vico-govornador 
om I OOg na ohapa do sonador 
Pxlison hobao. Pagina 3A 
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Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

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

politicos. 
Com uma linguagem 

agil, Frederico Luiz abusa 
da charge eletronica com 
o Ze da Pra^a. 
personagem criado para a 
coluna. Pagina 1C 

S a n I 
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Deputado Davi AJves apoiard Ex-governador Fiquene 

Drama 

Acidente envolve quatro vefculos 

, 
santo ma is k j 
popular do 
globo. Flo d 
conhocido no Brasil como 
o santo casainontoiro. No 
S(mi dia, IM do junho, o 
duranto todo o mds. d 
conuini quo honuMis o 
mulhoros solloiros facam 
"simpatias" com o objotivo 
do concrotizarom simis 
rospoctivos casamonlos. 
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Vmrio 

1 m onibus foi o causador 
do um acideMito, no sotor 
t ntrocamonto. quo onvolvou 

Glima e ten so 

em 

Buriticupu 

O clinia na Pazonda 
Cikol, om Buriticupu, ainda 
d Umiso o novos conflitos 
podtuii ocorror. Somalia 
passada quatro possoas 
morroram no conflito do 
terra no municipio. 

O.s corpos dos 
funcionarios foram 
sopultados no sabado pola 
manha om Ayailandia. todos 
jn em ostado do 
docomposicao. Pagina 8A 

quatro vofculos. () dologado 
Francisco Alvos advorto para 
quo os motorislas sojam mais 

Homem e 

disputado 

por amante 

e esposa 

Mais uma con fu sao 
onvolvondo adultdrio foi 
rogistrada om Imperatriz. 
Rosilono acusaamanlo do sou 
marido do siMiioar discdrdia 
no sou lar. Ida quor punir a 
amanto por ofonsas morais 
contra sua pessoa. O caso foi 
pJirar na dokgacia. Pagina 8A 

cautolosos, provonindp 
acidonto o usando dirovao 
(iolonsiva. ^ Pagina 8A 

Reeoneilia^ao 

aeaba em 

briga e caso 

vai parar na 

Delegacia 

Marido e mulber 
acabaram so desentendendo 
depois do ostarom juntos 
tomando corvoja. 

O casal tentava a 
reconcilia^ao quando surgiu 
a discus sao que os lovaram 
para o Primeiro Distrito 
Policial. Pagina 8A 

ffinriifarifiK 

!! It 

US$ Comercial Conipra 

R$ 0,18)40 

L!S$ Comercial Venda 

R$ 0,9950 

I )S$ Da rale lo Compra 

1^$ 1,00 (5* foira) 

USSDaraleio Venda ; 

R$ 1,01 (.V foira) 

US? hinsmo Compra 

R$ 0,9080 

US? huismo Venda 

R$ 0,9990 

Ouro (grama) 

KS 12,450 (quinta-f<Mra) 

Poupanca 

1,0696% (16.05.96) 

UFIR 

1,0696 (16.05.96) 
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Jussara Cerqueira comenta 
a sociedade imperatrizense, 

e Soraya Luiza, a 
a^ailandense 

Confira close de 
aniversariante da 

semana 

Programacao da TV 
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Ha varios dias qur a 
impressao do Jornal 
Capital csla do <'XtoIcnlc 
qualidadc. acabando com 
arjuclas falhas nas bordas 
do Jornal. 

Pedro Cavalcanti 
Centre 

Eleigao 98 

Ate o momcnto torn scis 
candidatos a prelcito do 
Imporatriz. Eu vou votar 
om todo^pra quo ninguom 
fiquo com raiva. 

Joao Ananias 
Bacuri 

Conor Farias torn razao 
quando afirma quo nossa 
oleicao vaca vai 
dosconhocor boztTro. C) 
nogdcio ja como«;ou a 
osquontar. Em julho vai 
po^ar fogo. 

Sao 
Joao 

Esso ano o Sao Joao vai 
I sor mais animado om 
Imporatriz. Polo monos ja 

i ostou porcobomlo a | 
i motivavao dos arraiais. 

Francisco Si ha 
Jugara 

Goslaria do sabor so o 
I intorvontor Dorian 
, Monosos ostara apoiando 
as quadrilhas juninas dos 

i bairrosdo Imporatriz? 

Pedro Alves 
Bacuri 

() Sao Joao d uma fosta 
i tradicional o podo inclusivo 
alrair turistas. O 

i intorvontor ostadual 
Dorian Monosos bom quo 

j podoria apoiar mais as 
quadrilhas dos bairros do 
Imporatriz. 

Joao Cassemiro 
Nova Imperatriz 

Novos 
Municipios 

()s novos municipios 
dovoriam sair mosmo. Voja 
o caso do Availandia quo 
om pouco tempo 
consoguiu so dosonvolvor 
o trouxo progrosso para 
sous moradoros. 

Ana Claudia 
En t rone am en to 

Agovornadora Rosoana 
Sarnoy podoria alrapalhar 
monos o doixar quo 
houvosso oloicdos nos 
novos municipios osso ano. 

Herbertb Vieira 
Centre 

Sou contra a criayao dos 
novos municipios. Para 
quo adrninistrar a misdria 
quo ja oxisto? So st" divide 
o bolo quando ha fartura. 

Olivaldo Viana 
N. Imperatriz 

As.sociayao Comercial e Industrial de Imperatriz 

Associatjao Comercial 

apoia F eiras 

porSocorro Carneiro 
Da Editoria de Informatica 

()s maioros intorossados no 
dosonvolvimonto da cidado siio 
os omprosarios, ospocialmonto 
os lidoros da classo 
omprosarial. 1? os lidoros da 
classo omprosarial sao os 
omprcsarios quo so oficonlram 
invostidos nos cargos do 
dirotoros da Associayao 
Comercial ( Industrial do 
Imporatriz (ACII). a onlidado 
fpio mantdm com o Sobrao, 
drgao promolor das Eoiras do 
Nogocios. ostroita parcoria, 
inclusivo fisica. visto quo osso 
drgao funciona no prddio da 
AsSociacao. 

Sao doscabidos o 
inconsoqiumtos, porlanto. 
su spoil os conumlarios 
publicados rocontomonto a 

osso fospoito. os quais 
rosponsabilizam a AC II pola 
nao promocao das Poiras do 
Nogocio^ do Sobrao osto ano, 
domonstrando claramonto a 
dosintonnavao do quoin t rat on 
do assunto nossos tormos, 
so nao 3 ma fo, mosmo. 
provavolmonlo alimentada 
polo atrolamonto do jornalistas 
o intoro.ssos oscusos. visto quo 
d o Sobrao o tinico promolor 
dosses ovontos. 

Ofatot quo.comoparcoria 
o anfitria do Stdirao, a 
Associacao Comercial torn 
participado com tdotiva 
colaboracao. nao so das Eoiras 
do Nogocios. como do outras 
inicialivas dosso drgao. 
Sompro quo omprosa loi 
convidada. ossa tmtidado so 
dispds a colaborar. como nao 
podoria doixar do sor, uma voz 

quo sao as onqirosas. 
roprosontadas natural mo nl< 
juda ACII. as protagonistas — 

roais palrocinadoras — 
dosses ovontos, aposar do nao 
sor as rosponsavois pola sua 
promocao- 

Aldm disso, dificuldados do 
ordom tdcnica ou tdcnica ou 
ocondmica so dovom a fatoros 
quo nao dizom rospoilo a 
possoa ih) prosidonto da 
Associacao Comercial. Nao 
sera um cidadao do per si. 
tmibora roprosotanto da classo 
omprosarial. quom podora 
viabilizar a roalizacao dos 
projotos Sobrao. aid mosmo 
porquo. como o notorid, o osso 
drgao o promolor do ovonto. (• 
a ACII nom soqnor loi 
consult ada sobro o assunto 
nom sou prosidonto foi ouvido 
quanto a quoslao. 

Marcha para Jesus 

mobiliza evangelicos 

No proximo dici 29 deste mes sero reolizodo | 

sm Imperatriz ma^s uma "Marcha para Jesus", 

organizada por uma comissao especial que 

congrega todas as denominaqdes evangelicos 

da cidade. O' evento, como nos anos 

□ nteriores, deve mobilizar milhares de : 

evangelicos, sobretudo em razao do objetivo ; 

da marcha, que e de declarer que "Imperatriz 1 

e do Sonhor Jesus Cristo . | 

O inicio da marcha sera na rua Rui Barbosa, 

defronte a Prefeitura. Oportunidade em que 

sera hasteada a Bandeira Nacional pelo 

interventor Dorian Menezes, que tambem e 

evangelico. fl partir dai a marcha percorre ruas 

e avenidas de contra se dirigindo para a Praqa 

da Biblia, onde sera realizado um grande 

louvor com cantores evangelicos da cidade. 
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Govemador destaca potencial 

da microrregiao de Picos 

■ -i 

t: 

por Ary Ribeiro 
Jornalista 

"A grando capaciclado do 
trabalho do povo do IMaui d 
confirmada no Municipio do 
Ricos, com aprovtMlamonlo 
integral do suas 
potoncialidados. atravds das 
culturas do algodao o do alho; 
no aprovoitanlonto racional 
da riquoza apicola. da 

moralidado polilica o da 
dodicayao ospocial a 
agroi»ocuaria . 1'oi o (juo 
disso o govornador Francisco 
Moraos Souza. na solonidado 
do oncorramonto da X\ 111 
V. x p o s i v a o - 1' o i r a 
Agropocuaria do I'icos, no 
ultimo domingo. no Rarquo 
Josd do Moura Montoiro. 

Acompanhado da primoira 
dama. Adalgisa Moraos 

Souza, o gtivornador loi 
rocopcionado om Ricos polo 
socrotario da Agricultura. 
llaroldo Vasconcolos. o o 
subsocrotario. ; Josolito 
Borgos, aldm do prosidonto 
da Emator. Joso Irismar 
Cavalcantp, do dirotor 
tdcnico do drgao, Wilton 
Eontonolo, o por lidonmyas 
politicas da rogiao, 
roprosonlada polo luloi 
politico. Oscar ludalio o os 
doputados Klobor Eulalio o 
War ton Santos. Tambdm 
oslivoram om Ricos o titular 
da Dologacia Rodoral da 
Agricultura. Josd Wollington 
Dias. o suporinlondonto do 
Banco do Norddsto. 
Adalborto Eolinto, o profoilos 
da microrrogiao. 

A foira-quo comocou na 
ultima (pi art a-foira, rouniu 
cmprosarioso agopoouarislas 
da rogiao Sul do Itstado. 
ospaoialmonto da 
microrrogiao do Ricos. como 
tambdm dos ostados do 
Tocanlins, Minas (rorais. 
Bahia o Rornarnbuco. num 
total do F4:J2 animais 

oxpostos, ontro bovinos, 
caprinos. ovinos o oquinos, 
t ddos cadastrados o 
fiscalizados polas oquipos do 

sanidado animal da Socrotaria 
Estadual da R'.gricnUura. A 
movimontacao comorcial loi 
inoontivada pola prosonca do 
instituicdos finaooiras como o 
Banco do Brasil o Banco do 
Nordosto, com o 
oforocimonto do linhas do 
crddito ospooiais o suliciontos 
para atondor para atondor a 
domanda. 

() ovonto o realizado polo 
(iovorno do Estado, atravos 
da Socrotaria da Agricultura. 
Abaslocimonlo o Imigracao. 
num trabalho conjunto com <> 
Inslituto da Assistom ia 
Tdcnica o T?xtoncao Rural - 
Emator o Associacao dos 
Criadoros da Microrrogiao do 
Ricos, cujo osforco do 
roalizacao loi donominado 
com a implomontacao do 
novas adaplac'dos ao parquo 
do oxposicno. «'i lim do 
olorocor 1 ondiors 
adoquadas ao dosom|>onho da 
agropt'cuaria no T.slado. () 

ponlo prinoiiJal loi a 

inauguracao do um pavilhao 
ospocifico a oxposigao do 
caprinos o ovinos, atondondo 
roivindicacbos dos mombros 
da Associacao Riauionso dos 
c riadoros do Caprinos o 
Ovinos - ARK (A I. qno 
agradocom <> omponho do 
socrotario da Agricultura, 
HAroldo V ascocolos. c do 
subsocrotario Josolito 
Borgos. 

No oncorramonto da 
oxposicao. autoridados o 
lidorancas politicas do Rico> 
tambom agradocoram ao 
govornador o aos dirigonlos 
dos orgaos quo cuidam (lo 
sotor primario pianionso. T.los 
roconhocorain a aloncao 
dodicada aqnola rogiao, com a 
promocao do um ovonto quo 
so transforma num inconlivo 
imporlanlo ao 
dcscnvolvimonto do sotor. 
com a oxposicao do animais do 
alia linhagom a disposicao (los 
cmprosarios da microrrogiao 
,](> Ricos qm doscjam 
molhorar gonolicanu nl» 
sous robanhos. 

OS 

" " 0 Jornal Capital e uma pubUcaQao do 

Slstoma Tticauu's <lc Coinuaicacao 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

Jose Filho 
Diretor Comercial 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 

Redac^o: Super Quadra 602 - Rua 4 - Casa 3 - CEP $5600 - 000 - '™Peratrj2 - 
Telefax 1008) 722 2012(anuncjos e assinaluras) (098) 723 3l>22tR«dacao) 

Dislribuidor exclusivo para todo Brasd: Jose Carlos S. Pererra 
R. Cel Manoel Bandaira, 1709, Fone |09B) 723 3410 - CEP 65900 • 000 - Imp.rat,,, . Maranhao 

Representante Nacitmal". formato • Tone (011) 214-ib'4 

FranQa Coelho 
Diretora Comercial 

Socorro Carneiro 
Diretora de Informatica 

Elenice Leonel 
Diretora de Redatpao 

Edit ores A ssistenlcs: Rainmndo Primeiro. I'rancisco do I 'ale Kcmlsov Son.sa. .l' \ .l/ugu" 
.Jalclene \ lines c Leu Costa , , , ■ , // r 
Sucursal de A^ailandia.Marinaldo Convolves. Soraya Luira, \ aldo I ale. Kenildo Jaconu 
Digitayao: Xciu ilene I dsconcelos 
Colahoradores: .lucelin'o I'ereira e ('lisses Bray,a 
Montagem: Joel < tomes Bray a 
Impressao: Joao Sanfana 

O Jornal Capital rccebe noticiarios das agendas Estado e Voz da America 
Os artigos amnadas nao reflet em necessariamenie a opintdo do Jornal 
Cartes para a RedegSo devem s&r postactas para o enderego contido neste expediente 

Ao editor e facuftado o direito de publicd-las de forma resumida 

Fotos e 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

18/06/96 

Mospital Santa Zereza 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados 

SUS - hoje, dia 

18/06/96 

Mospital Santa Monica 
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Ildon chega hoje e confirma candidatura 

Ex-interventor visita sede do PMDB 

Caravana de amigos e candidates acompanham candidato 

OAB presta assistencia 

judiciaria a carentes 

Aprovcitando experiencia 
anterior, a qual inantem a 
marca do sucesso. i lanlo no 
campo de esla^io como no 
di/ respeito a preslavao de 
assistencia judiciaria a 
pessoas larentes. o 
Kscrilorio Kxperiinenlal da 
()AB-MA inauKiirando ha inn 
mes e meio vein atendendo 
diariamenle cerca de 20 
liessoas (pie vein bnscar 
junto a OAR a sohpao de 
sens problemas. 

Supervisionado pelo 
advo^ado Waller Reis 
I'inheiro, o alendilnenlo 
judiciario^ralnito alraves do 
Kscrilorio Kxperiinenlal veio 
alender as necessidades dos 
esl udanles do direilo. 
abrindo inn campo de esta^io 
rico em experiencia 
profissional, em 
contrapartida ao 
alendilnenlo de pessoas 
t ariMiles de jnsliva. vislo nao 
ler si do ainda iin] l.'iniada a 

I >« lenst»ria Riiblica do )■ stado 
do Maranhao. 

i () presiodenle da OAH- 
MA. Raimnndo Kerreira 
Marques, prelende eslender 
o alendilnenlo do l;.scrilorio 
Kxperiinenlal as principais 
cidades do inlerior. 
especialmenle Imperatriz 
onde existe uma baculdade 
de Direilo. proporcinando 
aos estudanles acesso a inn 
c ampo de esta^io rico. e a 
comimidad(>. a possibilidade 
de acesso a.luslica. 

() Irabalho dos estagiarios 
nao licara reslrilo apenas ao 
alendilnenlo no escrilorio. 
em parceria coin a Comissao 

de Direilos llumanos 
acompanhados por 
supervisores, os estudantes 
parliciparao lambem do 
levantamenlo da situavao 
dos delenlos na 
I'enilem iaria A^ricqla de 
I'edrinlias; nos Dislnlos e 
Kenlral de Recolhimenlo. () 
objelivo e detectar casos em 
que os presos possam ^ozar 
de alt ernali vase subslilnicao 
da pena, on suspensao do 
processo. viabilizando ainda 
a possibilidade de libertar 
pessoas que I em direilo ao 
indulto. 

D Kscrilorio 
KxperimcMital da OAR e 
comiHislo |M»r bachareis, que 
supervisionam 40 
eslagiarios com capacidade 
de alender ale .>0 casos por 
dia, instalado na prdpria sede 
da OAR, na Rua do Alecrim 
17(). c. enlro, acolhendo 
causas civeis. trabalhistas. 
de lannlia, baslando para 
lanlo o clienle comprovar 
renda mensal de inn salfirio 
mmimo. Nos proximos dias, 
o b'scrilorio Kxperiinenlal 
sera Iransferido para o 
predio do anlitio" Noted 
C entral. em salas cedidas 
I'ela IVefeilura Municipal de 
Sao Kins. 

As novas acomodavdes 
do Kscrilorio lerao 
capacidade de dinamizar 
ainda mais os Irabalhos. ja 
que o I'lenario Herman 
Raela lornou-se pequcnio 
demais jiara o niimero de 
pessoas que diariamenle 
procuram a assislencia da 
()AR MA. 

OAB, Secretciria de Segurancja 

e Ministerio Publico discutem 

sistema penitenciario 
O Konsellio Scrcional c 

Comissao de Direilos 
llumanos da ()AH receberam 
a visila do secrelario de 
Se^iiranva I'ublica e Juslic.a, 
cel. Jair Xexeo, e do 
represenlanle do Ministerio 
Riiblico, Marco Antonio 
(iiierreiro, qiwuulo disvuliram 
a complexidade do Sislema 
I'enilenciario. numa lenlaliva 
de vuscar soluvocs para 
minimizar os problemas 
carcerarios no Maranhao. 

Duranle reuniao, o ccd. 
Xexeo ax|>ds a siluavao dos 
presos da I'enileiu iaria 
A^ricola de Redrinhas, da 
Cerec e demais dislritos 
policiais, consolidando a 
necessidade da ac,ao de 
profissionais do Direilo, que 
tenham coravao huniano, para 
auxiliar ariueles que perderam 
0 sen melhor Ixm. que e a 
liberdade, alirmou 
cale^oricamenle o secrelario 
de Sejiuranva. acredilando 
numa a^ao conjunla da 
1 omissao de Direilos 

I lumanosdal )AR e Minisleiio 
Riiblico, na realizavao de um 
I rahall 10 que vc •nha vial lilizjir a 
elerividade da D i de indullo. 
assinada recenlemenle pelo 
presidente KcTiiando 
Henrique Cardoso e nas 
demais modol'icavoes que 
nex e ssila o sistema ciirccraiic >. 

O promolor de Jusliva, 
Marco Antonio (luerreiro. 
represenlando o Ministerio 
Riiblico. lez uma breve 
explanacao das a«.-oes do 
Ministerio Riiblico, e de um 
recenle levanlamenlo feilo 
junto a |k>|mlavao carceraria. 
afinnando nao ler ncMilunn 
I >ri 'S* > com sentc-nva cnmi 'ric la. 
. eiu arcerado. 

O conselho da OAR 
r|ueslionou varios asinxtos e 
ac«">es do Sislema Riiblico 
como a su|H-rlota«,ao, falla de 
uma terapeutica penal e 
ocupacional dos presidiarios. 
(pie vivem de forma sub- 
humana. alem da falla de 
assislencia de uma I )efens< >ria 
Rublica no Maranhao. 

por Frederico Luiz 
Da Diregao de Jornalisrjno 

Ildon yiarqueti e o enndidato do PMDIinpivfeito de Impemtriz 

0 ex-inlervenlor Ildon 
Marques de Sousa anuncia 
oficialmente hoje sua 
candidatura a prefeilo de 
Imperatriz pela coligavao 
RMDR-RRR-RSI.-RCdoR. 

Kle chega de viagem ao 
exterior as 18:If) hs e segue 
para a sede do RMDR 

Dili grupo de amigos e 
candidalos a vereador da 
coligayao qu(> suslenla lldoii 
Marques devera aconipanhar 
o ex-interventor no percusso 
ale a sede do Rarlido do 
Movimento Deniocratico 
Rrasileiro. 

As 20:12 de onlein, por 
telefone, Ildon Marques disse 
que "nada mais juslo Como 
candidato a convencao. do 
que visilar a sede do partido 
politico ao qual e filiado". O 
ex-intervenlor disse que e 

preciso forfalecer as 
agremiavoes polilicas. sem as 
quais e impossivel a 
ilemocracia e a justica social. 
"(Juando um dilador chega ao 
poder, aprimeira coisaque faz 
e acabar com os partidos 
politicosj quando a 
democracia e reestabelecia, a 
primeira providencia e 
legalizar os partidos", 
comparou "Ildao ". 

() candidato do RMDR a 
prefeilo de Imperatriz 
confinnou que sen programa 
de governo pliorizara as 
acbes para dislribuir renda 
atraves db desenvolvimento 
aulo-susienladd. "Vamos 
investir pas pessoas; em 
educacao. saiide e seguranca 
para o cidadao. Vou continuar 
apoiando a crianca. tirando os 
menoresdas ruas. lui sei que 
isso nao da voto, mas o que e 
certo tem que ser feilo", 
concluiu IJdon Marques. 

A Proxima Magica 

por Frederico Luiz 

Ildon Marques vein ai. 
Chega hoje e anuncia. 
ollcialmenle. sua candidatura 
a prefeilo de Imperatriz. 
Duando a convencao do 
RMDR confirmar sen nome, 
o ex-intervenlor mostrara 
uma prova de (jne reahnente 
e magico. 

() magico de ()z perde feio 
para "Ildao . Coperfield e 
mesmo fichinha dianle 
daquele que assumiu a 
prefeilura depois da 
"Revoluvao de Janeiro". 
Senao vejanios. 

Ildon Marques sera 
candidato por uma 
art iculavao que reiine 

Ademarislas do RRR. e 
comunislas do RCdoH I m 
nivel nacional. sen iialanque 
e de fazer inveja a qual(|iier 
coligacao. Ni le desfilam 
Ademar de Rarros Kilho. 
Romeu Ruma. Ciilberto (iil. 
Anldnio Rrilo e a musa da 
esquerda brasileira. a 
depulada carioca Jandira 
Keghali do RCdoR. 

A magica (!(> Ildon 
Marques surpreende. Koi o 
nil into candidato a decidir 
oficialmenle que disputara a 
eleicao, mas o primeiro a ler 
companheiro de chapa, o 
vereador do RRR. Kuis (."arlos 
Noleto. 

Os adversaries de Ildon 
Marques anunciavam que o 

ex-inlervenlor ficaria sozinho 
para fazer sua cainpanha. No 
RRR ele conla com o's dois 
vereadores da sigla na 
Camara Municipal. No RSI. 
ele vai com a professora 
Angelica ( Roinho da Roca da 
Mala. No RMDR ele caminha 
com a professora Sofia, o 
medico Andre Paulino, os 
lideres comunitarios 
Krancisco ("avalcanli e Nildo 
Ranelada, entre outros, 
somando uma chapa forte 
com 2!> nomes para a dispula 
pela Camara Municipal de 
Imperatriz. K sem contar que 
o ex-deputado Onofre 
Correia esta de volta a cena 
politica para apoiar "Ildao". 

As liderancas 

intermedi'arias que vao com 
o ex-intervenlor sao de fazer 
inveja. Imaginem o prestigio 
que Ildon possui junto aos 
professores e ao 
funcionalismo piiblico 
municipal. 

R para fechar o leque de 
coinscidencias. digo. de 
magicas. no ano de 1994, o 
ex-governador Jose de 
Ribamar Kiquene sancionava 
a criavao dos novos 
municipios. Os mesmos 
dislritos que hoje fazem uma 
falla danada ao esquema 
Fiquene/Davi/B)bao. 

K por'isso que a cidade 
pergunU, qual sera a 
proxima, magica de Ildon 
Marques? 
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Acordao": Davi e vice de Lobao em 98 

Fiquene esta livre para indicar seu companheiro de cjiapa 

por Frederico Luiz 

Na ultima sexla-feira em 
Rrasilia, mais uma elapa do 
"acordao" foi selada entre o 
senador Kdison Kobao e o 
deputado federal Davi Alves 
Silva. 

O dep. Davi Alves Silva 
apoiara o candidato do RKK. 
Jose de Ribamar Kiquene. e 
sera candidato a vice na 
chapa de Kdison I.obao que 
concorre ao governo do 
Ksladoem 1998. 

O "acordao" ainda preve 
que dep. Davi Alves Silva 
deixara de indicar o vice- 
prefeito. cargo que ficara 
para livre escolhe do ex- 
governador que concorre 
pelo Rarlido da Krente 
Liberal. 

No entado, o "acordao" 
preve (pie o dep. Davi 
indieara Ires secrelarios 
muriicipais Km dos nomes 

colados e o do 
agropecuarisla e vereador. 
Homero (iarcia. que ja 
manifeslou seu inleresse em 
nao disputar as eleivoes desle 
ano. 

() senador Kdison lobao 
tern manifeslado a 
interloculores proximos sen 
desejo de ser candidato 
incondicional a sucessao 
esladual em 1998. mesmo que 
nao conle com o apoio da 
governadora Roseana Sarney, 
sua companheira de sigla. 

A eleiyao do ex-governador 
Jose de Ribamar Kiquene 
seria um dos passos para 
viabilizar a candidatura do 
senador Kobao. 

Kspera-se para o final 
desse mes, que os 
responsaveis pelo "acordao" 
(lefinam os candidalos pelo 
esquema para prefeilo de 
Imperatriz no ano 2000 e para 
o governo do Kslado em 2002. 
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Decisao do tre garante 

candidatura de Elson Santos 

por Marmaldo Gongalves 
Da Sucursal de Agailandia 

Depois de muito esfor^o e 
muito protelayao, parece que, 
finalmentc o Parlido da 
Frente Liberal (PFL) 
conseguiu, junto ao Tribunal 
Regional Eleitofal do 
Maranhao, uma cbpia de uma 
decisao anterior, referente a 
consulta feita pelo Partido 
Progressista Brasileiro (PPB) 
versando sobre duplicidade 
de filiayao. {) documento no 
entender dos pefelistas, abre 
possibilidade para que o 
vereador Elson Santos seja 
registrado como candidato a 
vice-prefeito, na chapa 
liderada pelo ex-prefeito 
Leonardo Lourenyo de 
Queiroz. 
, Como se sabe, o vereador 

Elson Batista dos Santos, que 
e o preferido pelo prefeito 

Ildemar Gonyalves, 
apresentou problenias de 
duplicidade de filiayao e teve 
sua candidatura ameayada. 
Entretanto, depois de variios 
demarches junto ao TRE, os 
pefelistas ficaram na posse de 
uma decisao sobre situayao 
identico e traves da qwual 
alegam que o vereador em 
questao tern plenas condiydes 
de ser registrado, embora a 
decisao apresem e algumas 
condicionantes muito 
peculiares a consulta 
efetuada pelo diretdrio 
municipal do PPB de Sao 
Luiz. 

Tranquilidade 
Diante da nova situayao, 

voltou a reinar a tranquilidade 
nas hostes do PFL, assim 
como dentro do Partido 
Trabalhista Brasileiro (P TB). 
sen aliado politico na presente 

dispula eleitoral. Na verdade, 
a questao da candidatura a 
vice-prefeito vinha trazendo 
urn pouco (!(> preocupayao a 
ambos os partidos e 
ensejando uma serii" de 
especulaydes que nada 
acrescenlavam de produtivo 
e, muito pelo conlrario, 
traziam grande desgasle 
eleitoral para a futura 
coligayao. Apaziguados os 
animus, tanto FI B como PFL 
se apresenlam para realizar as 
suas convenydes municipais, 
ambas ja marcadas para o 
proximo domingo. 

Enquanto o Partido da 
Frente Liberal fara realizar 
sua convenyao nas 
dependencias de Camara 
Municipal, os petebistas ja 
determinaram que a sua 
convenyao tera lugar na sedi* 
do Rotary Clube de 
Ayailandia. Alein da chapa 

majorilaria, integrada pela ex- 
prefeito Leonardo Izmrenyo 
tie Queiroz- e pelo vereador 
Elson Batista dos Santos, 
tanto PFL como FTB deverao, 
tambem, homologar os nomes 
de si'us candidates a Camara 
Municipal, em mimerode IS, 
conforma esta preceiluado na 
Lei que rege s eleiydes do 
corrente ano. 

Por outro lado, Iguns 
integrantes da coligayao "A 
Forya do Progresso nao 
escondem que levantarao 
arugiyao de impugnayao da 
candidatura <le Elson Santos, 
caso esta venha a se 
concretizajv tendo em vista 
uma decisao do TRE dando-o 
como incurso no crime de 
dupla filiayao. () clima e de 
grande expectativa e, ao que 
tudo indica, a palavra final 
devera ser dada pela Justiya 
Eleitoral. 

Associado acusa diretor do Ipe Clube 

por Marinaldo Gonyalves 

Munido de uma carteira 
de associado dependeilte n0 

343, do Ijie Clube, 
compareceu a Sucursal do 
JC, em Ayailandia, o 
estudante Stenio William 
Coelho, 17 anos, que teceu 
pesadas cnticas ao diretor- 
presidente do clube, Paulo 
Humberto Sobreira,.iclusive 
acrescentando que teve sua 
carteira de associado 
rasgada pelo diretor que, nao 
satisfeito, ainda chamou a 
Policia Militar para expulsa- 
lo das dependencias do 
clube, onde se diz ser sdcio 
remido. 

Segundo Stenio William 
Coelho, no ultimo domingo, 
por volta das 17h()0, "Eu me 
encontrava banhando na 
piscina do clube, juntamente 
com alguns amigos. Como 

me encontrava veslido numa 
sunga (!(< banho, lirei a 
bermuda e me lancei na 
piscina. Pouco depois fui 
abordado pelo senhor Paulo 
Sobreira, que comeyou a me 
insultar, chamando-me de 
moleque e outros nomes 
imprdprios. Como era 
natural, reagi a agressao 
verbal daquele diretor e me 
defendi, alegando que estava 
banhando com uma sunga de 
banho. Mesmo assim. ele nao 
se acalmou e me expulsou do 
clube. Como nao me retire! 
do recinto, ele chamou a 
Policia Militar para me 
premier, o que somente nao 
ocorreu porque minha 
genitora chegou ao clube no 
mesmo momento e 
conseguiu contornar a 
situayao. Mesmo assim ele 
rasgou a minha carteira de 
sdcio". 

Reincidente 
Procuratio pelo JC, o 

diretor Paulo Sobreira den 
outra versao aos fatos, 
adiantando que Stenio 
William Coelho estava 
usando irregularmente uma 
carteira de dependente, 
quando ja e maior de idade e, 
como tal, nao pode ser sdcio 
dependente. Mais adiante, 
Paulo Sobreira esclareceu 
que "Alem de estar 
irregularmente associado, 
este rapaz e reincidente em 
provocar badernas, razao 
porque sua carteira de 
associado estava apreendida 
da secretaria do clube. Na 
verdade, eu rasguei a 
carteira, tendo em vista que 
ela estava irregular e nao 
tinha a menor validade". 

Quanto ao episddio da 
presenya de policiais no 
clube, Paulo Sobreira 

esclareceu que "Esse rajiaz 
faltou com respeito a todos os 
freqiienladores do clube, ja 
que estava tomando banho, 
na piscina, somente de cueca. 
A ser repreendido, me 
agrediu verbalmente, e 
tambem a minha esposa. Ao 
ser convidado a retirar-se do 
clube, se negou a faze-lo, 
alegando que somente sairia 
de la com a presenya da 
policia. Incontinente acionei 
o dispositivo Militar, que 
prontamente compareceu e 
deteve o acusado. 
Posteriormente ele foi solto, 
por interferencia da propria 
mae, que. chegou ao local 
poucos nromentos depois. 
Nao houve violencia de 
minha parte, mas sim, uma 
tremenda falta de respeito 
deste rapaz, que nao tern 
predicados para ser 
associado de Ipe". 

Jornal Capital 

Informe-se do 

que acontece no dia-a- 

dia da cidade no Seu 

Lider Didrio 

Leia e assine. Fone: 723-2034 

Ferre em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

A//Wo 
Dirigente do PFL local 

voltaram a respeito mais 
aliviados, depois de 
voltarem de Sao Luis 
munidos de uma cbpia de 
decisao de TRE a uma 
consulta que Ihe foi 
formulada pelo PPB da 
capital. A consulta. que 
apresenla uma situayao 
praticamente identica a 
dujda filiayao de Elson 
Santos, teve parecer 
favoravel daquele 
tribunal. De posse deste 
documento, os pefelistas 
afirmam que Edison tem 
condiybes de 
elegibilidade, podendo 
ser o candidato do 
partido a vice-prefeifo, na 
chapa liderada por 
Leonardo (Queiroz. Resta 
saber se os adversarios 
vao deixar assim, tao 
barato. 

Uma 
semana 

Os partidos politicos 
de Ayailandia tem 
somente uma semana 
para definirem suas 
posiybes, tendo em vista 
que todos programaram 
suas convenybes 
municipais para <> 
proximo domingo. dia 23. 
Alem dos partidos que ja 
se defginiram por 
coligaybes, como e o caso 
do PMDB, PL. PST, PSC, 
PR P. PSDB, PPB e PDT, 
que ja se posicionaram 
(lentro da coligayao "A 
Forya do Progresso", bem 
como do PFL e P TB. que 
tambem decidiram si1 

coligar, ficam falando as 
posiybes do PC do H — 
que se inclina para a 
"Forya do Progresso"—. e 
do PMN. que tambem 
pode lomar o mesmo 
rumo PI vai para a lula 
com candidato proprio. 

E os 
novos 

Praticamente ninguem 
mais fala em eleiyao nos 
novos municipios que 
foram criados pela 
Assembleia Legislativa 
do Estado. Parece que o 
sonho esta 
d e f i n i t i v a m e n t e 
encerrado v neni mesmo 
se fala mais no assunto. E 
bem verdade que a 
questao ainda nao esta de 
todo encerrada, pois 
ainda falta o julgamento 
no Superior Tribunal 
Federal, mas tambem 
ocorre que os prazos legais 
para a realizayao da eleiyao 
municipal estao se 
esgotando e, dessa forma, 
sera praticamente 
impossivel os partidos 
darem fiel cumprimento a 
Ixd Eleitoral que detenuina 
as eleiybes deste ano. 

Un idade 
Os analistas politicos 

estao surpresos com a 
unidade politica existente 
dentro do Partido da 
Mobilizayao Nacional 
(PMN). Apesar de se 
encontrar sob fogo 
cerrado e disputar pelos 
dois maiores grupos 
jioliticos da Cidade do 
Fefro, todos os 
candidalos a candidalos 
deram car I a branca i\ 
presidente Oleide Santos, 
a fim de que ela possa 
decidir, sem pressbes 
internas, o deslino do 
parlido. K e bom que os 
ob ser vad ores nao si' 
iludam, pois o PMN tem 
grandes nomes 
concorreiido na eleiyao 
proporcional e pode, 
perfeitamente, eleger 
mais de um reprentante 
paea a Camara Municipal, 
F so esperar para 
conferir. 

Flanando 
Lepido e faceiro. o ex- 

prefeito Leonardo 
Loureno de Queiroz foi 
visto, na manha de 
on tem, "flanando "nas 
proximidades da Praya da 
Rodoviaria. Sempre 
atencioso e muito 
solicito, ele respondia a 
todos as cumprimentos e 
atendia pacientemente a 
ciuantos se aproximavam. 
Satisfeito, ele se moslrava 
mais aliviado com a 
noticia de que o vereador 
Elson Batista dos Santos 
seria o seu companheiro 
de chapa. Apesar de 
reconhecer que a eleiyao 
sera muito disputada. 
Leonardo Queiroz 
manlem a certeza de que 
saira vilorioso, leiulo em I 
visla o grande irabaiho 
que ja prestou ao 
municijiio. 

Agitando 
Por seu turno, o 

candidato a prefeito pelo 
Partido dos 
Trabalhadores (PI), 
jornalista Domingos 
Cezar, foi visto na manha 
de domingo participando 
de uma carreata 
promovida pelo Armazem 
Paraiba e, logo depois, 
tomando parte numa 
jeijoada beneficente que 
se realizou na loja 
niayonica lleitor Correa 
de Melo. A renda do 
agape foi revertida em 
beneficio da criayao do 
Centro dos Direilos 
llumanos e de Defesa da 
Vida, que tem a 
coordenayao do padre 
Danilo Volunte. Alias, 
uma boa iniciativa, que so 
merece os nossos 
apleusos e incenlivos. 
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Ov^os 
) qranjeiro todo 

pre »« upado. suas qalinlias 
litiliam a maldila mania de 
biearem os nvos ate qnebra- 
los. Nao sabia mais o fjiie 
fazer e o prejmzo 
aumeiitando. Ja desesptTado, 
resolve chamar o vizinho 
para urn eonselho. 

I'"sle diz: 
— Compre alarms ovos de 

terro na venda do seu 
Amadeu r eoloque embaixo 
das qalinlias. (Jnando elas 
tiearem, vao se maehucar e 
"prenderao a liqao. Nunea 
mais irao lazer isso. 

() qranjeiro vai ate a venda 
e vem atende-lo um velhinbo 
bem eoreimda: 

— () que o senbor deseja? 
— () senbor e sen Amadeu? 
— Sim. sou eu mesmo. 
— () senboi tern ovos de 

terro? 
O velbo suspira: 
— Nao, senbor. e problema 

de eoluna mesmo. 

Com farolete 
() eazalzinbo resolv(Mi 

aeampar. No meio da noite. o 
major enxame de mosquitos, 
eoisa de deixar qiialf|iu'r um 
maluco. A mulber. sem poder 

dormir. peqa uma revista e 
eome^a a espanlar os 
bieliinbos, bate pra la. bale pra 
< .i. faz o maior barulbao. () 
marido acorda assustado: 

— C) que e que esla 
aeontecdndo? 

— Kssas prajjpis de 
mosquitos estao me comendo 
viva. 

— F, faeil - diz ele - e so 
apapar a luz que eles vao 
embora. 

A mulber apaqa a luz e o 
marido volta a dormir. De 
reiK'nU', o maior fuzue <!(> novo 
na lenda. tapas pra todo lado. 
a revista batendo novamente 
em tudo quanlo e luqar: um 
bando de vaqalumes tinha 
invadido a tenda e a mulber, 
para o marido, que tinba 
acordado de novo: 

— Nao adiantou nada, 
agora eles vem de farolete! 
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lb: lb Cine Trash (A 

Rrogramar) 
17:00 Supermarket (com 
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19:10 Men Re de I iiranja 
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21:20 Rorya Total (A 
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00:20 (iente d<' Fxpressao 

(com Hruna 
Dmibardi) 

01:00 Jornal da Noite 
01:20 Cireulando 
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SBT 

0b:bS Rala\ ra \ iva 
(HkOO Alvorada Sertaneja 
07:00 Handeira 2 
07:20 Maranbao TV 
0S:00 Bom Dia tV Cia (com 

Fliana) 
10:00 TV Animal 
10:20 Rrograma Sergio 

Malandro 
11:20 Moreira Serra 

Fspeeial 
12:00 Carrossel das 

Americas 
12:40 Aqui Agora Maranbao 
12:20 Cinema em Casa 
lb:20 Festival de Filmes 
17:00 Rassa ou Repassa 
17:20 Aqui Agora 
18:20 Colegio Brasil 
19:20 TJ Brasil 
20:00 Antonio Alves, Raxisla 
20:20 Rede Rolitica (RFF) 
20:b0 Rrograma Livre 
21:b0 Razao de Viver 
21:b0 Antonio Alves, Ibixista 
22:20 Curvas Rerigosas 

(Serie) 
22:20 Jornal do SBT 
22:41) Jd Soares Onze e Meia 
01:00 Jornal do SB T 
01:2)0 Rrograma Joyce 

Rascowitch 
01:25 Rerfil 
02:25 lelesisan 

TV Mlrante 

Canal 10 

Globo 

(Mi: 10 Rrograma Feumenieo 
(Mi: lb Telecurso 2000 - 

Curso 
Rrofissionalizanle 

(Mi:2() Telecurso 2(MM) - 2" 
(xiau 

(Mi:4b Telecurso 2000 - T 
(/ran 

07:(M) Bom Dia Imperatriz 
07:20 Bom 1 )ia Brasil 
08:20 TV Colosso 
12:00 Mirante Meio Dia 
12:20 (ilobo Fsporte 
12:4b) Jornal do Maranbao 

I'1 Fdicao 
12:15 Jornal llojt* 
12:40 Video Sbow 
14:10 Vale a Rena Ver de 

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:40 St^ssao da Tarde 
(Crocodilo 1 )undee 
ID 

17:20 Malbacao 
18:(M) ()uem e Voce 
18:bb Jornal do Maranbao 

2a Fdiyao 
19:10 Vira Dita 
20:00 Jornal Nacional 
20:20 llorario Rolitico (RTF) 
20:b() () Rei do (lado 
21:50 Terya Nobre (Brasil 

I-egal) 
22:50 Intercine (Forca de 

Alaque- Sementesda 
Menlira - Acima de 
Qual(|uer Suspeila) 

(M):40 Jornal da (ilobo 
01:10 Campedes de 

Bilbeteria (() 
Vampiro da Noite) 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

()7;()() Telemanba 
()7:;>() Ratrine 
OS;00 Sailor Moon 
08:20 Sara + Fiscola Biblica 

da Fe 
09:00 Home Shopping 
09:15 Dudalegria 
10:20 Samurai Warriors 
11:00 (irupo Imagem 
12:00 Manchete Fsportiva 
12:25 Boletim Olimpico 
12:;)() Fdicao da Tarde 
12:00 'T\ Alternativa 
14:45 Os Medicos 
15:45 Home Shopping 
l(i;()0 Winspector 
l(i;20 (irupo Imagem 
17:20 Sessao Animada 
17:45 Sailor Moon 
18:15 Samurai Warriors 
18:45 Sburato 
19:lb Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
19:55 Sessao Animada 
20:15 Manchete Fisportiva 

2"1 Fbliyao 
20:20 Mundo dos F.sportes 
20:50 Jornal da Manchete 
21:50 Tocaia (irande 
22:50 Camera Manchete 
22:45 Boletim Olimpico 
22:50 Momento Ficondmico 
00; 10 Home Shopping 
00:20 Jornal da Manchete 2" 

Fdiyao 
00:50 Clip Gospel 
01:50 Fspayo Renascer 

TVCNT 

Canal 23 

cnt/gazeta 

NAO FORNECEU PROGRAMApAO 

TV, 

C 

A 
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Sociedade em 

Expressao 

Curtas & Boas 

por SORAYA LUIZA 

O Sebrae-MA promoveu ontem, as 1 8;00 boras, no auditorio do SMH, 

"Projeto Competir", objebvando estabelecer padroes de pequenas empresas e 
industrias na Regiao Norde'^te. 

Novos rumos no quadro politico acontecem com a decisao do FT em manter o 

nome do jomdista Domingos Cezar como cond.doto 

de Alberto Sampaio como vice. Segundo Domingos Cezar, agora e pra 
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Cab ml A colunista G If i de Santos e osta colunista 

maridao Maria Leon i a Jan to Raquel Silvia A charmosa 

Bonzoy Import 

A mais transada loja da cidade, com: artigos 

importados e pregos irresistiveis em: lougas, cristais, 

perfumes e presentes para aniversarlos e casamentos 

Rua Duque de Caxias, 850, A^ailandia-Maranhao 
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gci o oominUo do co^c\(^c\c>. 

i iZ do jut^Ko TJ)\ck dos 

A) omorados 

Associacao Comercial e Industrial 

de Acailandia - Fone: 738-1581 
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Jmperatriz, (MA). If* do Junho de 1996. Kncarte especial da Jornal Capital. Consults o editor para put>fica$&> (mtemo qtte paretal) de maU-rta* deate iadtrao 

Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Imperatriz 
somos nos I 

() cx-inU'rvcntor csladual 
lldon Marques vein ai. I'ara 
aminciar sua candidatura a 
prefntode Imperatriz. Cliejja 
as l<S:l»()lis da lerpa-feira. I Im 
^ruiM) de amigos e eaudidalos 
a vereador de sua eoli^avao 
eslani presente no aeroporlo. 
I'" prometem eanlar 
"Imperatriz somos nos". 

eidade. 

Imperatriz 
somos nos II 

lldon Marques vai do 
aeroporto para a sede do 
I'M DR. Para prestiRiar a sigla 
que Hie Rarantiu a leRenda 
para disputar a prefeilura 
inunieipal. Leva eonsigo o 
PRP, PSL e PCdoR. () PTB 
tambem pode Pizer parte da 
eoliRapao que sustenta o ex- 
interventor. Uma fonle de 
primeira linha me Rarantiu 
que a eampanha de lldon 
eomeyapra valcT. Com direito 
a rolo compressor Ouem 
aposlon que o ex-inlervenlor 
uao linhaesldmaRo |»ara uma 
eampanha aeirrada errou 
quadradamente. 

Vice de 
luxo 

() depulado federal 
DominRos Dutra, PI", e o 
eandidato a viee-jin-feito na 
ehapa (la Prenle P'lica de Sao 
Luis. K sem diivida, urn viee de 
luxo. C om um exeekmte verbo 
e avao pratiea de primeira linha, 
Dutra eredeneia-se eomo 
lidtraiiya emergente da 
oposipao no P" si ado do 
Maranhao. 

Juliao 
Amim 

Lider do PDI na 
Assembleia I.egislaliva, o 
depulado juliao Amim, 
confirmou f|ue Paulo Marinho. 
prefeito de Caxias, quer 
impedir a eriavao dos novos 
munieipios para atender inn 
eaprieho da governadora 
Roseana Sarney. 

Reage 
Pelicano 

Madeira 
e o nome 

0 eandidato do PSDB-PSH- 
PPS, Sebasliao Madeira, 
passou a manha de onlem 
artieulando o nome de sua 
eoligaeao. Por enquanto. 
apenas RP-PV-PD Pcstao nas 
ruas olleialmente. L a Prenle 
P'tiea. C om Joinar/Aroaldo. 

1) Movimenlo Reage 
Imperatriz. eoordenado pelo 
presidenle do PPS, Valter 
Roeha, desfilou eom uma faixa 
na abertura de uma Gineana 
que aeonteeeu no ultimo final 
(le semana. A faixa do MRI foi 
levadapela Kquipe Pelieana. 

Jackson 
Lago 

() ex-prefeito de Siio Luis, 
novamente eandidato a 
oeupar o Palaeio La 
Ravardiere, Jaekson Uigo, 
esteve em Imperatriz no 
ultimo domingo para a 
eonvenyao da Prente Ktieade 
Imperatriz. Mostrando 
seguranya e a fleugma de 
esladista ele garantiu que 
Jomar eo proximo prefeito da 

Cor one! 
Ventura 

() eandidato do PSC a 
■preteilura de Inqteralriz, 
eoronel GuillKTme Ventura 
que virar o jogo da sueessao 
inunieipal eom a ehegada do 
horario eleiloral graluito no 
radio e na televisao. Mesmo 
dispondo de poueo tempo, 
Ventura promele uma 
propaganda Pigil e dinamiea. E 
esi>erar pra ver. 

Virgem 
que Riqueza 

Lsse menino. Agora vai. 
Mais e Mas vai mesmo. 
Adilivada e adversaliva. () 

Si ■: •ivy 

"aeordao" foi fechado em 
Brasilia. Em 1998 a ehapa ja 
est<i formada. Lobao para 
governador e Davi Alves Silva 
para viee. E o esquema trabalha 
para eleger o ex-governador 
Jose de Ribamar Fiquene em 
Imperalriz. Daqui ha poueo, ja 
no proximo mes, eles devem 
anuneiar quern sera o prefeito 
de Imperalriz noano 2000. E o 
governador de 2002. ()s 
homens do "aeordao" estao 
querendo advinhar. 

Pai 
Anderson 

P' jHir falar em advinhayao, 
quem esla em Imperatriz. 
reeem-ehegado do Para, e o 
vidente mais novo do Brasil. 
Trata-se do Babalorixa Pai 
Anderson Bruno, jaestavamos 
eom siiudades das i irovideneias 
e videneia do famoso vidente. 

Imperatriz 
Capital 

Mesmo na fase da 
editoragao eletroniea, ainda 
estamos ineluindo alguns 
"easos" da poliliea 
maranhense. Andre Paulino me 
eontou um "easo" do ex- 
governador Jose de Ribamar 
Piquene que e de arrepiar. 
Nada que eomprometa a 
im;igem do ilustre tribuno. Mas 
que da para morrer de rir. 
Aguardem. Imperalriz C apital 
sera sobretudo, um livro agil 
eom boas doses de humor. 

Cidade 
Agora 

O eolunisla e Odevio 
Marega estao diariamente na 
I V Capital, eanal S, no 
programa Cidade Agora. 
Odeeio, alem do bom 
desempetiho na lelinha, 
deslaea-se pelo exeelente 
pnKlutor que e. () homem S(') 
eonvida gente que da o que 
falar. 

Roberto da 
Gelobom 

A sorveteria, pizzaria, 
ehoperiae quitutes Gelobom e 
o ponto de eneontro da 
juvenlude e jiolilicos de 
Imperatriz. 0 que ehama a 
alenyao, no entanto, e que 
RoIxtIo, sen proprietario nao 
perde a mania de ser eortes 
eom a elientela. Com uma 
eultura de dar inveja a muito 
intelectual, Roberto tern um 
Ixmi papo para qualquer lipo de 
assunlo. De computayao 
grafica a eleiyao inunieipal, 
Roberto desfila eom sen papo 
legal. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Ondas Curtas 

Compre o Bingao. Compre o Bingao. Compre o Bingao. 

Tern eoisas que nao adianla avisar. Porem, fiea o registro da eoluna. 

lldon Marques e o eandidato do PMDB-PRP-PSL-PCdoB a prefeito de Imperatriz. 

()s deniais eaudidalos lentarao a impugnayao da candidatura do ex-interventor. 

Vao eoineter mais um erro erasso na politiea, demonstrando Iraqueza. 

lui ilinero. Pu ilineras. Ele Itinera. Nos intineramos. Vds itinerais. Eles intineram. 

A governadora Roseana Sarney lanya o verbo ilinerar. 

Ida no entanto. nao sabe eonjugar o verbo, no afirmativo, em Imperalriz. 

Por aqui, o verbo e assim: P"u nao intinero, tu nao intineras, ele nao intinera ... 

Ja eslou eomeyando a Hear iireoeujiado eom o futuro do Piano Real. 

EtTnando Henrique Cardoso esta fieando muito tempo no Brasil. 

Eaz uma semana que o melhor presidenle, forado pai's, fiea sem viajar. 

A visita ofieial dele ao Brasil ja esta fieando muito incomoda. 

Rubinho Barriehelo podia andar na E-l com um fusea. 

Pelo menos eomeyaria a lerminar provas da mais famosa Formula do planela. 

Em tenijio, o earro do homem tern engrenagens da Peugeot. 

Em Joao Lisboa o negbeio eomeya a pegar togo. Pogo de primeira linha. 
r- 

llolanda, Salvio Dino e Batista do Peixe contra Raimundo Cabeludo. 

Se brinear, o jirefeito de Joao Lisboa termina a eampanha eomo Raimundo C areca. 

E Matiolli, ja s(> definiu em quem vai votar para prefeito de Imperatriz? 

Coneeiyao Andrade anda fazendo "Castelos" na areia. 

Saiu tal um 0s homens ja estao 

vendendo nos para 2.002 55 

aeordao de 

Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a for9a da nossa gente 
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Linha 

Direta 

W- 

sem 
& 

por JOSE FILHO 

Reuniao 
O cx-govtrnador c 

candidato a prcfcito josr 
de Ribamar'' Fiquene 
continua promovendo 
reu nioes nos niais 
diversos bairros da 
cidade. No final de semana 
ele se reuniu com 
moradores das intedia^des 
do CKFK T. Ao sen lado 
eslava o einpresario 
C arlos Lima, presidcnle da 
execuliva municipal do 
F IB. 

Fdison Fobao 
(Ribeiraozinho) e Vila 
Nova dos Marlirios 

CP/ 
No decorrer desta 

semana ojuiz Carlos Nina 
deFera jul^ar o merito do 
niaydado de segnraiua 
impetrado por Apostinho 
Nolelo contra instalacao e 
Irabajlio da C1M da 
merenda escolar. A 
Canwa Municipal ja fez as 
informacdes soclicitadas e 
o parecer do Ministerio 
Rublico deve aconlecer 
nas prdximas boras. 

Deselegancia 
Radicals de esqnerda 

que tumultuani o processt) 
politico de Imperatriz, em 
mais inn . gt slo dt" 
delegaiuia e" fralta de 
educavao. ensaiaram uina 
vaia ao depulado federal 
Sebastian Madeira quando 
ele falava no cncontro 
promovido pela Celmar. 
no Juyara Chi be. 

Definigao 
O candidato a prefeito 

pelo BSC, (iuilherme 
Ventura, define nas 
prdximas boras o nome do 
(a) sen candidato (a) a Vice 
preleilo para as prdximas 
eleipdes. 

Declaragao 
() vice povernador Jose 

Reinaldo lavares declarou 
na manha de onlem que o 
sen partido. o RFF. vai 
fazer colij^avao com o 
RSI) H em varios 
niunicipios maranhenses, 
menos em Imperatriz. 

Eleigoes 
No |)roximo dia 25. 

terpa feira. acontece a 
elicao para escolha da 
nova diretoria da Adbomqi 
— Associayao dos Iloinens 
(!<> Nepocio do Fvaiitfellio 
Rleno — Capitulo 205. Se 
nao houvere surpresas. o 
nome mais cotado para 
presidir o l apitulo e do 
einpresario Dadimar Lima. 

Leite 
C ontinua com a prande 

aceitavao pelo mercado 
consumidor para a regiao 
Pdla (iilcar 
Representavdes, que tern a 
frente o tnnpresario 
Gilberto Castro. 

Convencao 
Rarlido da 

Mobilizav ao N ac i o n a 1 
RMN, que (em na 
presidencia da executiva 
municipal o professor 
Gesse Simao, marcou sua 
convencao partidaria para 
escolha de candidato a 
prefeito e candidatos a 
vereadores para o proximo 
dia 2!}. 

Anuncio 
honles ligadas ao ex- 

Rovernador Jose de 
Ribamar Fiquene informa 
na larde de onlem rpie o 
nome do candidato a vice 
prefeitona chapa 
encabecada pelo RFI sera 
anunciado no proximo dia 
21- Ate o m omen to 
Fiquene man I em em 

" se^redo'o nome 
escolbido. 

Municipios 
A convencao do RMN 

vai escolber candidatos 
tambem para os novos 
municipios recem-criados 
de Davindpolis, 
Cidelandia. Governador 

Especulaqao 
De acordo com os 

(^speculadores de plaantao. o 
candidato a vict- na chapa 
encabecada por Jose de 
Ribamar Fiquene pode ser o 
vereador Jose Carlos Soares, 
inteKrante do ^rupo politico 
liderado ptdo depulado 
federal Davi Alves Silva. 

Para 
meditagao 

"()re, a fe e a cerleza de 
cousas que se esperam. a 
conviccaode falos que se nao 
veem." (IIB 11-1) 

GASTROCUNICA 

Dr. Naiiton J. R Lyra 
Dra. Maria do Carmo S. Lyra 
Dr. J. Edson M. Araiijo 
Dr. Milko Abrantes 

Rua Sergipe, 601 - Centro - Fone: (098) 721-3746 
Fax (098) 721-7248 - Iniperatriz-MA 

Piaui e incluido na rota 

do Rally dos Sertoes 

porSimplicio Junior 
Jornalista 

De 4 a b de julho proximo, 
as eslradas e Irilhas piauienses 
i-starao incandas no circuilo 
inlernacional de rallys. Nesses 
(lias, o Fstado sediara Ires das 

■ dez elapas do Rally 
Inlernacional dos Se tides, a 
maior prova da versao "off 
road " (para motos c carros 
4x4) da America Falina e 
considerada a versao 
brasileira do Raris-Dakar, ja 
que o reKulamenlo, as 
cate^orias e os veiculos 
paiiicipantes sao os mesmos 
() Rally dos Serldes I era inicio 
no proximo dia 27 em Sao 
Raulo e percorreni uni total de 
a.OOO quildmetros. divididos 
em 11 dias de compel iyao. com 

media de 500 km por dia, 
cruzando os estados de Sao 
Raulo. Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Riaui e Ceara. 0 
(loverno do Riaui dara apoio a 
competicao. 

() Rally dos Serldes fara 
parte do calendario da FIM 
(Federayao Inlernacional de 
Molociclisnio) e sera 
supervisionado por membros 
da propria entidade, alem da 
Cniao Gitino-Americana e da 
Confederacao Brasileira de 
Molociclisnio (CBM). Dma 
prova de rally exige habilidade 
e resislencia do piloto, que 
percorre diariamenle trechos 
(!<' Iransferimenlo ate che^ar 
a um ponto denominado ITF 
(Inicio do Iestc Fsjiecial). No 
ri F. o |)iloto lem um tempo 
determinado para percorrer o 

trecho. Fsle ano. alem dos 
tradicionais tesles especiais, a 
prova ^anhara atrativos extras, 
como Ires provas em circuilo 
fechado, que serao realizados 
em Reresopolis (R.I). leresina 
(Rl) e na Rraia do Futuro, em 
For tale/a (CF). 

Fm leresina, os 
or^anizadores, com apoio do 
Governo do Fstado. 
conse^uiram uma area de 5 
hectares para a const ruyao de 
uma pista de .'> mil metros para 
a prova de exibicao. A area fica 
proximo ao canteiro de obras 
do Shopping Riverside Walk. 
() governador Francisco 
Moraes Souza eslani presente 
na premiavao da prova 
pronioi ional de l eresina. () 
Governo do Fstado. fara a 
divulcacao do evenlo e 

^anhara se^uranca aos pilolos 
nas eslradas, contando, para 
isso, com o apoio do Delran e 
Secretaria de Se^uranca. 

Alem da prova de exibicao, 
em Teresina. os. pilolos 
percorrerao, no Riaui. trechos 
de Sao Raimundo Nonato a 
capital e de leresina a 
h'ortaleza, passando pelo 
Rarque Nacional de Sete 
Cidades e Digoa do Rorlinho. 
Com o objetivo de incentivar 
os pilolos brasileiroS, ao final 
da compeliyao s<tra olerecido 
ao nielhor classificado 
brasileiro uma inscricao para 
o Rally Nevada, realizado 
aniialmente no deserlo de 
Nevada, nos lislados I biidos, 
incluindo passagens, 
hospedagem e moto para 
participacao 

PM realiza debate 

por Renato Alves 
Jornalista 

A Rolicia Mililar do Riaui. 
buscando uma nova parceria 
com oa meios de 
comunicacao. realiza hoje as 
101)00. no auditorio do 
()uarlel do t'omando Geral. 
no bairro llholas. o debate 
"Rolicia Militar e Iniprensa na 
busca de uma melhor 

integracao". 
0 debate esla denlro da 

programacao de aniversario 
da I'M, que completa Kil anos 
de services preslados a 
sociedade piauiense. A RM 
tambem fara hoiiienagem a 
muitas auloridades civis e 
niililares com enlrega de 
diplomas e medalhas. em 
solenidade militar marcada 
para os dias 24 e 25 de junho/ 

90. 
A Rolicia Militar do Riaui ira 

homenagear o Comandante 
(ieral da Rolicia Militar do 
Fstado de Rernambuco. 
coronel RM Jorge I.uiz de 
Moura, e o diretor de h'nsino 
da Rolicia Militar do Fstado de 
Sao Raulo. coronel RM Andre 
Boicenti Neto, bem como o 
vice-governador ()sniar 
Araiijo. e o ex-tenenle 

Coronel da RM, Manoel 
Almeida de Morais, que foi 
einpossado como juiz de ■ 
Direilo da ("omarca de 
Ralmeirais. I ambem 
receberao homenagens 
outras auloridades 
piauienses. alem de 
jornalistas, niililares e 
empresarios que jrestaram 
services a Rolicia Militar do 
Riaui. 

Entidades criam F orum 

de Defesa do Consumidor 

por Gilceia Maria 
Jornalista 

Nu ma reuniao que 
aconleceu na manha de ontem 
(17), representantes do 
Institulo de Meleorologia do 
Riaui (Imepi). Superintedencia 
Nacional de Abastecimento 
(Sunab), Departamento de 
Defesa do t'onsumidtu" 
(Decon) e Delegacia de 
\ igilancia Sanitaria do Fstado 
e Municipio dt'cidiram pela 

criacao do Forum das 
F.ntidade# de Defesa do 
Consumidor. 

() Forum servira para 
orienlar nielhor os 
consumidores sobre como se 
comportar na liora de comprar 
determinado produto, tanlo no 
diz respeito aos preyos como 
em relayao ao peso e a 
qualidade e tambem o que 
deve fazer no caso de sentir 
que ja foi lesado ao efeluar 
uma compra. 

Segundc Ifvaldo t'inaco. 
diretor geral do Imepi. a 
necessidade da criacao do 
Forum siirgiu devido ao 
elevado luimero «!(' 
denuncias que chegam 
diariamente tanlo aipiele 
orgao como ao I )econ. Sunab 
e as delegacias de Vigilancia 
Sanitaria e Ministerio da 
Agricultura, que alumn no 
Ivstado e no Municipio. 
"Acredito que, agindo em 
conjunlo. poderemos inibir 

mais a ayao de empre^ai ie> 
mal intencionados". frisa ^ 
Cinaco. 

() horuni prelende 
organizar para o proximo 
mes de agoslo o Workshop 
"h"m defesa do t'onsumidor". 
que visa orienlar o maior 
numero de pessoas. A 
prelencao c que ao final do 
evenlo se organize uma feira 
com exposicoes de jirodulos 
e orientacdes para os 
consumidores. 

Governador instala Proger em Parnaiba 

por Paulo Almeida 
Jornalista 

O Rrogrania de Gerayao 
de Fmprego e Renda, que ja 
beneficiou Ires mil 
microempresarios em lodo o 
Fstado. esla instalado agora 
no municipio de Parnaiba. A 
solenidade de instalacao do 
Rroger, foi presidida pelo 
governador Francisco 
Moraes Souza no ultimo final 
de semana. 

Fxecutado com recursos 

do Banco do Nordesle do 
Brasil e em parceria com o 
Serviyo de Ajioio a Refpiena 
e Media Fmpresa- Sebrae e 
varias outras instituicdes, o 
Rroger finacia equipamenlos 
e materia-prima para a 
viabilizacao de pequenos 
negocios. Mais de prezentos 
projelos ja estarao pronlos 
para serem contratados em 
Rarnaiba. 

() Rroger e executado 
pela Secretaria de I rabalho 
e Acao Comunitaria. 

Con forme o secretario 
Warlon Santos, alem do 
linanciameiilo para 
mieroempresarios, o 
Governo do Fstado devera 
oferecer, a parlir desta 
semana. o Rrogrania de 
Qualificacao Rrofissional em 
parceria com o Service 
Social do Fstado, Fmater, 
Incra e varias outras orgaos, 
para treinar 189 mil 
trabalhadores. 

() governador Francisco 
Morales Souza informou que 

o incenlivo a producao e uma 
propriedade do Riaui. Fie 
anunciou para os prdximos 
meses a instalacao do Rroger 
em oulros municipios 
piauienses. Antes do 
lancamenlo do Rroger, o 
governador presidiu a 
solenidade de encerramento 
da I Jornada Juridica da 
I"niversidade Fstadual. que 
contou com a parlicipacao 
do mipistro do Superior 
Tribunal de Juslica. Claudio 
Santos. 

LABORATORIO CLESIO FOMSECA 

Exames: sangue, fezes, urina. 

ATENDEMDS FDR CONVENID. FONE: 7Z 1 1 -54 1 11 
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Exportacoes sao vistas como um caminho para a retomada do crescimento 
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porSOCORRO CARNEIRO 

Dolar 
Na ultima quarla-tVira p 

dolar conuTcial rompou a 
paridadc do I S$ 1,00 para K$ 
1.00. dopois do quaso dois 
anos. o foi noK<>ciado, na 
maxima do dia, a R$ 1,000/ 
na porla do vonda. I'.sso fato, 
onlrolanlo, ja era osporado 
polo moroado finanooiro. o a 
opiniao oorronlo o rpio nao 
liavora qualfpior impaoto 
iio^ativo sobro a ooonomia. 

Estudo 
il'm osludo roalizado polo 

Dopartaimmto (!(> Hstudos 
luondmioos do Lloyds Hank, 
por oxomplo, in'ovia quo, om 
innbo. a ootayao do dolar 
oomoroial i liooaria a 1.0" 
()< anali-slas doslaoam. ainda. 
quo o Hanoo t onlral ) ja 
vinha proi>arando 
psioolo.uioamonlo o moroado 
no sonlido do quo. nosto ano. 
a mooda amorioana 
nllrapassaria a paridado. 

ar^ontino da Kconomia. 
Domingo Lavallo. Klos so 
rouniram no ^abinolo do 
Malan. Tambom jiarlioipou 
da oonvorsa o soorotario do 
I'olilica Kcondmioa. Josd 
Koborlo Mondonya do 
Karros. Malan oxpos a 
Cavallo os rosullados da 
poscpiisa da oconomisla 
Sdnia Kooha, do Inslitnlo do 
Posquisas Koondmioas 
Aplicadas, sogundo os qnais 
f) milhdos do brasiloiros 
sairam da 1'aixa do pobroza 
dosdo julho do 1994, com o 
lantamonlo do Piano Koal. 

Multa 
() Doparlamouto Nacional 

(It- Atpias o P'.nor.uia Hldtrica 
pnblicon nma porlaria 
modilic ando o porconlual do 
mulla cobrado om cima das 
conlas do ondrRia lianas com 
atraso. Antes, 
indopondonlomonto do prazo 
do inadimpldncia, a mnlta 
incidonlo era do 10%. Com a 
mndanca. osso valor passani 
a 0,:»:>% ao dia. A inlormayao 
d da aSjSossoria do impronsa 
do or^ao ro^nlador. 

Dolar 
Nosla qnarla-loira o dolar 

comorcia! rompon a paridado 
do I'S^ 1.00 par a R$ 1.00 
dopois do f|naso dois anos. o 
loi no^ociado, na imixima do 
dia, a R$ 1,0007 na ponta do 
vonda. Ksso fato, ontrolanto, 
ja era osporado polo morcado 
linaiu'oiro, o a opiniao 
corronto o quo nao havora 
qualquor impaclo nogativo 
sobro a ooonomia. I'm 
ostndo roalizado polo 
Dopartamonto do F.sludos 
luondmioos do Looyds 
Hank, j/or oxomplo, provia 
quo. om junho, a colacao do 
dolar oomoroial obogaria a 
R| 1.00. 

Internet 
() Minisldrio das 

Comniiioavdos osta 
jiroooupado com a provavol 
qnoda do roooita do sorvioos 
com <> anmonto do mimoro 
do nsnarios da Intornol. 
Sogundo assossoros do 
gabinoto do ministro Sdrgio 
Molia. o assnnlo vom sondo 
disontido rognlarmonlo om 
ronnidos do trabalho com a 
oslatal dosdo o ano passadb, 
qnando o projoto da rod(^ do 
oomnnioayao no Hrasil 
oomoyou a tomar forma. Mas 
a proooupayao com osta 
quostao nao o so do Hrasil. 
() soorotario goral da 
(trganizayao Intornaoional 
do fomnnioaodos. Pokka 
larjanno, maniloslou ("Sta 
prtMuupayao duranto a 
Amdrioas Lokrom fKj. quo foi 
roalizada no Rio do Janeiro. 

Comgas 
Lnnoionarios da Comgas 

passaram parlo da manhado 
ontom om fronto ao prodio 
ondo mora o prosidonto 
Fernando llonriquo 
C ardoso, no bairro do 
Higiondpolis, om Sao Paulo, 
torminado do oonsorlar um 
vazamonlo do gas dotoolado 
sab ado. "Don mais trabalho 
rofirar o oaKamonlo para 
ohogar ato a tubulayao do 
quo trocar a valvula com 
dofoito". afirmou o podroiro 
lose Airto Horgos. Por causa 
do grando aumonto do 
podidos do vorifioaoao o 
obras para roparar 
vazamonlos. o funoionarioda 
Comgas pordou o domingo 
do folga. 

Beneficios 
l)s bonofioios sooiais da 

ostabilizayao ooondmioa 
foram loma da oonvorsa do 
ministro da Fazonda, Pedro 
Malan. com sou oologa 

Shopping 
A Pnuuradoria do Fstado 

do Sao Paulo oonfjrmou a 
dooisao do mover ayao 
judicial do mover ayao 
judicial oolotiva. com base no 
C bdigo do Consnmidor, para 
apurar rosponsabilidadi's na 
oxjilosao ooorrida lorya-foira 
no Osasoo Plaza Shopping. 
Dovora sor invostigada 
tambom a autorizayao para a 
oonslruyao do galorias 
subtorranoas. ondo podo tor 
so aoumulado gas. 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agencia Estado 

() govorno ologou o 
estimulo as oxportayoos como 
a nova prioridado do Piano 
Real, as vdsporas da 
oomomorayao do sogundo ano 
do programa do oslabilizayao. 
Na quarla on qninta-loira da 
proxima somana. uma sorio do 
modidas do ostimulos as 
export acm'S sorao anunciadas 
polo prdprio prosidonto 
Fernando llonriquo Cardoso, 
proooupado om (lomonstrar o 
sou aval o omponho do 
govorno a ossa nova 
oslraldgia. 

A criayao do soguro para o 
oxportador. quo pormitira quo 
os banoos aumontom o lluxo 
do finanoiamonlo para o solor, 
d uma das mais importantos 
modidas om proparayao. C) 
govorno dovora oriar tambom 
linhas do oroditos para sotoros 
osiiooifioos da ooonomia. com 
t;ixas do juros mais baratas. 
dosdo quo a produyao S(> 

dostino ao moroado oxlorno. () 

'paoolo" con lor a ainda 
modidas do 
dosrogulamontaoao. quo 
tornom monos burooratioa as 
dooisoos dos omprosarios 
rolaoionadas ao oomoroio 
oxlorno, 

Segundo piano L 

Atd agora, as oxpoftayoos 
cram tratadas como assunto 
sooundario pola oquipO 
ooondmioa do govorno, quo' 
foz do oombalo a inllaoao sua 
mola prioritaria. () prosidonto 
osta proooupado com as 
ostimalivasdoorosoimonto da 
ooonomia para osto ano. quo 
apontam para 2% ou 2,7)% no 
maximo. () prosidonto osta 
oonvonoido quo o nooossario 
dosobslruir o caminho da 
retomada do orosoimonto, som 
oomproniolor o oond)ato a 
inflayao. Por isso. antorizou os 
ministros do Planojamonto. 
Antonio Kandir, o da Industria, 
do Comdrcio o do I urismo, 
Francisco Dornollos. a 
tomarom a inioiativa do 
formnlar o "paooto tie 
ostimulo as oxportayoos 

aponta as rcstriydos na area 
oxlorna como o principal, 
limitador do orosoimonlo. 
Dosla forma, so rosta ao 
govorno ostimular as 
oxporlaydos para molhorar o 
balanyo do pagamontos do 
Pais, no momonlo om quo a 
cquipo ooonomica ainda 
oonsidora fu ndamont al 
manlor a atual politic a 
oambial. As modidas 
os'tndadas por Kandir o poi 
Dornollos scrap uma ospdoio 
de oomponsayao aos 
oxportadoros pola politioa do 
ostabilizayao oxoossivamonlo 
anoorada no oainbio o nos 
juros olovados. 

Seguro 
() govorno protondo 

partioiiiar do um soguro as 
export ay dos, por moio do um 
sistoma quo ainda osta sondo 
ddalhado. I'ioarapor oontado 
govorno a oobortura do 
pordas do produtos 
oxportados dooorrontos do 
guorras ou catastrofos, os 
ohamados risoos politico o 

oxtraordinario. <u> lla 

adimpldnoiadoimportadoi uu do 
da As informaydos sao 

soorolario-oxooutivo 

Camara do. Conmrom 
Fxtorior. Joso krodonco 
Dlvaros. Para do, o m>vo 

sistoma dovora roativ.ar o 
finanoiamonlo banoario as 
oxportaydos. "0 soguro vai 
dar tranquiltdado nao so ao 
oxportador, mas tambom aos 
banoos finanoiadoros". disso. 

A parlioipayao do govorno 
sotruro as oxpdt layoc s 

l 

no soguro as oxportayoo 
podora sor dofinida por um 
dooroto. mas nao osta 
oxoluida tambom a odiyao do 
uma modida provisona. A 
parlioipayao do govorno sora 
como a do uma soguradora 
oomum, rooolhcndo o promio 
pago polos sogurados o 
banoando projuizos om oaso 
do sinistro. "Kmbora osto nao 

soja o objolivo, o govorno 
podora luorar com o sistoma, 
„u mosmo tor projuizos, dopondondo da ooorronoia on 

nao do sinistros", oxphcou o 
soorotario. 

Impostos 

podem ser 

desonerados 

por Rodrigo Mesquita 

() prosidonto Fernando 
llonriquo Cardoso podora 
annnoiar tambom. duranto a 
sohmidado no Palaoio do 
Planallo, a dooisjio do govorno 
do dar prioridado ao Congrc'sso 
a volayao do jirojotos do loi 
oomplomontar c1 do loi 
ordinaria quo dosonorom os 
inijiostos o oontribuiydos quo 
inoidom sobro as t'xportaydos. 

A idoia quo osta sondo 
disoutida o a do dividir a 
roforma tributaria om duas: 
uma parlo. quo ouida da oriayao 
do 1CMS fodoral o da partilha 
do tribntos ontro a Fniao, os 
Fslados o os munioipios, soria 
doixada para sor disoutida no 
Congresso no proximo ano. 
Outra parto. quo trala 
ospooifioamonto da 
dosonorayao das oxportayoos o 
dos invostimontos. soria loita 
por moio do modidas infra- 
oonstitucionais o nogooiada 
paralolamonto a roforma 
administrativa. 

() "paooto" do ostimulo as 
oxportaydos dovora tambom 
oriar linhas do orodilo 
dostinadas a financial' soldros 
oxportadoros ospodTioos, quo 
hojo onfronlam difiouldados na 
oompetiyao no moroado 
intornaoional porquo sao 
obrigados a tomar rooursos. 
duranto o |)rooosso produtivo, 
a tiLxas do 4%ou 4.7)% ao mds. A 
idoia quo osta sondo disoutida 
prove linhas do orddito a juros 
favorooidos para c'ssos 
sogmontos. () govorno quor 
tambom dosburooratizar a 
alividado do oxportayao o 
roduzir ouslos rolaoionados 
com transporto o com poi 'os 
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Tomeio Imcio come90u domingo 

Bangu, do tecnieo Rodolfo Carvalho conquistou o Tomeio Inicio da temporada 

Bate 

Bola 

por FRANCISCO DO VALE 

Guarani 
0 Ru^re (leu um jiasse 

iniportanli'ssimo i»ara a final 
do cauipepnato da Copa 
Regional. I)epois de empatar 
com o selecionado de 
Kslreito em () a 0. 0 Bugre 
deu um passe importanle 
para as fimiis da competiqao. 
Com iwuila rava e 
determinavaoo lime superou 
os desfalques de Xaxado, 
Raulinho e Agrisio. () tecnieo 
Isnard Anlonio, salisfeito 
com o resultado da partida, 
deu folga jiara a movada 
onlem, mas hoje reloma os 
traballios visando o jogo 
decisivo no final de semana 
contra o proprio Kstreilo. 

Arbitragem complicada 
A arbilragem de Carlo* 

Mag no em Kstreito loi 
complicada. Inreconhecivel, 
o apitador imperatrizense 
deixou carregar o jogo. 
causando irritaqao aos 
jogadores e torcedores 
daquela cidade. A torcida de 
Kslreito, segundo 
informavdes obtidas, ateou 
pedras e pedavos de madeira 
no campo. Esperamos que 
denlro de casa a arbitragem 
venha a fazer um bom 
trabalho e que o diretor do 
quadro de arbitragem na rela 
da compel iqao possa escalar 
arbitro com condiydes de 
conduzir uma semi-final. 

Bangu 
(^ikmu avisa amigo e!. 0 

colunisla havia avisado com 
a pontencialidade do Bangii 
na compelivao. Com 
jogadores aguerridos. o 
Bangii conquistou o Torneio 
Inicio do Campeonato 
Amador de Imjieratriz. () 
responsavel direlo por esla 
conquista e o men grande 
amigo Rodolfo. que com a 
sua competencia mostrou 
como se trabalha. K, acredito 
ainda que no final do 
Campeonato Amador de 
Imperatriz, Rodolfo venha a 
deixar o comando tecnieo do 
Bangii, umavez que Damiao 
Bem'cio dos Santos ira voltar 
com foya total com o Cavalo 
de Ago, que provavelmente 
disputara o Campeonato 
Maranhao do Sul. 

Corinthians 
A toda a diretdria e 

jogadores do Corinthians, os 
nossos parabens pela 
conquista do segundo lugar 
no Tomeio Inicio. Um time 
bastante aplicado com uma 
torcida del. 

Moto I 
A (lerrota para o vice- 

ca'mpeao maranhense 
(Coroata). deixou o Moto 
numa siliiayao dificil no 
Campeonato Maranhense 
96, primeira fase. A derrota 
praticamenle tirou as 
chances do papao conquistar 
o primeiro turno da 
competiyao. 0 Moto precisa 
veneer loilos os sens 
prdximos jogos para fugirda 
siluayao f|ue e incomdda no 
momento. A torcida motense 
nao adimitiu a derrota. uma 
vez que o time eslava 
jogando em casa. 

Moto II 
Os jogadores do Moto 

eslavam nevorsos em 
campo O lal( ral direilo. 
Bentinho, nao acerlava nem 
sequer cobrar um lateral. 0 
primeiro gol da equipe 
coroataense aconteceu 
numa bobeada da zaga do 
Moto Clube, que o volanle 
Aldo aproveitou para fazer 1 
a 0. isso aos 34 minutos do 
primeiro tempo, e logo em 
seguida o eslreanle Jorge 
Veras, do Coroata, numa 
cobranyade falta, ampliou o 
marcador para 2 a t). 0 
resultado deixou o treinador 
Rosclin Serra (lesesjierado, 
e no intervalo do jogo 
conversou com os jogadores 
para ter mais atenyao nas 
saidas de bola e no meio 
campo do Coroata. No 
segundo tempo o tecnieo do 
Coroata reforyou o meio 
campo (> garantiu a vitoria. 
Com a derrota. a diretoria 
dispensou varios jogadores 
e o tecnieo Rosclin Serra. 

Flamengo 
() Flamengo, apds uma 

dificil vitoria dianle do 
Fluminense, deu um passo 
im]iorlanle para a conquista 
do litulo estadual de 96. i>elo 
Campeonato Carioca. 0 
atacante Romario, ajx'sar de 
bem marcado em campo. 
ainda criou varias 
oiiortunidades de gols, 
inclusive com participayao no 
gol que deu a vitoria sob o 
tricolor. A derrota deixou o 
Fluminense fora da briga jielo 
bkampeonato, e o Flamengo 
segue tranquilo na licleranya 
com 20 pontos. () gol do 
mengao aconteceu aos 12 
minutos do segundo tempo 
numa boa jogada de Romario 
e a conclusao de Marques. 
No final do jogo Romario caiu 
no gramado (> foi retirado do 
campo de maca. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

0 Torneio Inicio do 
Campeonato Amador de 
Imperatriz. com a participayao 
de 10 equipes, teve o ponlape 
init ial no domingo. Um grande 
numero de torcedor estive no 
Esladio Municipal para 
prestigiar o evento. Mesmo 
sem contar com o que eslava 
previsto, on seja, sem passeala 
e o carro de som como a 
diretoria tinha anunciado o 
Torneio Inicio superou a 
expect at iva. 

Confira a primeira rodada: 
MarfliaOx 1 Ribeiraozinho 
Corinthians 3 x 2 1'laza 
Bangii 1 x 0 firadentes 
Bananal 0 x 1 Riengo 
Ajuventus 0 x 1 Ralmeiras 
Se classificando para a 

segunda rodada, 
Ribeiraozinho. Corinthians, 
Bangii, Riengo e Ralmeiras, 
confornK1 o regulamento do 
Torneio Inicio ficou assim 
distribuidos os jogos da 
segunda rodada. 

Ralmeiras Ox 1 Corinthians 
Bangii 1 x 0 Riengo 
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Depois da pessima atuafao 

Na terceira rodada 
Ribeiraozinho 0 x 1 

Corinthians 
Final 
Bangu 2 x 0 Corinthians 
Ficha Tecnica 
Bangii 2x0 Corinthians 
Local. Frei Epifanio 

D'Abadia 
Arbitro; Francisco 

Carvalho 
Auxiliares; Advaldo 

Ho no Torneio Inicio. o Marilin voltn n campo no domingo 

Fernandes e Jurandir Gomes 
Corinthians; Valdo; 

Rodrigo (I'-liezer), Djalminha. 
Claudio e Rica Ran; Xaxado, 
(liovani e Ivan, Rreguinho, 
Wilson e Tico (Raulinho). 

Bangti: lulilson; (xecivan, 
Edvaldo, Uilmar, Orlando 
(Alberto): Iron (Claudio) 
Iquinha, Marconis, Erisvaldo, 
Sena e Vava. 

Tecnieo: Rodolfo (. arvalho. 

Proximps jogos 
Quarta-feira 
19h00-Ajuventus x Bangu 
21:00 - RFizax Ralmeiras 
Sabado 
16h00 - Ribeiraozinho x 

Riengo 
IHhOO - Bananal x 

'firadentes 
Domingo 
08h30 - Corinthians x 

ManTia 

Copq Regional 

Guarani empata e fica perto da final 

por Francisco do Vale 

() Guarani deu um passo 
importanle rumo ao litulo do 
Campeonato Regional, ao 

empatar com o selecionado de 
Fstreito em 1 a 1. Mesmo 
desfalcado o Bugre mostrou 
que tern um bom elenco e nao 
so intimidou diailte do 

adversario. 
A diretoria do Guarani esta 

confiante na classificayao 
precisando agora somente do 
apoio da torcida para 

incenlivar o elenco. Gs 
jogadores, Xaxado e Agrisio 
(iesfalcaram o representante 
imperatrizense. X^ixado atuou 
polo Gallelli e Agrisio. fazondo 
uma partida inreconhecivel 
defendeu o Realce. (xalletti o 
Realce empalaram em 2 a 2. 
Xaxado marcou o primeiro gol 
do jogo (Galletti). A partida 
em Fstreito serviu jiara avolta 
do veleraiio Valdo. que jog011 

lambem no final de semana 
jielo San Tliiego No proximo 
final di' semana (fiiarani e 
Fstreito vollam a se enfrentar. 

Ficha Tecnica 
Copa Regional 
Estreito 0x0 Guarani 
Local: Esladio Municipal 

Jose Duarto 
Arbitro: C arlos Magno 

Almeida Cabral 
Auxiliares: Jurandir 

Gomes c Edilson Rodrigues 
Renda: Nao divulgada. 

Com o empate diante do Estreito, o hugre deu um passo importanle para as tlnais da CR 

Resultados da Loteria Esportiva 

por Francisco do Vale 

Confira os resultados dos 
jogos realizados pelo concurso 
128 da Foteria Esportiva. 

Jogo 01 - Flamengo 1 x 0 
Fluminense - Coluna um 

Jogo 02 - Botafogo 2x2 
(Maria - coluna do meio 

Jogo 03 - Americano 1 x 1 
America - coluna do meio 

Jogo 04 - Internacional 4 x 
1 Brasil - coluna um 

Jogo 05- Route Rrela 1 x 1 
Noroeste - coluna um 

Jogo 06 - Sao Jose 2 x 1 

Raulista - coluna um 
Jogo 07 - Rio Rreto 1 x 0 

Rortuguesa - coluna um 
Jogo08-Naulico 1 x 2 Santa 

Cruz - coluna dois 
Jogo 09 - Nacional 2 x 1 

Araguari - coluna um 
Jogo 10 - firadentes 1 x 2 

Tuna Luso - coluna dois 
Jogo 11 - Fkcocia 0x2 

Inglaterra- coluna dois 
Jogo 12 - Franya 1 x 1 

Espanha- coluna do meio 
Jogo 13 - Russia 0 x 3 

Alemanha - coluna dois. 
O rateio oficial para quern 

fizer os treze pontos e de 

1.36.5.648,00, ja desconlado o 
Imposto de Renda. 

Loto 
() concurso 211 da quina 

teve 24 ganhadores. Os 
felizardos fizeram suas apostas 
nos Itstados de Sao Raulo (10), 
Brasilia (04), Riaui (02), Rio 
Grande do Sul. Rio de Janeiro, 
e Rernambuco (02), Minas 
Gerais e Acre (01). Cada um 
recebera a quantia de 
15.854,49. A quadra teve 1.087 
apostas preiniadas que lerao o 
premiode R$ 350.00 reais. As 
dezenas sorteadas no 
auditorio da Caixa F'condmica 

Federal foram as seguintes; 03 
- 11 - 19-31 - 39. 

Super-Sena 
Nao teve acertadores no 

concurso 063 da Super-Sena 
sorteado no auditorio da C aixa 
luondmica Federal em 
Brasilia. Os inirneros 
sorleados foram os seguintes: 
01 - 10 - 15 - 30 - 43 - 44. O 
premio acumulado e de R$ 
6.93)6.973,02. 

Mega-Sena 
As dezenas sorteadas da 

Mega-Sena, concurso 15 
foram as seguintes: 12 - 33 - 
35-51- 52-60. 

m 

■eto, objetivo e corajoso. Rssim e Orlando Menezes, qi 

cofriaiTda de segunda a sexto-feira, o programa Qdade 

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

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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Alvo 

Aconteceu ne66(5 ultimo sabado o I Torneio de. Ex-alunos de Tiro ao 

Alvo. 0 torneio reuniu muita ^ente interessante, que engrandeceram o 

brilho da competi(pao. 

A Torneio de Ex-alunos foi realizado no Clube de Caga, Pesca e Tiro de 

Imperatriz. 

Colocac^ao: 

,■.1° Iu0ar — Vanilson P 5erqueira (P'azar Ipanema) 

2° lugar — Podrigo Alencar 

3° lugar — Junior P Serqueira 

\ Curso de (ulindria 

A Ebel promove nos dias 19 e 20 de junho, urn curso de culinaria 

gratuito. 0 curso e da Escolinha Walita, que dara otimas dicas que 

facilitarao o seu trabalho na cozinha. 

Sucesso total 

hoi assim o encerramento do curso de modelo e manequim promovido 

pela WP Promo^oes. 0 evento contou ainda com a presen^a do ator 

global Lugui Palhares e a Miss Para das Americas, Patricia Cardoso. 

No domingo, os modelos gravaram comercial promocional ho Elotel 

Eazenda P'arra Grande. 

m 

■-.h «. M'&X:- z *C, ^ 
In . . Uuinnn I,,!,.,,,. Juninr (Cnpri Wiculos) r In,/,.«»/, (DUinortc) 

Valeu boi 

Aconteceu neste fim de semana a tradicional vaquejada na fazenda 

do nosso amigo Pourado, que fica na estrada de Joao Lisboa. 

A vaquejada reuniu muita gente bonita. A cada ano que passa, o 

evento se torna mais importante. Esse ano contou com a presen^a 

de peoes do Estados do Tocantins e Para. 

Quern fez o show foram os peoes da nossa sociedade, os empresarios 

Fdson Ferreira (Auto Shopping), Luciano Lobao (Capri Vefculos) e 

outros. Para quern nao foi, so no ano que vem! 

I m die do cns.il. Idcm.ir <• Rita Mori.uio, prcpnnindo n heln festn juninn d.i escohi 

Veloddade maxima 

Os pilotos da cityja se preparam para a proxima corrida de kart, que 

acontecera agora no dia 23 de junho, domingo, com participa^ao de 

pilotos de vanas cidades do Para e Tocantins. Vale a pena conferir. 

Parabens 

A gatinha Thyane, filha do casal Posangela e Joaquim (Pag Menos) 

reuniu ontem um seletissimo grupo de amiguinhos para juntos 

apagarem a velinha em comemoragao a passagem do seu aniversano. 

Parabens gatinha. 

Menina Mo«a 

Mater Clube ja deu inicio a organiza^ao do XXI Paile Oficial da Menina 

Mo^a. Este ano entrara com chave de ouro, trazendo participa^ao 

especial de ator global ainda a confirmar o nome, em comemora^ao 

aos 25 anos de funda^ao. Inscribes Shopping Cabeleireiro 

Telefone: 721-4122. 

m 
m 

M m 
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I'm destnque hoje, u nniversuri.inte Thyane, no la do da mac RosangeJa (O Bo deario) 

UIVEKAR-DistribuidoradeVeiculosKarajasLtta/F/I A T 

Sabe quanto 
custa pintar seu 
carro na DIVEKAR? 

,o 

\ / 

o 

Com a melhor cabine de pintura utilizada. 
com a tinta fatta especialmente para seu vet'euk) 
(quaiquer modelo ou marca), e os profissionais 
mais trainados? Quase de GRAQA! 

A v o / 

"Qualidade em servigos e atendimento" 721-1800 

V • 
Colecao Diva 

/ 

Se voce quer entrar na moda, 

use um oculos italiano Diva. 

Exclusividade Maia. 
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Oskan 

Pratique Karate 
I'n srrvar a integriciadf fisioa, 

mental e sensorial de sens pralicantes. 
Treinado karate voce adqiiire; 

habilidade, disci plina, equlibrio, forga 
e auto-confianya. 

I lorarios; 
Karate — St.'gnnda. quarla e sexta 

— das 06:(X) as 07:00; das 11:00 as 
12:00; das 17:30 as 18:30; das 19:00 is 
20:00 e das 20:00 as 21:00. 

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

Matriculas abertas. 
Rna Piaui, 012, Nova Imperatriz. 

ncodemio 

ProCorpo 

Ginastica localizada, musculav;ao e 
aerobica. 
I'azendo com que 
voce tenha uma 
melhor harmonia 
com o sen corpo. 
Nao pense duas 
vezes. 

Rua Piaui, 

880 

Centro 

Vende-se 
Umacasaconstruida (esquina) eoulra 
com(\ada. com ponlo comercial. A 
Kua Fnrna, n" 08-A, Parque Santa 
Lucia. 
Valor: 3.000,00 (ACEITA PROPOSTA) 
Tratarcom .Antonio Rodri^ues 

Inter Car Veieulos 
Vemle: 

lino 92/93 - R$ 0.500.00 — cor 
vermelho; D-20 93, cores: prc-ta, 
vermelha on **peroIada** —R$ 
21.000,00; I)-20 92 completa — preyo 
a combinar; Uno F,1.X completo; cor 
vinho. R$ 9.500,00 
Av. Cietiilio Vargas, 1973, em frenle ao 
Bamerindus. Fone: 721-0562, falar 
com Ze Vais. 

Vonde-se 
Uma loja de roupas finas localizada a 
rua (iodofredo Viana n" 818C - em 
frenle a sorvderia Zorzo. 
"I ralar no local on pelo fone 723-1628 

Maira Kslacionamento 
Vende: 

Omega 9!! - R8 18.000 — cor vinho; 
Santana 94 - R$ 14.000 — cor azul; 
BMW 92 - R.8 60.000 — cor prelo 
Conlatos pelo fone: 721-7780 

linperaulo Vende: 
Saveiro 93 1.8 - R$ 7.800 — cor 
dourado; 
F-1000 89 diesel - R$ 13.000; 
Uno 93\94 Mille- R$ 6.500 — cor prata; 
I)-20 92 - R$ 19.000 —cor v.-rmelha; 
Tralor AD7. ano 78 - R$ 15.000,00 
I'ick-Up Fiat, ano 91 - R$ 5.500,00 — 
cor bege 
Av. Dorgival P. de Sousa, 763 - fone: 
721-4626  

Vende-se 
I lm Carro Premio 87 - R$ 3.000 — cor 
ch umbo. 
Tratar em horario comercial no local 
on pelo fone 723-1628. 

Vende-se on troea-se 
1 Ima chacara localizada na entrada da 
Vila Davi. 
PrefO a combinar. 
Tratar no Bar Caslelinho. Beira Rio, 
n" 16, com o sr. Joao Damascena Silva 
Braga G^aozinho) 

Joia Motel 

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

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

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

: 

/mm 

e so ligar 

✓ 
Vende-se 

Uma moto DT 200 seminova, com 
apenas 16.000 km rodados, ano94 (do 
dia 14 tie novembro). Interessados, 
entrar em contato com o Sr. Clovis 
pelos fones; 977-2365/721-3945. 

Kovel Veieulos 
Vende: 

I)-20 91 completa-R$ 22.000 — cor 
vermelha 
D-20 90 completa - R$ 20.000 — cue 
preta 
Saveifo 9:! agasolina- R$ 7.000 — cor 
amarela 
Pampa 93\94 1.6 a gasolina-ap - 7,800 
— cor azul inetalica 
Gol CL 1.6 a alcool - Rs 8.000 — cor 
cinza metalica 
Caminhao Chevrolet D-60com MUNK 
84 - R$ 10.500 — cor branca 
Fusca 83 1.6 a gasolina - R$ 2.300 — 
cor cinza 
2 tratores Massej? Ferguson 265- R$ 
5.500 cada 
Av. Dorival P. de Sousa. 361. fone: 721- 
6867 

Ademar Mariano Consult. 
Imohiliaria 

Vende: 
*1 Ima casa residencial localizada a Av. 
Bernardo Sayao. BairroTres Poderes 
— com 04 quartos, 01 suite, garagem, 
piscina, copa/cozinha. Pre^o de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a 
RuaSergi|ie, Bairro.lucara — com 02 
quartos, 01 suite, garagem, area de 
serviyo, copa/cozinha. Preen de 
ocasiao. 
Mini aparlamento residencial 
localizudo a Rua Sao Pedro, Bairro 
Nova Imperalriz, Fdificio Meridieti — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Preyo de ocasiao. 
*Um aparlamento residencial 
localizado a Rua Ciioas, Selor 
Maranhao Novo. Fdificio Laville — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Preco de ocasiao. 
'Uma casa residencial localizada a 
Rua Frei Manuel Procopio, Bairro 
Centro — com 02 quartos, banheiro 
social, copa/cozinha. Preco de 
ocasiao. 
Mima casa residencial localizada no 
S. tor Amazonas — com 02 quartos, 01 
suite, banheiro social, copa/cozinha. 
com uma area de 1.000 m2 de terreno 
(conslrucao nova). Preco de ocasiao. 
Conlatos: Fone 721-5424 

Alex Amuclie linoveis 
Sua (iarantia Imoldiaria 

Creci .1-173 20" Kegiao 
Rua Cel. Manoel Bandeira, 1961, 
Centre - Imperalriz-MA. 
* Vende- uma excel en te casa situ ad a a 
rua Maranhao, proximo ao Colegio 
Meng Imperador, com garagem para 
vtirios carros, duas salas, copa. 
cozinha, di-p. de empregados, duas 
suites e dois quartos,(aceita-se carro. 
gado e parcelamenlo) 
"Vende- um galpan situado a BR-010, 
proximo a nova rodoviaria. coberto de 
estrutura metalica em dlimo 
acabamento, bastanle amplo,(aceila-se 
carro, gado e parcelamenlo} 
'Aluga uma casa com garagem. salu, 
copa, cozinha, 02 quartos, 01 suite e 
dependencia de empregada, na Rua 
Sergipe, Bairro Juyara. 

Ofertas de einprego/Sine- M\ 
10 Soldadores de armacao 
08 Operadores de vibrador de 
concreto 
05 operadores de tralor agricola 
04 armadores de guindasles 
20 armadores 
70 carpinleiros 
Obs.: as vagas disponiveis acima sao 
para Construtora Mendes Junior, em 
Minas Sul, Goias. 
01 Carpinleiro 
01 Barman 
02 cozinheiros 
02 operadores de patrol de 
acabamento 
02 tecnico em seguranca do trabalhu 
02 soldadores raio x 
01 churrasqueiro 
01 Vaqueiro 
02 Borracheiros 
02 I-anterneiros 
02 Serralheiros 
05 Fmpregadas domesticas 
<>2 encarn-gados de Departamento 
Pessoal 
()s inten-ssados deverao dirigir-se ao 
niicleo 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 lacksom. 

Imohiliaria KarajaS Uda 
RuaCoriolano Milhomem, 1727. fone; 
721-4212 

Vende Casas: 
' Na rua 1 lermes da fonseca, Centro. 
R$ 20.000.00 
* Rua Santa Terezii, Centre 
R$ 25.000.00 
* Rua 11. Parque do Burili 
R$ 13.000,00 
* Rua Cecilia Meireles, Bairro 
Ahandra 
R$ 8.000.(K) 
* Rua Godofredo Viana, Jardim 
Fl dorado 
R8 35.000.00 
* Rua Joao Usboa. Centro, com 03 
pavimenlos 
R$ 130.000.00 
* Uma casa no Alto da Boa Vista 
R8 36.000.00 

Pontos Comerciais 
* Um ponlo na Rua Coriolano 
Milhomem. 1727. Centro 
R$ 36,000,00 
* Na Rua Luis Domingues. Centro 
R$ 45.00(1.00 
* Na Rua Ceara, Bairro Jugara 
R$ 25.0(^0.00 
' Na Av, Gelulio \argas. C enlro 
R$ 200.000.0" 

Vende Ta/endas 
* No Fstreito. cum 80 alqueires. 
* No Fstreito, com 30 alqueires. 
' No Fstreito, com 168 alqueires.- 
* No Fstreito. com 220 alqueires 
' No Brejao.com 230 alqueires. 50% 
feita 
Valor por alqueire. R$ 1.300,00 

Vende-se 
I lm Fiat ()gi 83 a alcoiil - R$ 1.700 — 
cor verde. 
TraUir na rua Rio Grande do Norle n 
905- Mercadinho, ou pelo fon<- 721- 
7361   

Oferta de emprego 
A Fxticendio Comercio e 
Represenlacoes L'l DA esta 
I'onlralando vendedores com ou sem 
experiencia. Os interessados devem 
procurar dona Sulamita. 
Av. Dorgival P. de Sousa n 1427. em 
frenle ao Imperalriz Shoping 

Oferta «le Fin pre go 
A Fdilora Abril F.sta admitindo 
pessoas de ambus os sexos. para o 
departamento de vendas. 
()< interessados deverao comparecer 
ii. 
Av. Gelulio Vargas. 1584. Sala 4. Talar 
com Ladeira, Fone: 722-1304 

Solao Porafso 
Metodo moderno de corle e 
massagem, com produtos 
da mais alia conftanva <* por pregos 
camaradas. 
Rua Luis Domingues. 2018- Fone: 721- 
5087 - Centro 

Vende-se ou Iroca-se 
Uma casa com 03 quartos, 02 
banheiros, garagem com capacidade 
para 05 carros e piscina; sitauadaa Rua 
Salvio Dino, 650A, \ ila Redencao 11 

Preiisa-se 
De uma cozinheira com experiencia e 
referencia, para trabalhar em uma 
residencia. Paga-se bem. Interssadas 
devem dirigir-se a Di Paula C aK ados; 
Av. Gelulio Vragas 682, CaRadao 

Docuineiilos Per did os 
Antonio Audro de Sousa Silva, perdeu 
uma carleira, conlendo lodos os sens 
documentos, e pisle a quern enconlrou 
ou encontrar. devolver no Armazem 
Paraiba, que sera muilo bem 
gralificado. 

Passa-se 

Um ponlo comercial no Shopping 
Shalon, 
Maiores inforlnagoes pelo lelefone 
977-3463 

Vende-Se 
I'm Condicionador de Ar novo. 
Interessados ligar para o fone 721- 
3356. Falar com Maria Dinair on se 
dirigir a Rua Sao Pedro, 16, Jardim 
Crislo Rei  

Vendo 
Um treiler novo e completo. Pre^-o de 
ocasiao (1.200,00). Os interessados 
devem falar com Remy, a Rua Rio 
Grande do Norle, 176. en Ire as mas 
Gont^dves Dias e 13 de Maio 

Vende-si- 
ll in a casa residencial no Cpnjunlo 
Alameda Quinta de Ouro, com 1 suite, 
I quarto, sala ampla, cozinha, garagem 
para 2 carros e quintal. ()- 
inten-ssudos. falar com Marcos, fone 

Vende-si- 
Um Uno L6R-MPI modelo 94, com 
14.000,00 Km rodados. Os 
interessados. falar com Marcos, pelo 
fone 977-2223 em horario comercial. 

AC Correlora Vende: 
Moto 'Titan OK - R$ 3.200; 
Moto Drean "K - 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 • R8 5.500,00 
Santana CLI. com ar condicionado, 
CD, sg total, ano 9.5 - Rs 18.000,00 
Moto Titan OK - R$ 3.200.00 
Moto'Titan OK - 3.300,00 
C-100 Drin OK-R$ 2.5(10,00 
CG Today 93/94 - R$ 2.300.00 
CG, ano 89 - RS 1.600,00 
CG. ano 86 - R$ 1.500,00 
Pampa 89 - 3.200 cor vermelha; 
Santana 95 - R$ 18.000 
Av. Dorgival P. deSousa, 99I-fone:72!t- 
2481 '   

Vende-se 
01 estanle de ayo nova; "1 cadeira de 
ferro nova com tres acenlos; 01 
liqiiidificador Wallita;01 mesa de ferro 
nova para escritorio; 01 cadeira nova 
para escritorio estilo execulivu; 01 
espremedor de frutas Mallori; 01 biro 
de ago usado para escritorio. 
Tratarcom Gerson. Fones 721-5858 ou 
977-1723. Preco a combinar. 

Vende-se 
1 Ima 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 lamanho 
medio. Preco do Kg: 8,00 reais. 
Contatos pelo fone; 721-7510 

Vende-se 

Uma casa no Jardim Crislo Rei. com 
02 suites. R$: 20.0(XI.O(I. Aceila-segado 
no negocio. 
Uma casa residencial, olima 
localizacao, apropriada para clinica e 
laboralorio. Prego de ocasiao. 
I 'ma casa residencial, a Rua 1). Pedro 
11. Bairro Uniao, com 05 quartos, 02 
suites, dependencia de empregada, 
area de servico e campo de fulebol. 
Aceita-se gado no negocio, 1 ratar com 
o Sr. Assis Dias, pelos fones: 721-6945/ 
977-2569 

Flor 

de 

Seda 

A traducao exata de tudo que as 
mulheres de bom goslo esperam de 
um lingerie noile. Flor de Seda. F usar 
e seduzir. 

Av. Gelulio Vargas, 17li-|{. 
Fone:721-5I05 linperatri/.-MA 

Penla 
Quarlas e sabados 
Poilsos; 13:00 Decolagi-ns; 19:(X) 

Horarios de Voos 
Rio Sul - diariamente 
Pousos; 14:00 Di-colagens: 14:35 

V^ia^ao Nordeste 
Diariamente 

Pousos; 14:05 Decolagens: 14:40 

TUCANU'S VIDEO 

As novidades 

da setima 

art e no 

conforto do 

seu lar 

Rua R i c 

do 

605 - 

Grande 

Norte, 

Centro 

Fone ; 

7510 

Imperatriz — MA 

721- 

Programao da radio capital am de seg. a sab ■ 
OS OO Rancho do Compadre Paulo • 
07:OO Reporter 190 
07:30 JORNAL DA INTEGRACAO 

j 08:30 ClDADE AGORA (CONOR FARlASi 
I 1 45 ClDADE ClDADA (ULISSES BRAGAi 
1 2 OO JORNAL MEIO DlA DE NOTICIAS 

I 12:30 PAINEL DE Sucessos iMESSIAS JUNIOR1 

t 4 : OO As Preferidas do Ouvinte iWalter Silvai 
1 5:30 TRIBUNA DA ClDADE lAURINO BRITOi 
1 7:00 A Fazenda do Corro 'Clodomir Guimapaesi 
19.00 A VOZ DO BRASIL 
20 00 Capital nos Esportes iEouipe da Galerai 
21 OO Programa Renilson Sousa iRenilson Sousai 

i 22 30 Igreja Universal 

•s r 

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

Horario do trem 
Companbia \ ale do Rio Doce 
Saidas as t cry as, quintas e sdhudos (is 
10:311   

Vende-se 
Um Pampa ano 84. cor beje. R$ 
3.000.00. aceila-se cuntra-proposla ou 
troca. Conlatos com Rosa, pelo fone: 
721-7510   

Vende-si- 
Um lanche completo, preyo de 
ocasiao, com olima localizagao (no 
selor hospilalar). Tratar com Remy. 
Rua Rio Grande do Norle, 176,Centro 
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TVCX.E. 
20", em Cores, 

C/Controle Remoto 
Mod. HPS 2080 

m 

A 

COMPRANOO QUALQUER 

PRODUTO DAm 

Consuls 

VOCE GANHA UMA 

CAIXA DE CERVEJA 

CIN=RAL 

24 
Unidades 

Condicionador de Ar CONSUL 
10.000 BtusMod. CF 10M 

bs679,oo vista ou no carnet 

79 R$ M jr,00 por mis 

ou 5 cheques de R$ 752,00 

OfERTA 

INCRIVEL 

TV CINERAL 
14", CIControle, 
em cores Mod. TC1411 

J?$28S,00li vista on no carnet 

33 R$ *0*0,00 por mis 

ou 4 cheques de R$ 75,00 

'L* 

Effi 

Geladelra CONSUL 
275 Lts, Mod. RC 28 E 

*$489,00a vista ou no carnet 

Condicionador de Ar CONSUL 
7.500 Btus, Mod. AF 07M 

Rf498,oo vista ou no carnet 

r$375,oo vista ou no carnet 

AA r$ m m,oo por mis 

ou 5 cheques de R$ 84,00 

R$*0 M ,00 por mis 

ou 5 cheques de R$ 109,00 

58 R$ *0*0,00 por mis 

ou 5 cheques de R$ 712,00 

NA COMPRA 

DE UM FOCAO 

IS 

BOM NAO TEM QUE SER CARO 

m wm 

UM KIT DE MAHTIMENTOS 

V. 

ARNO 

Lavadora 
ARNO 
LAVETE 
Mod. LAVL 

r$ /6S,oo 
vista ou no carnet 

R$ 

i ou no car 

19 

por mes « 
ou 5 cheques deR$ 36,90 

P 1^4*0 

; TV CINERAL 

TOSHIBA 

Con/, de Som 
TOSHIBA 

4X1 C/CD, Mod. 7235 

rs498,oo 
vista ouno carnet 

R$ *0,00 por mes 

ou 5 cheques deR$ 7 7 1,50 

PLANO CH£QU£ 

PLANO CARNET 

)SmSm/' \ ■ 
Entrada +15 parcelas 

Stereo System C.C.E 
Rack, Duplo Deck, AM/FM, Mod. SS 6880 

Rf I87,oo vista ou no carnet 

R$ 0*^,00 por mis 

ou 5 cheques deR$ 42,00 

Radio Cravador 
CCE 
AM/FM, 
Micro/one Embutido, 
Deck Auto Stop 
Mod. CS2440. 

R$ 68,00 vista ou no carnet 

R$ 7,90 por mis 

ou 5 cheques deR$ 15,00 

fcP 11PT71 

Estante de Ate 
PANDIN 
C/6 PRATELEIRAS 
Mod. EDP LISA 

R$ 36,90 
vista oiuio carnet 

R$ ^r,30 por mis 

ou 5 cheques 

de R$ 8,30 

1 

1 

1 

1 - 

1 

1 

ESW1LTEC 

Fegde Esmaltec 
CANOA 
4BOCAS 
Mod. 3840 

RS 119,00 
vista ou no carnet 

7 1 + r 

R$ 14,.. 

SUNDOWN # BIKE 

F K A PAS K £ S 

por mis 

ou 5 cheques 

deR$ 27,00 

Teletone C.C.E. 
Mod. TL- 550 

R$ 21,90 
a vista 
ou no carnet 

R$ 00,60 por mis 

ou 5 cheques deR$ 4,90 

\ 
^ Ventiiador CCE 

3 Velocidades 
30 cm, Mod. V 50 

r$29,oo 
a vista ou no carnet 

R$ ^£,30 por mes 

ou 5 cheques 

m a 

■s 
5^ 

de R$ 6,50 

Bi tic I eta SUNDOWN 
18 Marc has, 
Cdmbio Shimano, 
Cano reforgado, 

R$276,OOa vista 
ou no carnet 

R$ms*0,oo 

ou 5 cheques de R$ 48,00 MOD, SHIMANIMAL TY 20 

Ofertas vdlidas ate 22/06/96 ou enquanto durar o estoque. Piano Carnet, juros 10% a.m, Piano Cheque, Juros 6% a., 

IsR 11 Pffl I 

7 

t 

CMP/Nilson 



6A 
Cidade 

Infeccao Hospitalar: 

150 mil mortes por ano! 

c> 

_ J 

por Francisco Filho 
Da Editoria de Cidade 

Kstr c inn tonno bastanlc 
conlu'cido cin nosso I'ais. 
Fin bora muilas pcssoas aintla 
nao sabcin dirrito a sua causa, 
cscandalos como a Ira^cdia da 
bcmodialisc (!<> C aruan'i, quc 
malou 42 (dados da ultima 
quinta-lcira), dc hepatite 
loxica — ainda rcslam 70 
inlcrnados com sintomas da 
doenca — assustam. 

Scpundo o Professor Joao 
Mezomo, adminislrador 
hospitalar e presidenle do 
ConKresso Hrasileiro de 
Admiuistracao Total da 

(^ii/didade Hospitalar, (pie 
aconteceu de 14 a Hi de maio 
de 100<). no Centro de 
Convencocs Tcbouyps, "tie 
cada mil internat, des 
realizadas. 100 lem infeccoes 
e deslas. Klche^am ao obito". 
()s nossos indices sao muilo 
altos. Nos l^stados 1 nidos, por 
exemplo, de cada mil 
internacdes, .»()lem infeccoes 
e deslas. apenas uma clu ua ao 
obito. T. imporlante deslacar 
(pie o indice de infeccao 
hospitalar considerado 
aceitavel pela Orpanizacao 
Mundial de Saude, e de 

A infeccao hospitalar lem 
como causas o descuido na 

hivtiene e o nso abusiVo de 
antibiofiios. A lalha em 
procedimento basicos de 
hiciene. propicia as bacterias 
o ambieiite ideal para a 
proliferacao. contaminando 
maleriais. iiteiisilios e 
funcionarios, (pie tornam-se 
veitulos de transniissao de 
diversas doencas. D uso 
hidiscriminado de anlibioticos 
torna essas bacterias nUiito 
niais resistentes, diliceis de 
combater e. frequenteiiKMite. 
fatais sc em contato com o 
orcanisnio debilitado. 

Para o Professor Mezomo, 
"nao e possivel que o Pais 
assisla o massacre de sens 
cidadaos mais indefesos. como 
se eslivesse diante de um falo 
ou de um fendnump 
incontrolavel da natureza. T- 
precise que os (pie fazem a 
politicae os que la/em a iiratica 
da medic ina e daadminislracao 
hospitalar se capaciteni para o 
exert icio elico de sua luncao. 
(pie exipe compelcncia, 
seiisihilidade e compromisso. 
T. preciso que o ■'sisleina de 
saude" deixe de ser maculado 
pela doenca e pela morte 

evitavel. 1 )e fato. de queadianta 
Ctarantir o acesso (teonco...) da 
populatao aos services tie 
saude. se eles nao produzem o. 
beneficio esperado e ainda 
acrescentam sofrimento e dor 
aos que ja sao vitimas tie uma 
sociedade que mar^inaliza e 
triputlia sobre sens 
miseraveis" 

Ao ser quest ionado sobre o 
que fazer, o professor Mezomo 
tliz: "nao cabe a nos tlizemos 
como deve ser a politica tie 
saude. mas e evidenle que ela 
deve sc fundamentar cm 
valores e primipios que 
respeitem a di^nidade das 
pessoas. acabe com lodo tipo 
de marjiinalizacao e exc lusaoe 
obedecani ao crilerio da 
(•(liiidade e da justica. 0 Pais 
quc adotar uma politica 
(lifereiite. nao st" respeitae nao 
merece o respeito tie sens 
cidadaos". 

A infeccao hospitalar foi 
alx »rt lat la no Toi igresst) at raves 
de palest ras e experieticias 
apresentadas.alemdeumcnrso 
pre-conj;resso ('T.licacia no 
Goiilrole tla fnleccao 
Hospitalar"). 

Imperptriz, IS de junho de 1996 

Partido do Movimento 

Democratico Brasileiro 

EDITAL DE CONX'OCACAO 

A Comlssao Exeaitiva Municipal do Partido 

do Movimento Democratico Brasileiro, por seu 

Presidente, na forma do seu Estatuto, convoca 

os membros do Diretorio Municipal do Partido 

para a rcalizacao de Convenpao Municipal a 

realizar-se no dia 30 de junho de 1996, na Quadra 

de Esportes, das 09 as 17 horas. nesta cidade, 

para a deliberaf ao da seguinle Ordem do Dia; 

1 _ escolha dos candidatos que irao concot t ei 

na eleiyao deste ano na sede do munictpio; 
2 _ escolha dos candidatos que irao concon ei 

na eleiqao deste ano nos Distritos Emancipandos. 
3 _ deliberar sobre a realizapao de coligapdes; 

4 _ assuntos gerais de interesse do Partido 

Joao Lisboa, 12 de jindio de 1996. 

W1LKA NASCNTO CURY-RAD 
/ PRESIDENTE 

RADIO CAPITAL 

orgulhosamente 

apresenta: o programa 11:45 horos. 

De segundo 

o sabodo, 

dos 08:00 as 

Sintonize 950 KHz Cidade Agora, 

Apresentado pelos papas da comunicacao 

Conor porios 

& 

Monoel Cecil io 

■ : ••J'• V e.-e ;- 

7. • 

t I ; s - 

; W.M £ 

- f 

Programa 

Criatura 

Todos os sabados das 08:30 

as 09:15 horas 

Com apresenta^ao do padre Raimundo Pinto 

Participe escrevendo para o programa — Caixa Postal 026 
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Galletti e Realce fazem jogo importante 

Torcedores dos dois times compareceram em massa para prestigiarem o classico 

Lance 

Livre 

«!• 

por RENILSON SOUSA 

Publico 
Os lorecdores 

compareceram em grande 
mimero no ultimo s'abado no 
bsladio llde.rnar (ioiHalves . 
para pislipiarem o principal 
classico da rodada enlre 
(xallelti x kcalce. r»74 
pa^antes, t'oi o mimero 
divnl^adosiK-la imprensaapos 
o jopo. mas estivemos 
presentee verificamos que no 
l-siadio tinha um publico 
superior a 800 torcedores, 
mais uma ve/ comprovandoo . 
i|iu j.i liaviainosde'iMnc i.ido, 
on ^eja. muilos lorcedores «• 
poucos pa^ando in^resso. 

Galletti 
() time do (xallelti perdeu 

aoportunidaclede passar pelo 
^^alce e dear na lideranca do 

c ami>eonalo local. Mesmo 
jo^ando dc sfalcado dos 
jopadores Josa c- I'aiva e com 
o novo tecnico do lime 
interinamen;'e (lilvan, o 
(xallelti saiu na frente no jo^o 
e cbe«"ou a marcar 2x0. mas 
nao soube se^urar o 
marcador e permiliu o empale 
de 2x2 com o time do Realce. 
I) (xallelti vein cle dois 
resultados consiclerados nao 
muito bom para as suas 
pretencdes, o empale com o 
Realce e a derrota para o I ime 
do Flamenco. Rara o proximo 
jo^oosjotjadores e direlores 
esperam a reabilitacao do 
time. 

| Realce 
() time do Realce nao 

soube aproveilar a crise jior 
cpie estav.a passando o 
(xalletti, apos a demissao do 
tecnico Adao e lambem com 
a auscmcia de dois joj^adores 
considerados import antes 
]>ara o sen elenco. losa, 
.ilacanle c I'aiva. /airneiro. () 
K'eace eomecou <• jop;o 
perdendo e so reacpu no 
^e^'undo tem|)o, empalando 
em 2x2. Robson Ioi escolbido 
pela a equijie de esporles da 
Marconi I'M, como o melbor 
jo^ador em campo. 

San Thiego 
() time do San riiiepo, 

considerado um lime 
pequeno do fulebol local, esta 
surpreendendo os sens 
adversarios e e um forte 
candidalo ao quadrangular 
decisivo do campeonato. () 
San Tliiepo soma 7 ponlos e 
se conlinuar com a boa 
cam|)anha ira Rarantir a sua 
par I ic ijiacao enlre os 4 
melhores limes do 

campeonato e brigar pelo 
titulo deste ano. () San 
Ihiego, a cada jogo que 
passa. sobe mais de 
producao, ja cbegando a 
preocupar os chamados 
grandes do fulebol 
availandense. 

For a 
() Homjardim jaesla fora 

do Campeonato de 
Availandia. on seja. jogara 
a| icnas paracumprir tabela. ja 
que nos 4 jogos em que 
di^putou nasegundalase nao 
eoiiseguiu nenlmma vitoria. 
senclo 4 derrotas. () 
presidente do time. Ze 
(xuilberme, disse a nossa 
reportagem que esle ano o 
time esta apresentando um 
pessimo futebol. mas ja esta 
garanlido na primeira divisiio 
e que no proximo ano ira 
formar um bom planted e 
disj mtar < Ic ■ igi lal i ira igual com 
os demais times. 

Arbitragem 
() trio de arbitragem do 

jogo (xallelti e Realce. mais 
precisamente o arbilro 
( iriaco, o 'Balsas" fez uma 
boa apresentavao com 
dc-cisues firmes e 
comandando o jogo com 
precisao. ( iriaco teve uma 
atuacao muito boa em se 
considerando cpie estava 
dirigindoo principal classico 
da cidade. 

Os sens auxiliares 
lambem fizeram um bom 
Irabalbo. 

Deu Flamengo 
No domingo dois jogos 

loram decisivos no 
( ampeonato ( arioca. 
Idamengo 1 x 0 Muminense. 
Wiseo da Oama 0 x 0 Bangii. 
Com os resultados. apenas 
Mamengo e \asc »» da (lama 
eslaocrc 'denciados a dispular 
a final do campeonato. () 
Flamengo lidera com 20 
ponlos e no segundo lugar 
vein o Vaseo com 19 pontos. 
Idamengo e Vasco irao fazer 
o ultimo jogo da competicao 
e decisisvo do titulo cle 90. 

Um Abraqo 
do timago para: 

Jane, Berg, Silvio - 
Comaco 

Jnrandir- FV Difusorae 
jogadefr do Flamengo 

Serginho - I'lascauto em 
Imperatriz 

Eline- (lodofgredo \ iana 
Luizinho - Fcpiipe da 

(xalera; Radio Marconi FM. 

MECANICA VITORIA 

GOMES & MELO LTDA. 

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

Pedro Capixaba 

Av. Bernardo Sayao, 1458 - Agailandia-MA 

por Renilson Sousa 
. Da Editoria de Esporte 

() classico da rodada 
aconteceu no sabado enlre 
(iallelli e Realce no Fstadio 
Municipal, onde varios 
torcedores compareceram 
para prestigiarem os 
respectivos limes. Com o 
resultado cle 2x2, (iallelli e 
Realce conlinuam na lideranca 
do campeonato, com 8 pontos 
ganhos e com muitas chances 
de dassificacao a prdxima 
fase. 

Gallett 2x2 Realce 
Local: Fstadio lldema/ 

(xoncalves (lldemazao) ' 
Data: lb/()(i/l99b 
Horario: Hi boras 
Cartao amarelo: Altair. 

Duarle ((xallelti), Robson e 
Acrisio (Realce) 

Gols: Xaxado, 24 do I" 
tempo; e Rombinha. 27 do 
segundo ((ialletti), Redro. 22 
e ("arlito 15 do segundo. 

(ialletti 

*: A m 
B 

i ••S 

mm 

fmmm 

mm stt 

() time do (hdlrtti. mcsnio cntpntando, lidera com pontos no Indo do Rcnhe 

Andre, Nona, Jorge, Realce Robson; Acrisio. Raulinho 
Antonio Luis, Nelson. Altair. Denilson (Celso), Raulo Herenio e Marinho; I'edio e 
Duarle. Hira (Zil) e Xaxado; Rossi (Carlito), Fdvan (Ze Ribinha (Dalmo). lecnito. 
Rombinha e Ze (iojoba. (ialinha), Rico e (iamba; Valbert. 

Galletti e Realce continuan 

na lideranca do campeonato 

Times buscam a dassificacao 

por Renilson Sousa 

() CamiK-onalo cle Acai'andia. 
que apresentou a sua cjuarla 
rodada no ultimo fiiuil de senuui;!, 
conlinuaiigora niiiis do (|ue nunca 
emboladoem sua dassificacao. 
(ialletti. Realce. Flamengo, 
Magnolia. San ITiiegoeCmirani 
siioos (itimesc<)rrc nc 1(> atras cIc1 

4 vagas. l odos os times citados 
tc'in i«issibil ic lades dc ■die -gar ac > 
quadrangular decisivo do 
(rim] iconatode A(,;ul;u iclia ed icac > 
de 9b. 

(Hxalleltie Redce,(|uelinluun 
7. com o emt Kile | lassain a sonuir 
8. () Mamengo, que tinha 5. com 
o empale agora soma b. 

Vamcis cc)hfc-nr a dassilicacac > 

(ialletti 8 ponlos - Realce 8 
ponlos-(xiiarani 7pontos-San 
Thiego 7 pontos - Magn(')lia 7 
ponlos - Flamengo 5 |K)ntos - 
Jacare 2 pontos e Bom jardim 
zeroponlo. 

Confira agora a dassificacao 
p< a lugares. 

1" (ialletti e Realce 

2° San Thiego,' Magnolia, 
(iuarani 

b" Mamengo 
7°Jacare 
8° Bom Jardim 
Proxima rodada 
Mamengo x Jacare 
Realce x Magnolia 
(ialletti x (iuarani 
San Thiego x Bom Jardim. 

San Thiego empata com Flamengo 

por Renilson Sousa 

() classico de domingo. as lb 
boras, foientre Mamengo x San 
Thiego e o placar foi igual 1x1. 
()s dois limes correm em busca 
da dassificacao para" o 
quadrangular decisivo. () jogo 
foi muito motivadoe disputado 
dentrode c ampoecom oapoio 

dos torce dores naarciuibanc ada. 
c|ue compareceram em grande 
niimero. 

Flamengo x San Thiego 
Local; Fstadio lldemar 

(ioncalves (lldemazao) 
Data: lb/()b/9b 
Horario: lb; 00 boras 
Gols: Marcio. aos 17 

minutos (San Thiego) e 

Toinho, aos 22 minutos 
(Flamengo) 

Cartao amarelo: (iilvan 
(Flamengo) e Edsoh (San 
Hiiego) 

Publico: Nao fornecido 
Renda: Nao fornecida 
Flamengo 
Ze Filho (Cristiano), (iilvan, 

Baiano, Sala Vip e Maduro; 

Jonas, Joaquim, Raimundo. 
Silvio (Jnrandir), Gullit e 
Toinho. Tecnico:JR. 

San Thiego 
Marquinhos, Maguila. 

Fmiliano. Wellington, Edson 
(Mardonio) (Emerson), Ze 
Raimundo. Flson (l)unga), 
Valdo. Santeiro, Rodrigo, 
Taxinhae Marcio. 

Guanari se equilibra e 

vence o time do Jacare 

O Bugre de Acailandia esta na vice-lideranca 

por Renilson Sousa 

() (iuarani se reabilitou com a 
vil c iii'i c liante do J acare, jx-lo j ilacar 
de 2x2. ficando agora na vice- 
lideranca do Campeonato. () 
(iuarani corre em busca de uma 
v;iga i Kira <»quai Inu igulardi xisivi) 
de 9b. 

(iuarani x Jacare 
Local: Fstadio lldemar 

(x( mciilvt s (Hdei i uizjk >) 
Data: lb/(Ki/% 
Horario: 14:00 boras 
Gols: (ienezio, ( icero. duas 

vezes ((iiuujmi) e Rirala (laeare) 
Cartao amarelo: Fdilson, 

Roberto <• Marcio ((iuarani). 

Rirata, Wanderli (I acare) 
Guarani 
Deda. Marcio, Chagas, 

(ienezio. Fdilson (Daniel), 
Nenem, Gilmar, Cicero, Ze 
Augu sto (RoIxtIo). Derisvaldoe 
Naldo. 

Jacare 
MaiKK'l Filbo, Riniku Wanderli. 

Natividade (Fudes), Flias. Adao 
dos Rassos, Raulo Rodrigues 
(Franca), Joao. Dmro,Evandro, 
Francisco, Nelsinboe (lodomir. 

Resultado da rodada: 
(iallelli 2x2 Realce 
Bom Jardim 0x2 Magnolia 
Guarani 2x2 Jacare 
Mamengo 1x1 San Thiego 

Sacolao Golano 

Comumca a sua ciientela que recebeu 

verduras, frutas e legumes do Sul do 

Pais e esta vendendo pelo menor 

preco. Confira ao lado: 

Rug Duque de Caxias - Centro - Acailandia 

Verdura tipo sacolao; 
Melao: 
Abacate: 
Coco seco; 
Tanjerina: 
Mamao: 
Laranja lima: 
Abacaxi: 

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

A vista o menor pre<;o ou cheque para 
20 dias e recebe todos os tikets 
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Onibus e causa de acidente 

Tres veiculos causam acidente no Entrocamento 

<Z> 

OTpS 
o 

por FRANCISCO DO VALE 

AssaltO 
A jovem Lucilene Silva 

Figueiredo, solleira, 
estudante, 17 anos, residente 
na Dom Pedro II, 'MS, no 
bairro do Bacuri, conuinicou 
na Delegacia de Koubos e 
Furtos que no ultimo dia 14, 
foi vi'tima de assalto por dois 
elementos nao identificados 
pela eomunieante. Segundo 
tda, os elementos agarraram 
os sens eabelos e levaram sua 
bieieleta Monark ano 95, cor 
vermelha. A mesma estava 
Irafegando pela Godofredo 
Viana, centro, iH)r volta das 
19:00 boras. 

Furto bieieleta I 
Flavio de Jesus Silva, 

maranhense. solteiro, 21 
anos, soldado do corpo de 
bombeiros, residente na 
(iodofredo Viana, 2075, 
Bacuri, tambem procurou a 
DRF para comunicar que 
elementos desconhecidos 
furlaram sua bieieleta Caloi 
Sport, eor ferrugem. 0 easo 
ja foi levado ao eonheeimenlo 
das autoridades. 

Furto de bieieleta II 
Julio Cezar Vieira, 

maranhense, solteiro, 20 
anos de idade, residente na 
rua Maranhao, 700, 
eomunieou que elemento 
deseonheeido furtou sua 
bieieleta Caloi, eor vinho, 9(j. 
Jiilio Cezar eontou a polieia 
que o furto aeonteeeu na 
praia do eaeau no ultimo 
domingo. 

Furto bieieleta III 
Gevaldo Barros de Castro, 

2 2. anos, residente naBR-010, 
km 251, eomiJareeeu na I)RF 
paraeomuniear que no ultimo 
domingo foi vi'tima de furto 
de sua bieieleta Monark 
Ban a Circular, eor ?izu1. 95. 
Segundo o queixoso a 
bieieleta estava no Posto 
Esplanada quando foi levada 
por um elemento nao 
idenlifieado. 

Furto bieieleta IV 
Jose Gomes de Araiijo, 

maranhense. easado, 52 anos 
de idade, residente na rua da 
Paz, 29, Jardim Oriental, 
eomunieou que na ultima 
sexta-feira proxima passada 

foi vi'tima de furto de sua 
bieieleta Monark Barra 
Circular, ano 95,. de eor 
vermelha. O queixoso disse 
ainda que sua bieieleta estava 
estaeionada em frente ao 
Hospital Sao Marcos. 

Furto de bieieleta V 
Franeisea Nogueira Silva, 

maranhense. 2(1 anos de 
idade, residente na rua Piaui, 
608, Nova Imperatriz. 
eomunieou na |)e|)ol. que por 
volta das 10:00 hora^ de 
ontem foi viliraa de furto de 
sua bieieleta Monark Barra 
Circular, vermelha, 95. A 
mesma estava estaeionada 
em frente ao Hospital Santa 
Isabel. 

Arrombamento 
Jose Diogenes Trindade, 

easado, aposentado, 50 anos 
de idade, residente na rua 
Alagoas, 816. eomunieou na 
Delegacia de Roubos e 
Furtos que elementos 
desconhecidos na noite do 
ultimo domingo arrombaram 
sua easa. Disse que os 
elementos pularam o muro 
dos fundos da resideneia e 
arrombaram a jaiiela e do 
interior da mesma levaram os 
seguintes objelos: uma pasta 
preta eontendo doeumentos 
da igreja, doeumentos do 
INSS e todos os sens 
doeumentos pessoais. 

Perda de doeumentos 
Joao Alves de Santana, 

maranhense, easado. 24 
anos, residente na Simplieio 
Moreira, eentro, tambem 
eompareeeu na Delegacia de 
Roubos e Furtos para 
eomuniear que na noite do 
ullinu) domingo 1 lerdeu todos 
os sens doeumentos 
pessoais. sendo: Carteira de 
Identidade, Tilulo l-'leitoral. 
Carteira Naeional de 
Habilitavao. entre oulros. 

por Joberth Aleixo 
Da Editoria de Polieia 

Tres veiculos se 
eolidiram no Entrocamento 
na manha dv 'ontem. 0 
treeho requer muita atenvao 
dos moloristas por se tratar 
de uma area bast ante 
movimenlada. Segu ndo 
informavbes dos motorislas 
envolvidos na eolisao, o 
eausador foi um onibus nao 
identificado que trafegava 
em alta veloeidade. Cma 
mulher que dirigia um Mat. 
foi empurrada por uma 
eamionete D-20 i)ara baixo 
de uma cat; a mba. No 
acidente nao houve vi'tima, 
apenas o esposo da mulher 
que dirigia o Fiat lino sofreu 
pequenos ferimentos. 0 
onibus eausador do acidente, 
segundo os motoristas, 
evadiu-se do local em alta 
veloeidade. Os patrulheiros 
da Polieia Rodoviaria 
Federal que iampassando no 
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O do I eg a do Francisco Alves registra mais 

local naquele momento, eomo e de praxe a peneia. 
eomunieou ao perilo Mario Como nao houve vitima latal. 
Amurim. para que fizesse apenas danos malenas. os 

um acidente em 
Imperatriz 

motoristas foram a 
Delegacia para se resolver o 
problema 

Mulher flagra marido# 

Flagrante causa confusao e vai parar na Delegacia de Polieia 

para ele, pois a mesma iria por Joberth Aleixo 

lima confusao entre 
marido, esposa e amante toi 
parar na Delegacia do 2" 
Distrito Polieial. Rosilene 
Costa Figueredo, residente na 
rua Projelada "A", no 
eonjunto Isabtd t afeteira. 
eompareeeu no 2° Distrito por 

volta das 20:00 boras do 
ultimo domingo para 
eomuniear que flagrou o sen 
marido emu a amante. 

Segundo ela. foi pega de 
surpresa, umavez que saiu de 
sua easa para ir ate a easa da 
avd do sen marido, na rua 
Newton Belo, proximo ao 
Cefet, para deixar a ehave 

sair, e eomo ele nao tinha a 
ebpia da chave resolveu ir 
deixar para ele eomo era de 
costume. E para a surpresa de 
Rosilense. ao ehegar naeasa da 
avd do sen marido eneontrou o 
mesmo em companhia (la 
amante Rosivania de Tal. 
Segundo a queixosa. quando 

enlrou na resideneia. a amante 
do sen marido foi logo Ihe 
ameapando, e a mesma revidou 
dizendo que a amante aao 
passava (!(> uma "ehifreira . 
Desesperada, a eomunieante 
foi ate a Depol. nnde foi 
eneaminhada para a Delegat ia 
da Mulher para que fosse 
resolver a situa^ao. 

Sem-Terras permanecem em fazenda 

. i _  i.   iw-ont-ictnrid mortes nao influeneiata no 
por Jobert Aleixo 

0 elima ainda e tenso naarea 
oeupada pelos sem-terras em 
Buritieupu-MA. As easas e os 
galpdes da fazenda eontinuam 
sendo oeupados {)elos kuniliai'es 
dos sem sem-terras, 
Informavdes daoeontade que o 
(loverno Federal nao vai 

paralisjir a desajiropnaeao das 
terras invadidas naquelaeidade. 
Os funeionarios da lazenda 
foram sepullados no ultimo 
sabado pela manha em 
Availandia, Uxlos jaem estadode 
deeomposicHo. O ministro 
extraordinario de 1'ohtiea 
Inindiaria, Raul Jungmann, disse 
que o jiroeesso estava eorrendo 

normalmenle e o proprietario 
nao ofereeia resisteneia. O 
ministro proinis a desoeupapao 
imediata e forneeimento de 
alimenlapao e atendimento 
medico aos invasores. O 
ministro disse ainda que a 

^violeneia dilieulta a relorma 
agraria. mas eselareeeu que o 
inquento jxilieial que apura as 

mortes nao influeneiara no 
proeesso de dt^sapropriayao da 
Cikel. O Maranhao, segundo ® 
Ministro. e o Estado que mais 
eolaboraeom a reforma agraria. 
Nos levantamenlos ja feitos o 
Maranhao ja desapropriou 298 
mil hectares e ainda tern mais 
1.2 milhao para ser 
desapropriados. 

Bebedeira acaba em confusao 

Perda de 
doeumentos II 

Pedro de Oliveira Souza, 
brasileiro, goiano, 29 anos de 
idade, easado, em transito 
por Imperatriz, eomunieou 
que perdeu todos os sens 
doeumentos pessoais. 
Segundo o queixoso o easo 
aeonteeeu no Beira-Rio. 

por Joberth Aleixo 

Marido e esposa apds 
ingerirem bastante bebida 
aleooliea nao ehegaram a um 
aeordo, pois si' tratava de uma 
reeoneiliayao. Aeabaram 
brigando e foram resolver a 
confusao na Delegacia do 
Primeiro Distrito. 

0 senhor Dizaro da Silva. 
maranhense. easado. apds 
varios meses trabalhando em 
Maraba, retornou a lar e na 

manha de domingo eonvidou 
a esposa para lomar algumas 
cervejas. Lazaro, que lentava 
a reeoneiliavao, reeebeu um 
nao da esposa e por esse 
motivo eomegaram a diseulir. 
Segundo informagdes da 
esposa, o marido em todas as 
vezes que ingere bebida 
aleooliea. fiea valente e 
espanea ela e as eriangas. 
Disse ainda que na confusao 
o marido Ihe agrediu com 
soeos e pontapes. () easo foi 

levado ao eonheeimenlo das 
autotidades. 

Acidente 
Um acidente proximo ao 

mereado do peixe na avenida 
Beira-Rio, teve eomo vitima 
um eavalo. O proi>rietario da 
earroga, Edvaldo Alves de 
Souza, nao solreu nada. 

A earroga estava 
transporlando 18 saeas de 
eimento, e por causa do peso 
o eavalo nao eonsegliiu 
segurar-se na deeida do eais. 

(.) Cavalo e a earroga eairam 
de uma altura 
aproximadamente 4 metros. 
O animal teve morte 
instanlanea e a earroga tieou 
tolalmente destruida. t) 
proprietario da earroga 
afirmou a reportagem que 
tinha eonversado com o dono 
da mereadoria para nao 
desearregar naquele lugar. 
pois era perigoso e segundo 
Mc nao foi atendido pelo 
mesmo. 
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