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OTempo^ 

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

Jornai Capital 

Acontece 

hoje 

A versao 96 da Feira Internacional da t i 
Mecanica, no Pavithao de Exposi^oes do 
Parque do Anhembi, Sao Paub-SP Mostrade | 23JKJra- 
nwiuinas para a industria de pJastico e madeira. 

Anoli N2516 :?S5 

6° Fecai abre inscricao Rafa no Ganeleiros Bar ->  4    v;. desoertar o 

Entra na sua fase final dc (Fecai). As inscrigoes estao Simplicio Moreira, 175o, 
preparacao o 6° Festival sendo feitas no Teatro Centro, era borano 
Canto Aberto de ImjxTatriz Ferreira Gnllar, a rua Comercial. Pagma 3 

0 cantor e compositor CaiH.-leir.rs.qucpsctnmsfomKHi que ja consc^u dg^rtar^ 
maranhcnse Roberto Rafevaisrr iKicentrortcrcfcrcncunbailtnm ntrrcssdamticaf^ea^za^ 
urira das pruximas atra^des do rewonal. Dono <te um repertdno «fea«a.*vi 

Tavares lanca Meu Primeiro 
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0 vice-governador do 
Estado, Jose Reinaldo Tavares, 
visita Imperatriz hoje. Vem fazer 
o lan^amento oficial do 
Programa Meu Primeiro 
Emprego, criado com a 
finalidade de reduzir o indice de 
desemprego e melhorar as 
condi^des de vida da populayao 
maranhense, principalmente a 
camada de menor poder 
aquisitivo. 

A autoridade aproveita para 
manter contatos com 
correligionarios, lideran^as 
classistas e comunitanas. E um 
programa de importante 
alcance social, tendo em vista 
que reduzira o sofrimento, 
tambdm, da comunidade da 
RegiaoTocantina", comentou. 

M Para Tavares, Imperatriz — 
Hi como cidade-polo — sera a 

grande beneficiada. 'Tenho um 
carinho especial por esta 
regiao", disse. 

0 vice-governatlor tambem 
falara sobre os projetos que tern 
para Imperatriz e municipios 
vizinhos. "Tenho de lutar por 
beneficios para o povo desta 

Economia do Imperatriz sera rvanimada com o Programa Meu Primeiro Emprego, Janfado pelo vice-governador do h. 1 ..   
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Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

Assaltantes deixam 

Gemar no prejuizo 

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

politicos. 
Com uma linguagem 

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

US$ Comercial Compra 

R$ 0,9940 

IS$ Comercial Venda 

R$ 0,9950 

US$ Paraleio Compra 

m 1,60 CP teira) 

USS Paraleio Venda 

R$ 1,01 (.T feira) 

US$ TUrismo Compra 

R$ 0.9980 

US$ Tlirismo Venda 

R$ 0,9990 

Ouro (grama) 

RS 12,450 (quinla-feira) 

Poupanca 

1,0696% (16.05.96) 

UFIR 

R$ 0,8287 (maio) 

a 

2 

Jornai 
@mmTiniimmnmnnniiinniomiiiiiiiiiiiiiitiiiii^ii|iiiiiititr'''l'^™M°w^ 

Uma quadrilha allamente 
especializada em furto de 
material eletrico, vem agindo 
no interior do Estado, 
causando preocupa^oes e 
prejuizos a Gompanhia 
Energetica do Maranhao e 
transtornos a populayao de 
varias cidades. 

O bando agiu recentemente 
no municipio de Carolina, 
usando equipamentos como 
moto-serra para derrubar 
postes de madeira da linha de 
distribuicao rural que alimenta 
varios consumidores com 
energia eletrica, danificando 
maisde 10 km de rede eletrica, 

roubando isoladores e 
ferragens, o que causou um 
"blecaute" naquela cidade, por 
quase 72 boras, afetando cerca 
de 40.000 habitantes nos 
municipios de Carolina e 
Riachao. 

Embora a Cemar tenha 
mobilizado suas equipes 
tecnicas para colocar o sistema 
eletrico em funcionamento o 
mais rapido possivel, os 
transtornos a que a popula^ao 
foi submetida sao 
imensuraveis. 

A ayao desse bando esta 
concentrada, atualmente, na 
Regiao Tocantina, tendo o 

mesmo causado delitos em 
centros de grande produyao 
agricola como Cidelandia, 
Curvelandia, I^ajeado e outras 
zonas rurais de Imperatriz, 
assim como Grajaii, 
Buriticupu, Porto Franco, 
Estreito e outros. 

O Governo do Estado, 
atraves da Secretaria de 
Seguran^a Piiblica, atendendo 
solicitayao da Cemar, deslocou 
uma equipe de policiais para a 
regiao, a fim de desvendar os 
roubos e coibir novas ayoes, 
que muitos prejuizos trazem a 
Cemar e, principalmente, a 
popular ao. 

Jussara Cerqueira comenta 
a sociedade imperatrizense, 

e Soraya Luiza, a 
a<;ailandense 

A Imprensa e Noticia 

Programacao da TV 

Relagao 

Bingao 

de ganhadores do 

do Conor Farias 

0 

6 Caderno 

Jornai Capital 

Nacional 

Tendencia 

Esporte Local 

F Batida 
Francisco Amorim 

Morais Imperatriz - 
Carlela nQ 023652-72 

Anisio Clarindo Alves - 
Imperatriz - Carlela n" 
015257-04 

Joao Batista dos Santos 
Sousa - imperatriz - 
Carlela n9 13218-12 

Jose AhdracUv Cirqueira 
- Imperatriz - Carlela n9 

022704-12 

2q Batida 

Reinaldo Sousa (Miveira 
- Imperatriz - Carlela n9 

014330 -78 

3g Batida 

Antonio Geraldo Silva - 
Imperatriz - Cartela n9 003150- 
56 

Maria Moreira Rodigues 
Silva - Imperatriz - Cartela n0 

021400-92 

4- Batida 
Eva - Imperatriz - Cartela n0 

020130-40 
Alini Lima dos Santos - 

Imperatriz - Cartela n9 008740- 

5- Batida 
Valdomiro Mendes 

Imperatriz - Cartela n9 008209- 

74 
Gildasio Pinheiro 

Costa- Imperatriz - Cartela 
n9 008994-24 

Emanoel Penha Bastos 
- Imperatriz - Cartela n9 

015851-22 

A edicao do 

Diasdos 

Namorados ja 

esta a venda 

0 numero 

82 « 

E aprovado 
Congresso, por decun 
prazo, o projeto de refon 
eleitoral que vincul: 
todos os votos e proibe 
coligacoes. 

Ofato 
Moradores 

da Vila Nov- 
continuam 
pedindo a 

\ presen^a do 
vereador Enfermeiro 
Ribamar, seu representanU 
na Camara Municipal. 

A pessoa 
Humber to 

i Mauro, cineasta. 
iiAutodidata; 
| come^ou a 
ii c a r r e i r a 
i; dirigindo o curta- ■ 
' metragem Valadao, o i 

Cratera (1925). No final ' 
dos anos 20, criou em 
Cataguases (MG) um 
micleo cinematografico 
que realizou varias 
produ^oes, depois 
catalogadas como 
representantes do 
chamado "Ciclo de 
Cataguases". Durante sua 

1 carreira realizou mais de 
§ duzentos- documentarios e 
j doze longa-metragens, 
| entre eles: Brasa dormida. 

autorizados 
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Cartas 

Fax 

FonesQ) 

Sem-teto 
Passada a 

administra9ao Davi Alves 
Silva, a cidade de 
Imperatriz ainda vive a 
velha novela das 
invasoes. Agora, 
acontecendo nas 
imedia^oes da Vila 
Cafeteira, bairro 
originado de invasao em 
governos passados. 
Entendo que os poderes 
piiblicos devem tomar 
providencia urgente, no 
sentido de combater esse 
tipo de embate. 

Lucia Lima 
Nova Imperatriz 

Crise 
0 presidente 

Fernando Henrique 
Cardoso esta mesmo em 
maus len^dis. Sua 
popularidade, que ja se 
encontra la em baixo, 
tende a cair cada vez 

mais. 
Julio Reis 

Centro 

A linica saida para o 
governo do presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso deve ser a 
promogao de novos 
empregos. O Pais esta 
desempregado. Isso, sim, 
e Real! 

Amaral Santos 
Joao Lisboa 

Otimismo 
Ao contrario do que 

possam estar achando os 
pessimistas, sou da ala 
que defende ser bom para 
o Pais o piano de 

ilizagao economica 
governo FHG. 

ceerto, apenas uma 
coisa ainda me preocupa: 
a questao do 
desemprego, problema 
cronico vindo de outros 
tempos. 

Gisselma San tana 
Jugara 

Nao ha essa onda de 
crise, como revelou a 
imprensa nacional. De 
fato, o Pais precisa 
oferecer emprego. 

Adriano Santiago 
- Bacuri 

Educagao 
Sou defensor do 

secretario Agostinho 
Noleto, da Educagao, em 
fun^ao do trabalho feito 
no setor durante o 
governo Ildon Marques 
de Souza. Nao apenas o 
defendo, como acredito 
na seriedade do seu 
comportamento diante da 
Secretaria de Educagao 
do Municipio. 

Nilma Morais 
Santa Rita 

Transportes 
0 empresario Ronaldo 

Braga esta certo! Nao se 
pode ceder as pressoes de 
um grupo de trabalhadores, 
sem que se saiba se a 
representatividade esta ou 
nao dentro da Lei. Tern que 
ter fundamento juridico, 
sim! Entretanto, digo que 
nao sou contra o movimento 
dos trabalhadores, desde 
que estejam embasados no 
que mandaaLei. 

Oseias Rodrigues 
En troncam en to 

Cidade 

Cidaia 

por ULISSES BRAGA 

ESCOLA DA C1DADANIA 

MODULO 21 

Justica eleitoral 

"Todo poder emana do 
povo, que o exerce por 
meio de representantes 
eleitos ou 
diretamente..."(art. 1°, 
paragrafo * unico, da 
Constitui^ao). Eis o 
dispositive constitucional 
que consagra a soberania 
do povo em nossa 
Democracia de Direito. 

Por outro lado, o art. 14 
diz que "a soberania 
popular sera exercida pelo 
sufragio universal e pelo 
voto direto e secreto..." 
"Sufragio" quer dizer 
vota^ao, eleigao. 

"Universal 'quer dizer todos, 
sem privilegio de qualquer 
categoria social, como 
houve outrora. 

Quanto ao voto, a 
Constitui^ao optou por faze- 
lo obrigatorio, para maiores 
de 18 e menores de 70 anos, 
em lugar de facultative, 
como acontece em outros 
paises democraticos. 

Dada a importancia das 
elei^des e do voto, foram 
elaborados e aprovados 
Codigos, Leis, Resolu9des e 
Instru96es, e criada uma 
Justi9a Eleitoral, formada 
de Juizes e Tribunais 

Eleitorais, bem como do 
Minist^rio Publico 
Eleitoral, tudo para que as 
elei96es possam ser 
imparciais, verdadeiras e 
honestas. Essa importancia 
^ que, por ela, os 
brasileiros sao chamados a 
escolher os melhores 
dentre si para dirigir sua 
cidade, seu Estado e a 
Na9ao. 

Sao principalmente o 
Codigo Eleitoral, a Lei dos 
Partidos Politicos, a Lei de 
Inelegibilidades e, quanto 
as elei95es minicipais de 
1996, a Lei n. 9.096/95. 

E que seria uma 
impostura declarar a 
Constitui9ao que a 
soberania popular e 
exercida atraves do voto 
direto, secreto e universal 
e tornar este voto 
obrigatorio e, ao mesmo 
tempo, nao prover que 
essas elei96es nao viessem 
a ser manchadas pela 
fraude e pela corrup9ao. 

(O autor, Ulisses Braga, 
e presidente do FORUM DA 
SOCIEDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ). 

FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ I 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 21 

JUSTICA ELEITORAL 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) A soberahnia do povo e exercida: a) pelo Congresso Nacional ; b) pelo sufragio universal e pelo I 

voto direto e secreto . 
2a) Para que as elei^oes possam ser imparciais, verdadeiras e honestas: a) foram criados os partidos politicos— (Xj 

f0' triada a Justica Eleitoral composta de Juizes e Tribunais Eleitorais e do Ministerio Piiblico Eleitoral— 

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

cima da VARIG, ou no JORNAL CAPITAL. E concorra a uma casa residencial quitada em Impeatriz e a outros 
premios. 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 21 

JUSTICA ELEITORAL 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) A soberahnia do povo e exercida: a) pelo Congresso Nacional ; b) pelo sufragio universal e pelo 

voto direto e secreto . 
2a) Para que as eleifoes possam ser imparciais, verdadeiras e honestas: a) foram criados os partidos politicos— 

, b) foi criada a Jusli^a Eleitoral composta de Juizes e Tribunais Eleitorais e do Ministerio Publico Eleitoral— 

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

cima da VARIG, ou no JORNAl. CAPITAL E concorra a uma casa residencial quitada em Impeatriz e a outros 
premios. 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 
SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" CUPOM 21 

JUSTICA ELEITORAL 
Assinale a resposta certa com um x no tracinho: 
la) A soberahnia do povo e exercida: a) pelo Congresso Nacional ; b) pelo sufragio universal e pelo 

voto direto e secreto . 
2a) Para que as elei^oes possam ser imparciais, verdadeiras e honestas: a) foram criados os partidos politicos— 

, b) foi criada a Justi9a Eleitoral composta de Juizes e Tribunais Eleitorais e do Ministerio Publico Eleitoral— 

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

cima da VARIG, ou no JORNAl, CAPITAL. E concorra a uma casa residencial quitada em Impeatriz e a outros 
premios. 

i 
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Conor Farias 
Diretor Presidente 

Jose Filho 
Diretor Comercial 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 

Jornal Capitol 
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Interventor conversa com evangelicos 
O interventor Dorian ilumine suas a96es. 

Menezes recebeu ontem 
em audiencia, a diretoria da 
Associa9ao dos Pastores da 
Regiao Tocantina, que foi 
levar apoio ao 
administrador 
imperatrizense que ^ 
evang^lico. Durante o 
encontro o presidente da 
associa9ao, pastor Mauricio 
Garcia Araiijo, manifestou o 
contentamento com a 
investidura de um irmao no 
Poder Executivo. 

O pastor Mauricio Garcia 
reafirmou ao interventor 
que o universo evangelico 
de Imperatriz esta 
acreditando e torcendo para 
que este governo, embora 
cur to seja proficuo para a 
cidade e para isso pedem a 
Deus protrcao c qnc 

Conferencia debate 

Com o tema Sistema 
Unicode Satide; construindo 
um modelo de aten9ao a 
saude para a qualidade de 
vida, a Secretaria de Saiide do 
Piaui promovera a 2° 
Conferencia de Satide no 
periodo de 26 a 29 de junho 
proximo. Segundo o 
coordenador do evento, o 
subsecrelario de Satide, 
Francisco Pedrosa, a 
proposta e analisar e avaliar 
a situacao da saiide no 
Estado, os obstaculos e 
avan90s do SUS e propor 
diretrizes e caminhos para a 
efetiva constru9ao de um 
modelo voltado para a 
qualidade de vida. 

Para subsidiar as 
discussoes e debates dos 
trabalhos da Conferencia 
Estadual, estao sendo 
realizadas atividades 
preparatorias com a 
participa9ao dos diversos 
segmentos da sociedade nos 
municipios, atraves dos 
Encontros, Plenarias e 
conferencias municipals. O 
objetivo e apresentar 
propostas para a melhoria da 
saiide e escolher os 
delegados e convidados 
credenciados para 
apresentar o municipio. 

Poderao inscrever-se 

Dorian Menezes disse 
aos pastores que a sua 
missao e dificil, mas que 
com o apoio nao so dos 
pastores, mas de toda a 
comunidade sabera vence-la. 

Destacou tambem que o 
apoio e a fe que tern em 
Deus fara seguir o caminho 
mais correto de 
administrar, respeitando 
seus limites e as pessoas. 

"Sinto-me gratificado 
com a visita dos Srs. 
pastores e posso afirmar 
que ela muito me orgulha, 
pois deixa-me com mais 
for9a para continuar 
buscando o melhor para 
esta cidade, como quer 
Deus a quern deu-me esta 
missao", frisou Dorian 
Menezes. 

situa9ao da saude 

como membros da II 
Conferencia Estadual de 
Saiide do Piaui, to das as 
pessoas ou institui9oes 
interessadas no 
aperfei9oamento da politica 
de saiide. Estes membros se 
distribuem em tres 
categorias: delegados, 
convidados credenciados e 
especiais e observadores. Os 
membros inscritos como 
delegados terao direito a voz 
e voto, os convidados 
credenciados especiais e 
observadores terao direito 
apenas a voz. Os municipios 
com popuIa9ao ate 50 mil 
habitantes terao direito a 4 
delegados e 2 convidados 
credenciados. Os com 
popula9ao entre 50 e 100 mil, 
terao direito a 8 delegados e 
4 convidados credenciados 
Os com 100 mil a 200, 12 
delegados e 6 convidados. Os 
com 200 a 400 mil habitantes 
16 delegados e 8 convidados 
credenciados e acima de 400 
mil, terao direito a 20 
delegados e 10 convidados 
credenciados. 

A aberlura oficial do 
evento sera realizada no 
Centro de Con vetoes com a 
presen9a do governador do 
estado Francisco Moraes d< 
Souza. 

picintQO Hospitdlo 
r 

Plantoo 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

22/05/96 

Hospital Santa Maria 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

22/05/96 

Hospital Sao Vicente 
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Nunes sera candidate em Senador La Rocqu^ 

avo 

por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

514 dias. 
Excelencia, nos aqui da 

terra do frei Manoel 
Procdpio continuamos a 
espera do cumprimento das 
suas promessas de 
campanha. Ate o memento 
nao existe nada em 
Imperatriz feito pelo 
governo do Maranhao do 
novo tempo. Quando sera 
que teremos o prazer de ver 
uma obra da senhora sendo 
ineugurada por essas 
bandas? Calma 
governadora, perguntar nao 
ofende, eu so queria saber. 

Gambas e ratos 
festejam 

Mais uma vez a 
corrup^rao sai vencedora na 
Camara Municipal de 
Imperatriz. A CPI da 
agiolagem. que visava 
esclarecer o drsvio de 
verbas piiblicas na camara, 
praticada pelo presidente da 
casa, vereador Salgado 
Filho, acabou em panelada, 
pizza, bucho de bode, 
feijoada, ou qualquer coisa 
do genero, podem escolher 
qualquer um desses nomes, 
ou outro que preferirem. A 
verdade e que a CPI da 
agiotagem foi suspensa, e os 
gambas e ratos da camara 
estao festejando mais uma 
vitoria, conseguiram exalar 
o man cheiro por todos os 
lugares por onde passaram. 
Resta saber agora, se esses 
ratos e gambas terao 
coragem de sair as ruas para 
pedir mais um voto de 
confian^a aos eleitores de 
Imperatriz. 0 povo com a 
palavra. 

Cesar Viana e barrado 
no gabinete de Dorian 

O secretario de Kstado de 
Solidariedade e Cidadania, 
Cesar Viana, chegou de Sao 
Luis e foi ate o gabinete do 
interventor Dorian Meneses 
pedir uma audiencia. 0 
interventor, que estava 
naquele momento reunido 
com o seu secretariado, se 
recusou a receber o 
secretario, que sem ter outra 
alternativa, se retirou do 
predio da Prefeiliira 
Municipal. O secretario veio 
a Imperatriz, para tratar a 
respeito do Programa 
Primeiro Emprego. Dorian, 
conceder uma audiencia 
para um secretario de estado 
da sua governadora nao e 
importante o suficiente para 
que o senhor possa perder 
pelo menos 15 minutos do 
seu tempo? Nao precisa 
responder, eu so queria 
perguntar. 

Diretoras apoiam 
Agostinho 

As diretoras das escolas 
do municipio se reuniram na 
tarde de ontem na pra^-a de 
Fatima, para reivindicar a 
continua^ao do 
fornecimento da merenda 
escolar, que esta suspensa 
ha varias semanas. O 
movimento foi pacifico. 
Segundo as diretoras, o fato 
das escolas estarem sem 
receber a merenda, esta 
afastando os alunos das 
salas de aula. A evasao 
escolar que no ano passado 
teve o menos indice dos 
ultimos vinte anos, voltou a 
crescer e mimero de alunos 
desistentes este ano, ja 
supera em muito a que 
houve em todo o ano ledvo 
de 95. haja visto que muitas 
crin^as sao muito pobres, e 
se nao existe alimenta^ao 
para elas nas escolas, os 
pais tiram essas manias da 
escola e as coloca nas ruas; 
para vender geladinho, 
pipoca, entre outros, para 
ajudar nas despesas de casa. 

Corrupgao retorna 
a Sitio Novo 

0 prefeito de Sitio Novo 
do Maranhao, Cleristo 
Bnadeira, que foi atastado 
da prefeitura pela Camara 
Municipal, atraves de uma 
liminar concedida pelo juiz 
de Grajaii, foi novamente 
reempossado no cargo de 
prefeito. A sua volta ao 
cargo so foi possivel, porque 
o Tribunal de Justi^a de 
Estado do Maranhao 
considerou insuficiente as 
provas apresentadas contra 
o prefeito Cleristom 
Bandeira, para que ele 
tivesse o seu madato 
cassado. A Camara de 
Vereadores alegou que o 
prefeito nao comperecia a 
prefeitura ha varios meses, 
as suas unicas visitas a 
prefeitura era feita de 
madrugada, quando 
assinava alguns 
documentos, para que os 
repasses continuassem a 
ser enviados. Nao pagava 
funcionarios e nem 
executava obras. 

O professor 
Romeu Tuma 

0 ministro Paulo renato 
anda bastante 
impressionado com o subito 
interesse do senador Romeu 
Tuma pela educayao. 0 ex- 
delegado paulista fundou 
uma faculdade de direito na 
cidade de Foz do Igua9u, na 
fronteira do Parana com o 
Praguai. 0 senador ja 
conseguiu alguns beneficios 
do governo para sua escola 

m 
m 

Alfredo Nunes e o presidente do PSC de Joao Lisbon 

por Frederico Luiz 

0 presidente do PSC de 
Joao Lisboa, Alfredo Nunes 
da Silva, confirmou que e 
candidate a prefeito do 
municipio de Senador La 
Rocque nas elei96es 
vindouras. Senador La 
Rocque 6 a nova 
denominafao do distrito de 
Mucuiba, atualmente 
pertencente a Joao Lisboa. 

O PSC de Joao Lisboa, 
realizou no ultimo domingo a 
conven^ao partidaria. 0 
Partido cujo simbolo sao dois 
peixes circuscritos, elegeu 
Alfredo Nunes para a 
presidencia da Sigla. 

A Comissao executiva do 
PSC de Joao Lisboa tern ainda 
como membros, Renato da 
Silva Gomes - Vice- 
presidente; Josimar Nunes 
da Silva - Secretario e 
Irinaldo Ribeiro da Silva - 
Tesoureiro. Os respecutivos 
suplentes sao: Baltazar da 
Silva Rocha, Jeremias Gomes 
da Silva, Jos6 Alves de 
Almeida. 

Ainda na Conven^ao do 
ultimo domingo, foi eleita a 

seguinte chap" 
diretorio municip. 
Nunes da Silva, Rena 
Silva Gomes, Jos6 Ricai - 
Freitas de Oliveira, Maria 
Edna Araujo da Silva, Joao 
Nunes da Silva, Baltazar da 
Silva Rocha, Marinalva Alves 
da Silva, Maria Santana 
Gomes, Graciliano Rodrigues 
Alves, Raimundo Dantas de 
Oliveira, Jeremias Gon^alves 
da Silva, Maria Rositeia Dias 
Silva, Roberto Jos^ Araujo, 
Francisco Moura dos Santos, 
Irinaldo Ribeiro da Silva, 
Maria Rita da Silva Cruz, Luiz 
Vieira da Silva, Jos^ Leoncio 
de Almeida, Jos^ Raimundo 
Pinheiro da Silva e Josimar 
Nunes da Silva. 

Os suplentes eleitos foram 
os seguintes: Jos6 Alves de 
Almeida, Ernilson Oliveira 
Brito, Ivone Rodrigues da 
Silva, Marilza Lae dos Santos, 
Valdir Costa e Francisca 
Barros Mendes. 

0 nome de Alfredo Nunes 
da Silva foi confirmado como 
delegado a Conven^ao 
Regional e 6 seu suplente e 
Jos^ Ricardo Freitas de 
Oliveira. 

FSI investe na cidadania 

por Jaldene Nunes 
Da Agenda Pingo no i 

Insistindo na formagao da 
cidadania, o presidente do 
FSC1 (Forum da Sociedade 
Civil de Imperatriz), Ulisses 
de Azevedo Braga, garante 
que ^ importante a 
participa^ao da comunidade 
no governo, a fim de tornar 
real tudo o que e lei e que ja 
existe em favor da cidadania. 

Num breve comentario a 
respeito do quadro que 
caminha rumo a sucessao 
municipal, Azevedo Braga diz 
que "e um quadro conhecido 

por todos, dentro da 
realidade da cidade". 

Quadro politico 
Ele iniciou afirmando 

haver dois candidates 
governistas, mas reconhece 
que sao apenas "pre- 
candidatos". 

Esses candidataveis, 
ligados a Familia Sarney, 
seriam o ex-prefeito Jos^ de 
Ribamar Fiquene e o ex- 
interventor Ildon Marques 
de Souza. 

Na ala oposicionista, 
apareceria o deputado federal 
Sebastiao Madeira e, 
representando as for^as 

progressistas de esquerda, 
anuncia-se a possibilidade de 
se confirmar o nome de 
Jomar Fernandes, ex- 
candidato a vice-governador 
do Estado, na chapa 
encabeyada pelo ex-prefeito 
de Sao Luis, Jackson Lago. O 
quadro apresenta ainda, 
segundo Ulisses Braga, o 
candidatavel da direita, 
Guilherme Batista Ventura. 

Sobre Davi Alves Silva, 
quando da entrevista, 
concedida dias antes da 
rela^ao de inelegiveis, 
divulgada pelo TCU 
(Tribunal de Contas da 

Uniao), o dirigente do Forum 
Civil destacou ser este o 
representante da antiga 
Imperatriz. "E que foi preciso 
o povo fazer uma revolu^ao 
pra depor, pra tirar e pra 
mudar". Para Ulisses Braga, 
o ex-prefeito Davi Alves, que 
hoje ^ deputado federal, ^ o 
principal responsavel pelo 
estado deploravel em que se 
encontra o Municipio de 
Imperatriz. "A situa^ao era 
tao lastimavel, que foi 
possivel o povo fazer um 
revolu^ao pra tira-lo 
poder, coisa que nunca th 
havido por aqui", conchr 

6° Fecai e preparadc 

Os novos talentos da musica tocantina em cena 
por Raimundo Primeiro 

Da Redagao 

Ja estao abertas as 
inscriyoes para 
participayao no 6° Festival 
Canto Aberto de 
Imperatriz (Fecai), que 
sera realizado no Teatro 
Ferreira Gullar, de 15 a 17 
de agosto de 1996, numa 
iniciativa da Assarti e 
apoio da Fundayao 
Cultural de Imperatriz, 
atraves do Fundo 
Municipal de Incentive a 
Cultura. 

A Comissao 
Organizadora informa que 
as inscriydes serao aceitas 
no periodo de 13 de maio a 
30 de julho, diretamente no 
Teatro Ferreira Gullar, 
onde encontra-se 
localizada a sede da 
Associayao Artistica de 
Imperatriz, em horario 

comercial, atraves do 
preenchimento de ficha de 
inscriyao especifica. 

Somente poderao 
concorrer ao 6° Fecai 
interpretes radicados na 
regiao tocantina 
maranhense ha mais de um 
ano. Compreende-se, neste 
caso, como regiao 
tocantina — lembra — Sitio 
Novo, Monies Altos, 
Amarante, Riachao, Balsas, 
Carolina, Estreito, Porto 
Franco, Ayailandia, Joao 
Lisboa e Imperatriz. 

Cada interprete podera 
defender apenas uma 
musica, sendo que cada 
compositor podera 
inscrever ate duas miisicas; 
as miisicas poderao ser de 
compositores de outras 
localidades; as miisicas 
deverao ser ineditas, ou 
seja, que nao tenham sido 
gravadas para execuyao 

piiblica e nao tenham 
concorrido a outros 
festivais. 

Segundo destaca a 
Comissao Organizado do 6° 
Fecai, no ato da inscriyao 
cada interprete devera 
entregar a ficha de 
inscriyao preenchida com 
uma fila cassete, com boa 
qualidade de audio, com as 
miisicas inscritas gravadas 
e cinco copias das letras 
datilografadas em papel 
oficio em espayo dois, 
contendo titulo de 
composiyao, autore (s) e 
interprete (s). 

Lembra que a letra da 
miisica devera ser 
obrigatoriamente em 
idioma portugues. Palavras 
ou expressoes nao 
constantes no vocabulario 
regular deverao ser 
acompanhadas de glossario. 
Nao ha cobranya de taxa de 

inscriyao. 
No que tange ao^ 

assuntos em torno da 
realizayao, o evento sera 
desenvolvido no Teatro 
Ferreira Gullar em duas 
eliminatorias e uma 
finalissima, obedecendo o 
seguinte calendario: a) 1 
elimintoria — 15/08/96, b) 
2° eliminatoria — 16/08/96, 
c) finalissima— 17/08/96. 

A pr^-seleyao sera feita 
pela Comissao 
Organizadora. formada por 
membros da Assarti, da area 
musical, que escolherao 
vinte miisicas para serem 
apresentadas nas 
eliminatorias. Em cada 
eliminatoria, serao 
apresentadas dez miisicas, 
sendo cinco classificadas 
para a finalissima. As dez 
miisicas classificadas nas 
duas eliminatorias 
concorrerao na finalissima. 
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Frente Etica faz nova 

rodada de negociagoes 

porMarinaldo Gongalves 
Da Sucursal de Agailandia 

Apartir das 19h00, de hoje, 
repcesentantes do Partido da 
Mobiliza^ao Nacional (PMN), 
do Partido dos Trabalhadores 
(PT), do Partido Comunista do 
Brasil (PC do B) e do Partido 
Socialista Brasileiro (PSB), 
estarao sentados na mesa de 
negociagoes, para mais uma 
rodada de entendimento, na 
sede do Sindicato dos 
Metaliirgicos, no bairro do 
Jacu, objetivando a forma^ao 
da coliga^ao politica Frente 
Etica. Os entendimentos ja se 
arrastam por varias semanas, 
tudo indicando que a 
oficializa^ao da frente politica 
devera consumir mais algum 
tempo para a concretiza^ao. 

Em principio, as 
negocia^oes tiveram ritmo 

acelerado e tudo indicava que 
a homologa^ao da Frente Etica 
era apenas uma questao de 
escolha da data mais 
oportuna. Entretanto, com a 
inclusao do PSB nas 
conversas, houve um 
retrocesso nos entendimentos, 
tendo em vista que os 
socialistas contrapuseram o 
nome do vice-prefeito Walter 
Maxwell ao falar da radialista 
Gleide Santos (PMN), que era 
a virtual candidata de 
consenso 'a prefeitura 
agailandense. Esta atitude do 
PSB foi olhada com certa 
reserva pelos demais 
integrantes da possivel 
coliga^ao, e ate ja esta sendo 
encarada como uma manobra 
protelatoria para a viabilidade 
da frente politica. 

Pesquisa 
Com o surgimento do nome 

do vice-prefeito, criou-se uma 
nova situa^ao politica dentro 
da coliga^ao, provocando 
novas discussoes e ate 
possibilidade de uma disputa 
interna entre os nomes de 
Gleide Santos e Walter 
Maxwell. Para dirimir a 
questao , o proprio PSB 
aventou a possibilidade da 
realiza^ao de uma pesquisa de 
opiniao publica, que seria 
realizada por uma empresa 
especializada, possivelmente 
da capital do Estado. Em 
principio, os demais partidos 
concordaram com a realizayao 
da pesquisa, mas discordaram 
da contratayao de uma 
empresa especializada, tendo 
em vista as despesas que a 
medida acarretaria. 

Segundo sugestdes dos 
demais partidos, a pesquisa 
seria realizada pelos proprios 

partidos interessados, quando 
seria apresentada, ao 
eleitorado, uma lista com os 
nomes dos candidates a 
candidates, devendo ser 
escolhido aquele que melhor 
se colocar na preferencia 
popular. A ultima reuniao, 
realizada na ultima quarta- 
feira, foi encarregada neste 
estagio de entendimentos, 
sendo de esperar que, nesta 
noite, as conversa^des 
tenham mais profundidades e 
que algo de mais concreto 
possa ser pactuado entre .os 
negociadores. O protelamento 
na concretiza^ao da Frente, 
ja esta causando mal estar 
em alguns de seus integrantes, 
que ja admitem, 
reservadamente, a exclusao 
do PSB, case este insista em 
fazer exigencia consideradas 
descabidas. 

Aniversario da cidade tem mostra de arte 

por Marinaldo Gongalves 

A Secretaria Municipal da 
Cultura, realizou, no ultimo 
final de semana, mais uma 
reuniao preparatdria para as 
mostras culturais que levara 
a efeito por ocasiao do 15c 

aniversario da cidade a 
ocorrer no proximo dia 06 de 
junho. Para este ano estao 
previstas amostragens nos 
setores das artes plasticas, 
artes cenicas, video, 
fotografia, artesanato e 
musica popular brasileira, 
que irao se constituir no 

conjunto de 
festa^ao cultural ja 

..^sLrado em A^ailandia. 
No setor da musica 

popular brasileira, o 
coordenador do evento. 

Nivon Carlos ja confirmou a 
presen^a de artistas locais 
como Sam Steves, Chico do 
Gervasio, Jane Vasconcelos, 
Moacyr Fernandes, Tota, 
Eldom, Kiko, Alberto e Joao 
Pedro. Por seu turno, o 
coordenador de artes cenicas, 
Josd Regivaldo, ja tem como 
garantidas as presen^a de 
nada menos do que 16 grupos 
teatrais, nao so de A^ailandia 
como de Itinga eTrecho Seco. 

Artes plasticas 
No que diz respeito as 

artes plasticas, se encontram 
devidamente confirmadas as 
presents dos artistas 
plasticos Diogenes, Miltinho 
e Moraizinho, que deverao 
apresentar trabalhos em oleo 
sobre tela, palhas e 
esculturas. Outro que ja 

confirmou presen^a foi o 
Sindicato dos Fotografos, 
atrav^s de seu presidente , 
Jose Sousa, que sera 
organizador da amostra de 
fotografias. Enquanto isso, a 
coordenadora de A^ao 
Cultural, Itacy Sousa, 
continua desenvolvendo 
gestoes junto as emissoras 
de televisao e produtoras 
independentes para a 
realizayao de uma amostra 
de video. Tambem a Casa do 
Artesao e Associa^ao dos 
Artesoes de A^ailandia 
confirmaram suas 
participaydes. 

De acordo com o que 
ficou estabelecido 
preliminatoriamente as 
amostras de artes plasticas 
e fotografias ficarao 

instaladas no antigo 
Castelinho, na Pra^a da 
Rodoviaria, gentilmente 
cedido pelo seu proprietario 
Rubens Andrade. Enquanto 
isso, as mostras de teatro a 
musica popular estao 
confirmadas para a Pra^a do 
Pioneiro, sendo que o video 
tera lugar na Escola 
Municipal Roseana Sarney. 
As referidas mostras 
acontecerao no periodo de 
01 a 09 de junho vindouro e 
os interessados em 
partlcipar poderao obter 
melhores informa^oes com 
os coordenadores, ou na 
sede da Secretaria Municipal 
da Cultura, dentro do 
horario de expediente. A 
participa^ao e livre, isto e, 
isento de pagamento de taxa. 

Casa do Artesao convoca expositores 

por Marinaldo 
Gongalves 

Mesmo com a reabertura, 
dias atras, da Casa do 
Artesao, a categoria de 

dfices populares»ainda nao 
encontrou motiva^ao 
suficiente para ensejar 
g^andes promo^oes ou 
exposi^oes de trabalhos. 
Segundo a diretora Nelsinda 
Duarte, "A categoria 
encontra-se desmotivada, 
tendo em vista o longo 
periodo em que o 
estabelecimento dos artistas 
populares ficou sem 

funcionamento. Mesmo 
depois da reabertura eles 
ainda nao se 
conscientizaram da 
importancia do 
acontecimento e nao 
trouxeram seus trabalhos 
para a devida exposi^ao". 

Tomando como exemplo 
a realiza^ao da ultima 
promo^ao de venda de 
trabalhos, efetuada nos dias 
que antecederam o Dia das 
Maes, a diretora Nelsinha 
Duarte, acrescentou que 
apenas tres expositores se 
fizeram presente, o que da 
uma dimensao do 

desestimulo de que estao 
tornados. Entretanto, eladiz 
que "tudo e apenas uma 
questao de tempo, pois 
tenho de considerar o pouco 
tempo de reabertura da 
Casa do Artesao. E possivel 
que muitos deles tenham 
deixado o artesanato de 
lado, sendo bastante 
possivel tambem, que a 
partir de agora, retornem as 
antigas atividades". 

A partir de agora, com a 
decisiva colabora^ao da 
Secretaria Municipal de 
Cultura, vao ser 
desenvolvidos diversos 

programas no sentido de 
dinamizar as atividades da 
Casa do Artesao. Um dos 
primeiros artistas 
contactados foi o professor, 
poeta e teatrologo Jorge 
Gon^alves, que ja se 
comprometeu a fornecer 
livros e apostilas aqueles 
que estiverem interessados. 
0 projeto global pretende 
transformar a casa num 
grande espayo cultural para 
atender as necessidades dos 
artistas e dar animo novo a 
vida cultural da cidade, que 
se ressente de atividades de 
fomento da cultura. 

Jornal Capital 

Informe-se do 

que acontece no dia-a-dia da 

cidade no Seu Lider Didrio 

Leia e assine. Fone: 723-2034 

Ferro em 

Brasa 
* 

por MARINALDO GONQALVES 

Gincana 
Os presidentes dos 

diversos gremios 
estudantis da Cidade do 
Ferro se farao presentes 
logo mais, a partir da 
20h00, no salao paroquial 
da Igreja Sao Francisco de 
Assis, para uma 
importante reuniao com 
dirigentes da regional da 
Uniao Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas 
e da Uniao dos Estudantes 
Secundaristas de 
A^ailandia. Na ocasiao 
deverao tratar dos 
assuntos perlinentes a 
realiza^ao da I Gincana 
Cultural Estudantil 
Intercolegial de 
A^ailandia. A reuniao e 
aberta para todos e estima- 
se a presen^a de 
representantes de todos os 
col^gios. 

Rodada 
Tera lugar, logo mais, 

apartir das 19h00, nasede 
do Sindicato dos 
Metaliirgicos, no bairro do 
Jacu, mais uma rodada de 
entendimentos para a 
formaliza^ao da coligagao 
politica Frente Etica. Mas 
uma vez estarao sentados 
na mesa de negocia^oes 
representantes dos 
partidos PMN (Partido da 
Mobiliza^ao Nacional), PT 
(Partidos dos 
Trabalhadores), PC do B 
(Partido Comunista do 
Brasil) e PSB (Partido 
Socialista Brasileiro). 
Juntos, eles tentarao 
resolver o impasse criados 
pelos socialistas, com a 
indica^ao nome do atual 
vice-prefeito, Walter 
Maxwell Abreu de 
Carvalho, para a cabe^a da 
chapa. 

Restrigao 
A restrigao ao mimero 

de candidates a vereador 
— no maximo 18 por 
partidos e, possivelmente, 
para coliga^ao — vem 
trazendo uma grande dor 
de cabe^a para os 
dirigentes partidarios, 
tendo em vista que, em 
alguns casos, existem ate 
tres vezes mais 
postulantes tentando 
disputar uma cadeira na 
Camara Municipal. No 
caso de A^ailindia, este 
pequeno detalhe esta 
interferindo 
negativamente ate nas 
conversa^oes para 
formaliza^ao de 
coliga^oes, pois nenhum 
candidate a candidate abre 
mao de sua vaga. Pelo 
visto, muita gente vai ficar 
insatisfeita. 

Mais 
prazo 

Os empresarios que vao 
a Brasilia dar " Um aperto" 
no presidente Fernando 
Henrique Cardoso vao 
receber algumas noticias 
tais como a reduyao do 
chamado " custo Brasil" 
nas importa^oes. 
Entretanto, a melhor das 
noticias sera a amplia^ao 
do prazo para o pagamento 
do IPI *Imposto Sobre 
Produtos 
Industrializados), que 

atualmente ^ pago de 10 
em 10 dias. Em alguns 
casos, o prazo de 
pagamento podera chegar 
ate aos 90 dias. Entre as 
exce^oes a esta nova 
regra de dor adotada pelo 
governo federal, estao os 
cigarros e as bebidas, que 
continuarao com o mesmo 
prazo de agora. 

Abalou 
A recente pesquisa de 

opiniao publica que 
revelou claramente a 
insatisfa^ao publica para 
com o presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso (75% de 
reprova^ao), causou 
profundo abalo na rodas 
mais chegadas ao 
presidente da republica. 
Encarapitando no alto de 
seu Piano Real, FHC nao 
se deu conta de que sua 
politica economica esta 
transformando o Brasil 
num pais de miseraveis, 
nem se apercebeu que 
suas vergonhosas 
barganhas politicas para 
aprova^ao das reformas 
constitucionais 
derrubaram seu prestigio 
de austeridade tornando-o 
um politiqueiro igual aos 
demais que ja sentaram 
na cadeira presidencial. E 
tem mais: se nao se 
cuidar, nao consegue se 
reeleger, que e o seu 
maior sonho. 

Picaretas 
Nao nasci para ser a 

"palmatoria do mundo" 
mais minha paciencia tem 
limites! Realmente, o que 
uns poucos "colegas" da 
imprensa a^ailandense 
estao praticando e digno 
de lastima! Essa minoria 
— gramas a Deus, por 
serem poucos! — se 
dirigem ao comercio local, 
faz compras e mais 
compras, e, depois, pura 
simplesmente, se 
"esquece" de pagar, 
fazendo com toda a 
categoria tenha seu 
prestigio e sua moral 
jogada na lama. Seria bom 
que nossa associa^ao 
classista criasse um 
Conselho de Etica, para 
que esses e essas 
"picaretas" levassem unas 
bons "puxoes de orelhas". 

Pode 
ser 

Precavido, com sempre, 
o prefeito Ildemar 
Gon^alves ja tem uma 
"carta na manga" caso o 
distrito de Itinga alcance a 
sua autonomia politica antes 
das elei^oes municipais que 
se avizinham. Ao que tudo 
indica, o seu virtual 
candidate a prefeito de 
Itinga ^ o atual presidente 
da Camara Municipal, 
vereador Christiano de 
Assis Filho, que mantem 
grande afinidade com o 
chefe do executivo da 
Cidade do Ferro. Trata-se 
de um bom nome, tendo em 
vista que Christiano e 
jovem idealista e tem o 
reconhecimento geral do 
eleitorado. E so aguardar os 
acontecimentos para 
conferir. 
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por MARCUS ANTUNES 

No 
batente 

() diretor do 
Dcpartanu nlo Tdcnico da 
Radio Capital AM, Ediyaldo 
Cardoso, manda brasa no 
cumprimonto de suas 
funydes. Agora, em 
consequencia da emissora ja 
funcionar na Super Quadra 
602, a palavra de ordem e 
promover a qualidade de 
som e da programa^ao. 
Sendo assim, o pessoal da 
tecnica c da direyao 
artistica trabalha sem parar. 

Bom 
de bola 

E o garolinho Francisco 
do Vale, que responde pelas 
edilorias de Esporte e 
Policia deste diario. Mostra- 

se disposlo no cumprimento 
da missao e busca os fatos 
onde eles acontecem 
Enlende da real necessidade 
da apura^ao da noticia onde 
ela foi registrada. 

Em 
festa 

0 motorista do Sistema 
Tucanu's de Comunicavao, 
Air ton, que recebeu urn 
grupo de amigos para 
festejar a passagem do dia de 
seu aniversario, ontem, 21. A 
casa do rapaz foi pequena 
para a realiza^ao da'feslinha. 

Boa 
comunicagao 

Vein fazendo o radialista 
Maninho, na Difusora EM de 
Imperatriz, conseguindo boa 

V 

m 

I 

audiencia no seu horario. 
Continue assim, meu! 

Na 
telinha 

Claudir Pordnio comanda 
com o seu peculiar jeito de ser 
o Jornal 10 minutos, na TV- 
CRC, Rede Bandeirantes. 
Alem de fazer as reportagens 
externas, tece comentarios 
sobre os assuntos que estao 
em voga no dia-a-dia da 
cidade. 

Se 
destacando 

0 Programa Painel de 
Sucessos, apresentado por 
Messias Jr. (foto) na da 
Radio Capital AM, ja 
come^a a emplacar na 
preferencia do ouvinte. O 
radialista optou mais por 
rodar musicas romanticas e 
sertanejas. Por achar que o 
amor nunca saira de moda e 
que o sentimento sempre 
tocara a vida das pessoas. O 
programa ^ apresentado de 
segunda a sexta-feira, das 
2 lb00 as 22h30, com a 
participayao do ouvinte por 
carta e pelo telefone. Ligue 

e confira! 

Gente 
fina 

O operador de audio 
Vagner Mota, de A^ailandia, 
prima pela qualidade total no 
exercicio de sua fun^ao. 

De 
volta 

O jornalista Frederic© 
Luiz retomou, ontem, suas 
fun^des no Sistema 
Tucanu's de Comunicagao. 
Fez uma rapida viagem ate 
sua terra natal para tratar de 
assuntos pessoais. Seja bem- 
vindo! 

Entre 
nds 

O boa pra^a Deividi 
Santos, que ja trabalhou no 
Departamento de 
Editora^ao Eletronica deste 
jornal. 

Eo 
professor? 

O diretor da Radio 
Cultura AM, professor 
Dogival Geronimo da Silva, 
e mesmo alto astral. 

Programa^ao de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 
1 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

06:00 () despertar da Ee 
06:15 Bom Dia Cidade 
07:00 Reporter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:40 Note e Anote 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:15 Falando de Deus 
13:18 Cidade Cidada 
13:33 O Radio naTV 
14:15 Nanny 
14:45 O Agente G 
17:00 O Mundo de 

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

21:30 Quarta Especial (A 
Programar) 

22:30 Campeonato Paulisla 
23:30 Paixbes Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 
05:30 Despertar da Fe 

Tucanu's 

Produgocs, 

a produtora 

d© audio e 

video mais 

completa 

da regiao 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

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

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

da Ofelia 
10:30 Meu Pe de Laranja 

Lima 
11:25 Vamos Falar com 

Deus 
11:30 Eslagao Crianyao 
12:00 Memdria Band 
12:30 Figura 
13:00 Estayao Crianya II 
13:15 D)cal 
15:15 Cine Trash (A 

Programar) 
17:00 Supermarket (com 

Ricardo Corte Real) 
17:30 Programa Silvia 

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

Lima 
20:00 O Campeao 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Campeonato Carioca 

de Futebol 
23:45 Jornal da Noite 
00:15 Circulando 
00:25 Mash 
01:25 Vamos Falar com 

Deus 
02:00 Informercial 

TV DiSusora 

Canal ^ 

SBT 

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

Eliana) 
10:00 Programa Sergio 

Malandro 
11:30 Moreira Serra 

Especial 
12:00 Carrossel 
12:30 Aqui Agora 

Maranhao 
13:30 Cinema em Casa 

(Hamburger, 0 
Filme) 

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

Taxista 
21:00 Razao de Viver 
21:30 Antonio Alves, 

Taxista 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jo Soares Onze e 

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

Pascowitch 
01:50 Perfil 

TV Mirante 

Canal 10 

GLOBO 

06; 10 Programa Ecumenico 
06:15 Telecurso 2000- 

Curso 
Profissionalizante 

06:30 Telecurso 2000 - 2° 
Grau 

06:45 Telecurso 2000 - 1° 
Grau 

07:00 Bom Dia Imperatriz 
07:30 Bom Dia Brasil 
08:25 TV Colosso 
12:00 Mirante Meio Dia 
12:30 Globo Esporte 
12:45 Jornal do Maranhao I3 

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

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:40 Sessao daTarde (Cara 
de Um, Focinho do 
Outro) 

17:30 Malhayao 
18:00 Quern e Voce 
18:55 Jornal do Maranhao 23 

Ediyao 
19:10 ViraLata 
20:10 Jornal Nacional 
20:40 O Fim do Mundo 
21:40 Amistosos da Seleyao 

Brasileira (Brasil X 
Croacia) 

23:40 Intercine (Prisioneira 
do Medo - Um Pai 
Para Charlie - 
Darkman, Vinganya 
Sem Rosto) 

01:40 Jornal da Globo 
02:10 Campebes de 

Bilheteria (Tudo o 
Que Voce Sempre Quis 
Saber Sobre Sexo, Mas 
Tinha Medo de Perguntar) 

TV Natlva 

Canal 13 

manchete 

07 10 Telemanha 
07:30 Patrine 
08:00 Sessao Animada 
08:30 Sara + Escola Biblica 

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

Zodiac© 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olimpico 
12:30 Ediyao da Tarde 
13:00 Tele-Americanas 
13:15 TV Alternativa 
14:45 Os Medicos 
15:45 Home Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessao Animada 
17:45 Sailor Moon 
18:15 Os Cavaleiros do 

Zodiac© 
19:00 Shurato 
19:30 Super Human 

Samurai 
19:55 Os Cavaleiros do 

Zodiac© 
20:15 Manchete Esportiva 

23 Ediyao 
20:30 Jornal da Manchete 
21.45 Tocaia Grande 
22:45 Marcia Peltier 

Pesquisa 
23:40 Boletim Olimpico 
23:45 Moment© Econbnuco 
00:00 Home Shopping 
00:15 Jornal da Manchete 

23 Ediyao 
00:45 Clip Gospel 
01:45 Espayo Renascer 

TVCNT 

Canal 23 

GNT/GAZETA 

NAO FORNECEU PROGRAMAyA.O 

TV, 

c 

A 

wdjvon 
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Sociedade em 

Expressio 

por SORAYA LUIZA 

De vento em popa 
Uma das casas noturnas mais movimentada de Imperatriz, a Fly Back, agora 

tem rriuito mais emogoes na sua programa^ao. Alias, as noticias que chegam a 

Cidade do Ferro tem levado muitos agailandenses a conferir de perto o que rola 

nas noitadas da casa, alem da saborosa feijoada que tem adquirido muitos adeptos. 

Por falar em Fly Back, esta colunista e uma caravana de a9ailandenses estivemos 

conferindo de perto o sucesso, alem^do otimo atendimento do anfitria Samir 

Sabbag, que marcara present na Noite das Flores, dia 25, com o imperdivel 

show do talentoso Oseas e o bonito desfile de joias das Oticas Maia. 
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O orurgiao dentist.',. Antonio Aratijo, que esteve soprando velinhas, au iado de amigos 
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Joel Falqueto, que esteve visitando a Fly Back, ao Iado do empresario Samir Sabbag 

sua gestao sem divulgar muito o seu trabalho, resolveu agora sair do anonimato 

e vem ganhando muito prestigio com a divulga^ao das realizagoes do governo 

Ildemar Gon^alves. Ja e uma boa mostra que muitas surpresas irao rolar daqui 

pra frente. E por falar em Ildemar Gon^alves, o mesmo se encontra na capital do 

Estado, acompanhado de sua esposa, Zita Coutinho, em busca de mais recursos 

para o municipio. 

Gincana Cultural 

Sera realizada hoje, no salao paroquial da Igreja Sao Francisco, as 20:00 horas, 

reuniao com todos os diretores de gremios estudantis das escolas secundarias 

locais, para tratar de assuntos referentes a Gincana Cultural, que se realizara no 

proximo mes, no periodo de 15 a 30. Alias, a juventude de charme ja esta em 

clima de muita euforia, com as expectativas para o tao esperado evento. 

Nova programa<ao 

A TV Cidade estara estreando na proxima segunda-feira a sua nova 

programa^ao, com muito mais emo^oes. Nas manhas tem Bastidores da Politica, 
com Paulo Lima, as 13:00 horas, Gente Que Acontece, com apresenta^ao desta 

colunista, em seguida, Esporte, com Renildo Jacome, as 13:45 horas, Figuras e 

Fatos, com muito charme de Solange Pereira, as 14:15 horas, Polemica, com 

Orlando Meneses. Nas manhas de sabado tem Novas de Paz, com Domicios 

Mendes, em seguida, Cidade em Destaque, com toda elegancia de Gleide Santos 
e na seqiiencia tem muito mais emo^oes com, Conversas Cruzadas, que sera 

apresentado por esta colunista e o jornalista Marinaldo Gon9alves. Fiquem ligados. 

Antonio Araujo com sua amada Rosangeia. curtindo a noite na Pizzaria Zepeilin 

Top Model 

t 0 d'version;irio Gigantao sediara sexta-feira, dia 23, o concurso Garota lop Model. O evento contara com 08 concorrentes e duas belas modelos que 

serao mostradas na edifao de amanha. Adianta-se no momento, que as gata's sao 

de parar o transito e farao uma noitada de charme, sensualidade e muitas emocoes 

No sabado a casa estara fazendo uma noite de muito forro, com a banda Mirage 
de Olinda. & 

Desemharca amanha na city, aglamourosa Miss Para das Americas, Patricia Cardoso. 

Quern estiveram movimentando o restaurante Kid Batata no dia de ontemjoram ns 

advogados Antonio Borges e Nilton Biagini. 

Confirmadissima a presenga dos colunistas sociais, Jonas Ribeiro e Jussara Cerqueira, 
dia 25, na 2001 Disco-Show, com a hela interpretagdo de Oseas. 

Amanha a caravana agailandense marcara presenga no badaladisimo Whisk Bar, do 
amigo Samir Sabbag. 

Fazendo muito sucesso a mais nova loja da cidade, Bonzay Import, da simpdtica Ceila, 
faltando apenas a gata sefazer mais presente na Cidade do Ferro. 

Prestigio O meu amigo Jonas Ribeiro ja esta nos ultimos preparatives para sua bigfesta Estrelas 
O orefeito Tldemar a  ^ . na da Fantasia, com a presenga de Thereza Collor, LusimarRocha (GO), Vera Martins 

difrrnlHaH^c o 4- ons rado nos ultimos tempos, que apesar (SP) eo gaterrimo Douglas Rocha (tetracampedo de jet ski), que alias eu conferi de perto , u governo tem obras realizadas. Ele, que ficou boa parte da 0 C^P d0 Sato e e mesmo simplesmente de tiraro folego. 

Repetindo a dose, 

Oseas, neste sabado. 

Com apoio de: 

Oticas Maia, Banco Itau, Same, Flora 

Floricultura, Agua de Cheiro, Armazem Paraiba, 

Elson Santos, Commar, SMH, Supermercado 

Santa Maria e Grupo Galletti. 
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por FREDERICO LUIZ 
For que aqui, 

aqui e meu lugar 

Ei, Ei, Estamos aqui. 
Depots de unia viagem a 
Joao Pessoa e Recife para 
compra de equipamentos 
para a Radio Capital, nds 
estamos de volta. 
Obrigado a Raimundo 
Primeiro pela manuten^ao 
da coluna. Conio de 
sempre, Primeiro e o 
primeiro na arte da 
escrita. 

Sobrancelha 
de veludo I 

Assim que cheguei, fui 
tornado por um susto. 
Eiquei sabendo que hoje, 
o vereador Joao Silva vai 
apresentar requerimento 
para lazer a CP1 do 
Sistema TueaiuCs de 
Comunicacao. Eu so 
fpiero avisar ao iluslre 
vereador. que ele vai 
colocar a mao num 
vespeiro. O Sistema 
Tucanu's de Comunicacao 
tern direito a 
solidariedade da ANJ, ABI 
e Fenaj. Quern sabe, de 
quebra, umas noticias 
sobre as ex-CP I com 
veiculacao nacional na 
Rede Record, e ate 
mesmo, solidariedade das 
outras emissoras. Va em 
frente vereador Joao Silva. 
Nao pare. O show de 
audiencia do Sistema 
Tucanu's tern que 
continuar. 

Sobrancelha 
de veludo II 

Conor Farias esta mais 
alegre do que nunca. 
Agora o Sistema Tucanu's 
de Comunicacao vai 
ganhar midia de graca. E 
de qualidade. Por isso que 
as pessoas dizem que 
Conor Farias e um homem 

de sorle. lomara que a CPI 
do Sistema Tucanu's de 
Comunicacao dure uma 
eternidade. 

CPI do 
Peru 

() colunista nao e 
vidente. Nem previdente. 
Mas acerta um bocado. 
Estao lembrados quando 
disse que a CP I da 
agiotagem seria a CPI do 
Peru? Que iria morrer de 
vespera? 

pelo nome de Jose 
Maranhao, isso mesmo, 
Jose Maranhao, esta 
fazendo outra boa 
administracao. Em 
Pernambuco, Miguel 
Arraes continua quase 
unanime. Ate porque toda 
unanimiade e burra, sinal 
que a quase unanimidade e 
inteligente. 

Internet 
e modem 

Esse negbcio de Internet 
e Modem e fantastic©. 
Mesmo viajando, continuei 
escrevendo o livro 
Imperatriz Capital. Andre 
Paulino mandava os 
relatbrios via modem, e o 
aprendiz de escritor ia 
direlinho para o teclado. Eu 
escrevo o livro e fico mais 
rindo do que me 
concentrando na forma. 
Com© e que os figurdes da 
politic a local aprontam 
desse jeilo? Haja falta de 
postura a altura da posicao. 
Haja mesmo. 

Ondas Curias 

CPI da 
Audiencia 

Agora, vou dizer mais 
uma. A CPI do Sistema 
Tucanu's de Comunicacao 
sera a CPI da audiencia. Ale 
parece que e coisa 
eombinada do Conor Farias 
com os vereadores de 
Imperatriz. 

Governo 
Itinerante 

Governo itinerante, nem 
pensar. Afinal, o govern© 
permanenle nao funciona. 
Imaginem o itinerante. O 
maxim© que pode haver, 
depois de muito bla-bla-bla, 
e uma visita da 
governadora a Imperatriz. 
E olhe la! 

Placas 
do MA 

E por falar era governo 
do Estado, uma coisa me 
impressionou na minha 
ultima viagem. O cidadao 
roda o Estado todo, e nao 
ve uma ©bra. lima placa do 
governo Roseana. No 
Piaui, aqui e acola, ve-se 
©bras de Francisco Mao 
Santa, que faz uma 
excelente administracao. 
Na Paraiba, outro 
peemedt'bisla, que atende 

Falta 
governo 

Empresarios do sistema 
de transporte colelivo de 
um lado. Trabalhadores do 
outro. E o governo nao esta 
no meio conciliando 
i n t e r e s s e s. Re s u 11 ad o ? 
Todo mundo ja sabe, 
conflitos Ou o pai)el do 
estado nao e dirimir «»< 
conflitos? 

q Olha a CPI da Audiencia. Com essa os outros sistemas nao contavam. 

Q Fui para Joao Pessoa e minha mae preparou um prato especial para o fdho querido. 

q Isso mesmo, cada garfada, um sorriso. Ela preparou file de merluza. 

Q So nao foi mais gostoso porque ela comprou num mercado. E nao direto da Premiare. 

q Nem era embalado a vacuo. Nem servido em cubos. Nem tudo pode ser perfeito. 

q Uma dupla nor ar!. Leandro e Uonardo? Nao. Faisca e Fumaca? Nao. Batman e Robin? 

Q A dupla e Frederic© e Oderson. As 7:30 hs no Canal 5. Confiram. 

Q Um itinerante incomoda muita gente. Dois itinerantes incomodam muito mais. 

q Um permanente incomoda muita gente. Dois permanentes incomodam muito mais. 

Q Voces conhecem a genese da atual legislatura dos vereadores de Imperatriz? 

[—| primeiro foi a Pizza. Depois a pabelada. Depois o capim. 

Q Em seguida veio o Peru. E depois o filb de merluza. 

□ A Camara Municipal de Imperatriz poderia abrir uma estatal que seria um sucesso. 

Q Ja imaginaram um restaurante na Camara. Sucesso absoluto no primeiro dia. 

pj Podem aposta, o indice de renovacao da Camara pode chegar a 90% 

PI Ou seja. Escapam no maxim© dois. 

Q 0 atual bloco que comanda a casa prejudica ate 6 desempenho de progressist as. 

[ | \A vein o leao. lii vem o leao. La vem o leao. 

Pj pi ma coisa e certa, com menos de dois meses, Dorian emplacou. 

Q A cidade esta cheia de placas indicando a recuperacao de ruas. 

□ Nao ha mais razao para o Velhinho da Santa Rita aos domingos. 

25% para 
FHC 

Deu na Folha de Sao 
Paulo. Segundo o Instituto 
Datafolha, FHC conta com 
apenas 25% de 
popularidade na cidade de 
Sao Paulo. 

Vice 
de luxo 

Caso o deputado 
estadual Joao Paiva aceite 
concorrer ao cargo de vice- 
prefeito na chapa do ex- 
governador Fiquene, nbs 
poderemos classificar a 
acao como vice de luxo. 
Afinal, nao e todo dia que 
um parlamentar deixa a 
tribuna da Assembleia para 
ser candidato a vice de 
uma prefeitura, onde os 
espacos siio bem menores. 
E muiio luxo para Fiquene. 

Ceara 
Dorian 

E rua 
reumu a 

brinco ficar um vai 
secretariado o 

: 
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Supermercados Irmaos Teixeira 

Com a forga da nossa gente 
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Linha 

Direta 

porJOSE FILHO 

Reuniao 
O interventor Dorian 

Menezes manteve ontem 
de manha um encontro 
com o presidente da CPI de 
merenda escolar, vereador 
Joel .Costa. A acessoria do 
Dorian Menezes nao 
divulgou qualquer nota a 
respeito dos assuntos que 
foram discutidos. 

Depoimento 
Na manha de ontem os 

membros da CPI da 
merenda escolar ouviram 
novo depoimento da 
Diretoria do Departamento 
de Assistencia ao 
educando, responsavel 
pelo recebimento, 
fiscalizagao e distribui^ao 
da merenda escolar, 
servidora Maria Helena 
Aires Lima. Ela nao soube 
explicar como ^ feito o 
pedido de compras para a 
alimenta^ao da rede 
municipal de ensino. 

Universo 
Conforme suas 

declara^oes de Maria 
Helena Aires Lima, a 
prefeitura e responsavel 
pela alimenta^ao de 80 mil 
alunos do pre a 8a s^rie, 
nos turnos matutino e 
vespertine, uma vez que os 
estudantes do curso 
noturno nao recebem 
alimenta^ao. Ela disse que 
nesse universo constam 
ainda as escolas 
conveniadas e entidades 

ropicas. 

Total 
Considerando os 81 mil 

alunos servidos pela 
alimenta^ao, somando-se 
os estudantes de 2° grau e 
do curso noturno, alem de 
estudantes da rede 
particular de ensino e do 
estado, Imperatriz deve ter 
hoje em torno de 150 mil 
anlunos matriculados, isto 
6, em torno de 40% 
(quarenta por cento) da 
popula^ao do mpnicipio. 

Pergunta * 
Como explicar o grande 

niimero de crian9as e 
adolescentes que se 
encontram fora das salas 
de aula? Ou sera que 
Imperatriz e o linico 
municipio brasileiro que 
conseguiu vagas para todas 
as crian^as e adolescentes, 
impedindo assim a evasao 
escolar? 

Convite 
A nutricionista da 

merenda escolar, Dra. 
Denise Portugal, foi 
novamente convidada pela 
CPI para prestar novas 
informa9oes. 0 
depoimento dela deve 
acontecer logo mais as 

09h30. 

Estoque 
Mesmo faltando 

merenda escolar para os 
alunos da Rede Municipal 
de Ensino, ha um 
documento em poder do 
presidente da Comissao 
Permanente de Licita9ao, 
assinado pela servidora 
Maria Helena Aires Lima, 
que o Municipio tern um 
estoque em torno de 300 
toneladas de alimento, 
inclusive 51 toneladas so de 
peixe. 

Relatorios 
Foram concuidos os 

trabalhos da CPI que ficou 
conhecida como 
"agiotagem". Tres 
relatorios foram feitos, 
conforme se segue: 

Valdinar 
Barros 

O relatorio do vereador 
Valdinar Barros pede a 
cassa9ao do vereador e 
presidente da Camara 
Municipal, Antonio 
Rodrigues Salgado Filho. 

Jose 
Carlos 

Ja o vereador Jose 
Carlos, que pertence ao 
mesmo grupo de Salgado 
Filho, sugere que ele seja 
apenas afastado da 
presidencia da Casa. 

Luiz Carlos 
Noleto 

Enquanto isso, o 
relatorio elaborado pelo 
vereador Luiz Carlos 
Noleto, sugere apenas que 
Salgado Filho restitua o 
dinheiro desviado, 
permanecendo como 
presidente da Camara e no 
gozo de todos os seus 
direitos politicos. 

Pizza 
De acordo com os 

especuladores de plantao, a 
CPI da merenda escolar, a 
nivel de justi9a, vai 
tefminar em pizza. As 
demincias nao serao mais 
apuradas pela Policia 
Federal, e sim pela Policia 
Civil. Afirmam que ha 
jurisprudencia sobre o 
assunto: o dinheiro federal 
foi municipalizado, 
afirmam os espaculadores, 
muito embora a presta9ao 
de contas seja feita no 
TCU. 

Para 
meditagao 

"Nao choreis o morto, 
nem o lastimeis; chorai 
amargamente aquele que 
sai, porque nunca mais 
tornaras, nem vera a terra 
onde nasceu". Or 22 — 10) 

Cstronhci senscicoo 

por Ralmundo Primeiro 

Mo ar um misterio 
Talvez a certeza da tua 

presenga 
Oxigenio 
Ufa!!! 

Puro sufoco 
riem pensar em fugir 
Todas as tentativas 

fracassam 
E o melhor caminho. 

Ando 

Vou para todos os lados 
da casa 

As duvidas atormetam- 
me 

Nao quero ficar sozinho. 

Penso 
Reflito sobre os nossos 

feitos 
Vou ao embate em 

busca de noticias 
alvissareiras 

Estou no meu cantinho. 

Ambiente abafado 

Ardente & 
"Pes ... Queimados pelas 

torridas areias saarianas" 
Que falta faz. 

Ufa!!! 
Enclausurado estou 

chutando reminiscencias 
Passado retraido? 
Nao! 
Tudo bem vivido. 

So, hoje, a incerteza da 
tua presenta 

O calor do teu distante 

calido corpo 
Sensa9ao estranha 
Tento ser sagaz 
Novamente fico 

reprimido. 

Angustia 
Qritos ioucos em plena 

madrugada 
Pesadelos 
Comportamento 

alienigena 
Tento 
Bancarrota 
Pare90 um morto. Ufa!!! 

Recilidckde revelcidci 

por Raimundo Primeiro 

Nao existe nada de 
bom que possa 
preencher o espago 
destinado a voce. 
Quando estou bem 
perto sento-me 
motivado. Enflm, 
entusiasmado para 
prosseguir o atribulado 
dia-a-dia. 

E assim que encontro 
disposigao para 

prosseguir, mesmo que 
nao vislumbre um futuro 
promissor. O que vale, 
claro, e tentar. E nao crio 
obstaculos no que tange 
ao processo de 
consolidagao do meu 
projeto de vida. 

Estando ao meu lado, 
certamente, tudo sera 
mais facil. Os espinhos 
nao ferirao. Tudo sera 
enfrentado de forma 
simples, sem nenhuma 

complicagao. 
Alguns acham um 

sentimento 
esquizofrenico. 

Entretanto, ressalto que 
nao. E apenas a 
revelagao de uma 
realidade. Nem que seja 
nua e crua. O que 
importa, mesmo, e ir 
tentar. E prosseguir 
continua sendo a 
principal energia, tal qual 
o combustivel que move 

o veiculo motorizado. 
Tipo ermitao, isolo-me 

nos meus proprios 
sentimentos. Busco uma 
luz no fim do tunel da 
minha consciencia. O 
cerebro entra num vai-e- 
vem incontrolavel 
tentando trazer-me uma 
resposta imediata. 

Nao adianta. Confesso 
que estou perdido. E um 
quadro irreversivel. Que 
dura realidade revelada! 

Faga sua f e e compre o 

Bingao do Conor Farias 

Loteria IMPERATRIZ 

R. Luis Domingues 

Loteria LIDER 

R. Pemambuco 

Loteria ROLAND A 

R. Geara 

Loteria T0CANTINS 

Av. Getulio Vargas 

POLO LOTOS 

R. Simphcio Moreira 

Agora as lotericas de Imperatriz 

vendem o Bingao do Conor Farias 

TucaniTs Producoes 
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Gongresso discute conselhc 

0 orgao vai reger normas para as areas de energia, petroleo e telecomunica^oes 

I! I r; 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Apoio 
0 cultivo de algodao 

colorido representara a 
reden^ao da cptonicultura 
nordestina, afirmou o 
senador Ney Suassuna 
(PMDB-PB), ao pedir apoio 
do Governo Federal para a 
produ^ao das variedades quo 
estao sendo desenvolvidas 
em Campina Grande, na 
Paraiba, por pesquisadores 
da Embrapa — Empresa 
Brasileira de Pesquisa 
Agropecuaria. 

Suassuna disse que 
apenas os Estados Unidos e 
o Chile, alem do Brasil, 
produzem o algodao 
colorido. A ideia e produzir 
no Pais algodao 
superj jrecoce, que rende ate 
Ires toneladas por hectare, 
com 45% de aproveitamento 
das fibras, disse o senador. 

Destruigao 
O comercio brasileiro na 

fronteira esta sendo 
destruklo pela concorrencia 
desleal dos estabelecimentos 
situados nos pai'ses vizinhos. 
A soluyao e implantar as 
zonas de livre comercio 
criadas e nao instaladas do 
lado brasileiro. A 
advertencia foi feila pelos 
senadores Nabor Junior 
(PMDB-AC) e RamezTebet 
(PMDB-MS). 

Ja a senadora Marluce 
Pinto (PMDB-RR) informou 
que o presidente Fernando 
Henrique Cardoso assumiu o 
compromisso de sancionar o 
projeto que cria a area de 
livre comercio de Boa Vista, 
o qual se encontra na 
Comissao de Economia, 
Industria e Comercio da 
Camara. 

Reprovagao I 
Providencias para a 

imediata liquida^ao da 
Siderbras, do Instituto do 
Ayiicar e do Alcool e de 
outras nove eslatais em 
])rocesso de extin^ao ha mais 
de cinco anos foram pedidas 
pelo senador Julio Campos 
(PFLrMT), que considera 
injustificaveis as despesas 
provocadas pela sobrevida 
dessas empresas. 

Reprovagao II 
Jiilio Campos disse ser 

procedente a suspeita de que 
os liqiiidantes dessas 
instituiydes, "desejosos de 
prolongar ao infinito a 
percepyao de suas vantagens 
pessoais", adiam as decisoes 
que poriam fim ao processo 
de liquidayao. Conforme 
explicou, o Tesouro 
Nacional, este ano, gastara 
750 milhdes para cobrir 

despesas com salarios de 
servidores, dividas 
trabalhistas, juros 
acumulados e diarias de 
viagens dessas empresas. 

Reprovagao III 
Tais despesas, na opiniao 

de Julio Campos, 
contrapoem-se aos 
resultados positivos 
apresentados pelas 
empresas que foram 
privatizadas. "Parece-nos 
inadmissi'vel, a um Estado 
que vivencia extrema 
pemiria, prosseguir 
tolerando esse revolto 
desperdicio', afirmou. O 
senador acredita que o 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso, "que- 
vem recolhendo seguidos 
exitos com o processo de 
privatizayao, estara atento a 
essas advertencias". 

Injustiga I 
() lider do PT no Senado, 

Jose Eduardo Dutra (SE), 
criticou "o perigoso 
precedente con-tra a 
liberdade de imprensa" 
criado em Sergipe, em que 
o jornalista Silvio Monteiro, 
responsavel pelo boletim 
informativo do Sindicato dos 
Bancarios do Estado, foi 
condenado a 15 meses de 
prisao por ter reproduzido 
umaentrevista do presidente 
regional da Ordem dos 
Advogados do Brasil. Na 
entrevista, o dirigente da 
GAB, Clovis Barbosa, 
denunciou uma "negociata" 
envolvendo o Banco do 
Estado de Sergipe e o juiz 
Jose Alves Neto. 

Injustiga II 
Para Jose Eduardo Dutra, 

e revoltante o que aconteceu. 
Quern reproduziu a 
entrevista foi condenado, mas 
quern deu a entrevista, no 
caso o presidente da GAB de 
Sergipe, "nao foi processado 
pelo juiz, talvez por saber que 
seria mais dificil ganhar a 
ayao. Isso mostra tambem o 
corporativismo que existe no 
nosso Poder Judiciario", 
afirmou o senador. 

Injustiga III 
Conforme Jose Eduardo 

Dutra, "se a moda pegar, 
vamos ter uma situayao dificil 
no Pais", onde se pune o 
jornalista que publica uma 
denuncia e nao se processa o 
autor das deniincias. Afirmou 
que se a Justiya tivesse 
punido os jornalistas que 
publicaram as deniincias de 
Pedro Collor de Melo, nao 
teria exist ido o 
impeachment do 
presidente. 

por Andrea Braga 
Da Agenda Estado 

A quebra do monopdlio 
estalal nos setores de 
telecomunicaydes, energia 
eletrica e petroleo sera 
executada sob o comando de 
um orgao regulador cujo 
modelo o Congresso comeyara 
a discutir nesta semana. A ideja 
e a de que o principio geral de 
funcionamento dos conselhos 
scja o mesmo para essas tres 
areas. E o que vai projxir o PEL, 
que saiu na frente, ja debateu 
sua proposta na executiva 
nacional do partido e passa, 
agora, a negocia-la com os 
aliados e as oposiyoes. 

G PFL quer um orgao 
regulador enxuto, com apenas 
cinco conselheiros, e 
independente em relayao ao 
governo. Pela proposta, o 
presidente da Repiiblica 
indicara os "conselheiros- 
diretores", mas os nomes terao 
de passar pelo crivo do Senado, 
que tera poder de veto. 
Tambem cabera aos senadores 
decidir sobre a eventual 
demissao dos conselheiros. G 
objetivo e ter um conselho de 
Estado, e nao um conselho de 
governo. 

O modelo de orgao 
regulador apoiado pelo PFL foi 
pro|X)sto pelo relator do projeto 
que regulamenta a participayao 
da iniciativa privada no setor 
energetico, deputado Jose 
Carlos Aleluia (PFL-BA). "Cada 
lei tera suas especificidades, 
mas ha de esperar que o 
governo use os mesmos 
principios para os setores de 
energia, petroleo e 
telecomunicaydes", diz o 
deputado, ao explicar que sua 
proposta de conselho para a 
area energetica foi inspirada na 
Constituiyao da California 
(EUA). 

A ciipula pefelista esta 
apostando na reforma do 
Estado para garantir o 
conselho eficiente e enxuto que 
apregoa. "Gs conselheiros nao 
serao funcionarios piiblicos, 
mas servidores classe A da 
aularquia, com formayao 
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Jose Carlos Aleluia (PFL): "O orgao regulador vi operar como xerife do setor" 

senior de no minimo uma 
especializayao no setor", 
defende Aleluia. A exigencia 
quanto ao perfil tern uma 
justificativa: "O orgao 
regulador vai operar como 
xerife do setor", diz o 
parlamentar. 

A tarefa do orgao regulador 
comeyara pela fixayao de 
tarifas. "Isso d o mais 
importante, porque ninguem 
investe se nao tiver a certeza 
de que a tarifa sera tratada com 
seriedade", pondera Aleluia. A 
seu ver, o objetivo e garantir ao 
investidor estrangeiro que ha 
estabilidade nas regras e 
coerencia na sua execuyao. Ao 
conselho tambem comandara 
as concorrencias para as 
concessoes. 

Autorizado pela executiva a 
negpciar em nome do partido, 
Aleluia quer costurar o 
entendimento a partir do 
ministro pefelista das Minas e 
Energias, Raimundo Brito. Ele 
admite que a negociayao nao 
sera facil, especialmente com 
o PSDB do presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 

G PFL esta disposto a fazer 
algumas concessoes na 
transiyao, para garantir uma 
norma permanente mais 
liberal. "Estamos olhando para 
o future", diz Aleluia. Foi assim 
na negociayao do projeto que 
regulamenta a abertura da 
telefonia celular, de 
transmissao de dados e da 
comunicayao por satelites, e 
que o ministro das 

Comunicayoes Sergio Motta, 
garantiu plenos poderes pelos 
proximos tres anos. 

Os pefelistas tambem 
acreditam que sera possivel 
compor com as oposiyoes. As 
divergencias situam-se 
especialmente na composiyao 
do conselho. Segundo Alelu 
as esquerdas defendem 
modelo em que os conselh 
representariam segmen' 
sociedade. Assim, have 
representante 
trabalhadores do setor, 
dos consumidores, um 
empresas concessionar 
outro das industrias, 
exemplo. "Mas o PFL vai U 
contra esta arena 
corporativista", antecipou o 
parlamentar. 

Femando Henrique defende 

aprovayao de imposto de cheque 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agencia fEstado 

Em visita a Sao Paulo, onde 
passou o fim de semana, o 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso defendeu a 
aprovayao do projeto que cria 
a Contribuiyao Provisoria 
sobre Movimentayao 
Financeira (CPMF), imposto 
que teria seus recursos 
revertidos integralmente para 
a area de Saiide. Proposto 
pelo ministro Adib Jatene, a 
CPMF ja foi aprovada no 
Senado e agora esta em 

analise na Camara dos 
Deputados. 

Fayo um apelo aos 
congressistas brasileiros para 
que a criayao do imposto seja 
aprovada o quanto antes. E 
mais imposto, mas a area de 
saiide precisa de recursos. 
Tenho a convicyao de que o 
Congresso nao vai ficar imune 
aos apelos feitos pelo povo, 
que precisa de atendimento, 
disse o presidente. FHC fez a 
afirmayao apos visitar o 
pronto-socorro e o 
ambulatorio oftalmologico do 
Hospital das Clinicas, na zona 

Oeste da cidade, a pretext© de 
promover a segunda fase da 
Campanha Nacional de 
Prevenyao da Cegueira que 
distribuira oculos e financiara 
cirurgias para portadores de 
catarata em mais de 500 
municipios brasileiros. 

Fernando Henrique estava 
acompanhado do ministro 
Jatene e do secretario estadual 
de Saiide de Sao Paulo, Jose 
da Silva Guedes. G presidente 
falou tambem sobre os pianos 
privados de saiide, que 
voltaram a ganhar destaque 
nos liltimos dias em funyao de 

deniincias de reajustes 
arbitrarios de preyos. FHC 
afirmou que esta 
acompanhando pessoalmente 
o caso e que encarregou o 
ministro da Saiide e a Casa 
Civil a estudarem projeto que 
obrigaria os pianos de saiide 
a recolherem contribuiyao ao 
SUS (Serviyo Unico de 
Saiide). Essa contribuiyao 
deveria ser feita todas as 
vezes em que o piano fizesse 
uso de hospitais piiblicos, o 
que nao vem acontecend 
hoje, segundo Fernando 
Henrique. 

Grafica Jardim 
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F am a divulga resultados 

Bate BiUa 

por FRANCISCO DO VALE 

Guarani em Rondon 
0 Guarani, do men grande 

amigo Batata, vem fazendo 
uma excelente campanha no 
Campeonato Regional. 
Apesar do time comegar mal 
na competi^ao, perdendo 
dentro de casa para o 
Independente ix)r 4 a 2, o time 
de Batatinha e Isnad, se 
recuperou diante do Dom 
Elizeu, em Dom Elizeu, 
vencendo por 3 a 0. Dai para 
a frente foi so vitoria. Goleou 
0 Muller de Rondon por 5 a 
3. De virada, empatou fora 
com o Independente na 
partida de volta em 1 a 1, e 
no ultimo domingo nao 
decepcionou os poucos 
torcedores que foram ao 
Municipal Erei Epifanio. O 
eentroavante Gerri, sera 
mantido na equipe no lugar de 
Alex, que cumpriu suspensao 
automatica e estaa disposiyao 
do treinador. Durante toda 
esta semana o time ira 
trabalhar intensiyamente 
visando c parti ta v.e -omingo 
em Rondon do i'ara. La em 
Rondon e diferente, o time 
com o apoio da torcida vai 
1 izar a zaga do Guarani, 

ter certeza. Outra 
^aldade que o time ira 

enconlrar e com rela^ao a 
viagem, de Dom Elizeu a 
Rondon. Sao 
aproximadamente 100 
quilometros de muita poeira. 
Jogador moreno vai chegar 
em Rondon loiro. 0 Guarani 
precisa veneer em Rondon 
para garantir o primeiro lugar 
na chave "A". 

America campeao 
O time do America, ajx^sar 

de ser o vice-campt ao da 
mporadade96, da p: jmeira 

Copa Cafe Viana de Futebol 
Dente de Leite, para este 
colunista tambem foi campea 
do torneio. Aguerrida e 
determinada a veneer a 
partida, o time do America 
partiu para cima do Jandui 
com 04 atacantes, deixando a 
defesa do Jandui atordoada. 
O lateral Francisco ate agora 
esta olhando para o ceu de 
Imperatriz. Kabore deixou o 
lateral a ver estrelas. 

Marwel 
No Marwel tudo tranqiiilo. 

O tecnico e presidente 
Moreira, esteve nos fazendo 
uma visita. Este Moreira eu 
vou te contar. Desportista que 
temos quo tirar o chapeu para 
o garoto. Alem de ser uma 

escola de tradiyao e 
credibilidacfe, o Marwel 
exporta craques todo o ano. 
No ultimo final de semana 
Moreira esteve no Estadio 
Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia, por ocasiao da 
decisao da Primeira Copa 
Cafe Viana. Moreira ainda 
tentou ajudar o America, fez 
duas orienta^oes e o time 
virou o jogo, mas como o time 
do America nao tinha 
condicionamento fisico, 
acabou perdendo para o 
Jandui, Outro detalhe que 
conversamos foi com relayao 
aos novos socios do Marwel. 
Muita gente boa vai investir 
na equii)e, como o meu amigo 
Neto Teixeira, a Dr4 Luzia 
Madeira Nepomuceno, Juiza 
da Infanciae da Juventude de 
Imperatriz, Dr. Janay 
Alencar, diretor da Cerec, 
Dr3 Maria Eulemia Alves, 
assistente social e advogada, 
Dra Enilde Candida, 
assistente social, Dr3 

Mervane Ferreira da Cruz, 
assistente social e irma dos 
craques Beto e Werles, 
revela^ao de 96, que estao no 
Rio Branco de Americana e 
Dr0 Carlos Mussoi, gerente 
de sistema no Rio de Janeiro 
e prestador de servigo na 
Celmar. O colunista tambem 
foi convidado para participar 
deste quadro, em breve darei 
a resposta. 

Torcedor 
imperatrizense 

O torcedor de Imperatriz 
esta fazendo uma covardia 
com o Bugre. No ultimo 
domingo, o Guarani jogou 
com estadio completamente 
• azio. Do Guarani poucos 
i.oi cedorcs, mas tao pouco 
que a torcida de Dom Elizeu 
e que gritava nas 
arquibancadas. A torcida 
precisa se conscientizar que 
o Guarani e o nosso 
representante, e nao tern 
porque nao apoiar o que e 
nosso. 

Promessa 
A Copa Cafd Viana de 

Futebol Dente de Leite 
revelou muitas promessas 
na ultima temporada. 
Luciano, Jucelio, Jar del, 
William, Warles, Mazinho, 
Ouro Verde, Sacolinha, 
Raimundinho (Jandui) e 
Kabore, Rui, William, 
Maycon, Paulo Rossi, e 
Paulo Mafinho e Marcio 
(America). 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

A Federa^ao Maranhense 
de Atletismo divulgou os 
resultados tecnicos oficiais da 
competi^ao alusivas ao " Dia 
do Atletismo" realizada no dia 
17 de maio de 1996, na pisla 
do complexo esportivo Sao- 
Luis. 

100 metres com bar re ira 
feminino - Final 

la Fracimaria S.C. Barros 
Sesi 21.9 

23 Wema Dagmar N. 
Barros A. Pinheiro 22.4 

33 Marize Mourao Furtado 
A Pinheiro 25.5 

43 Marisa Duarte Machado 
Sesi 28.3 

110 metros com 
barreiras masculine - Final 

1° Raul Pires dos Santos 
Polivalente 21.5 

2° Gleydson Pereira Lucena 
Sesi 22.9 

Arremesso de peso - 
Final 

1° Pablo Fernando da C. 
Cruz MAC 8.00 

2° Luciano Jose Cordeiro B. 
Lobao 7.88 

3° Diego Armando R. 
Loyola Sesi 5.94 

Salto em distancia 
masculine - Final 

1° Luciano Jose L. Cordeiro 
B. Lobao 5.08 

2° Raurison Vaz Moreira 
Ciep 5.07 

3° Jobert Diniz Gomes Sesi 
4.66 

4° Joao Anderson S. Santos 

Salto em distancia 
masculino - Final 

I3 Wema Dagmar Nogueira 
A Pinheiro 4.16 

23 Josane Araiijo Portela B. 
Ix)bao 3.99 

3a Gisele Costa A. Pinheiro 
3.59 

43 Ana Paula S. tlos Santos 
A. Pinheiro 3.55 

53 Gennete Cristine Pereira 
A. Pinheiro 3.47 

6a Ana Clesia S. dos Santos 
A. Pinheiro 3.46 

73 Silvana Elias Castro A. 
Pinheiro 2.83 

100 metros feminino 
1® Serie 
1-Marize Mourao Furtado 

Sesi 15.2 
2-Elionilde Cruz Polivalente 

15.5 
3-Josimeire Ramos dos 

Santos 16.2 
4-Maria Isalcte dos Santos 

Polivalente 16.3 
5-Leide Dayana Costa 

Polivalente 16.7 • 
6-Natalya Vieira Morais 

Sesi 16.9 
7-Alexandra Monteles A. 

Pinheiro 17.9 

2- Serie 
1-Adriane Silva Polivalente 

15.9 
2-Ana Clesia S. Santos A. 

Pinheiro 16.2 
3-Lucimar Bezerra 

Polivalente 16.7 
4-Jaciele Gonyalves dos 

Anjos A. Pinheiro 17.2 
5-Gleidinara de Fatima 

Polivalente 18.5 
b-Concei^ao de Maria 

San tana Polivalente 19.5 

3® Serie 
1-Ivanilde Sales Polivalente 

16.0 
2-Lucea Fernanda S. Vieira 

A. Pinheiro 16.6 
3-Lucia de Fatima Bezerra 

Polivalente 16.9 
4-Maria Denise C. Silva 

Polivalente 17.0 
5-Maria Duarte Machado 

A. Pinheiro 17.2 
6-Ana Raquel C. Neves A. 

Pinheiro 17.9 

Final 
1-Marise Mourao Furtado 

Sesi 15.2 
2-Elionilde Cruz Polivalente 

15.5 
3-Adriam Silva Polivalente 

15.9 
4-lvanilde Sales Polivalente 

16.0 
5-Josimeire Ramos dos 

Santos A Pinheiro 16.2 
6-Lucimar Bezerra 

Polivalente 16.2 
7-Maria Isalele S. Barrelo 

Polivalente 16.3 
8-Lucia Fernanda S. Vieira 

A. Pinheiro 16.6 

100 metros masculino 
1® Serie 
1-Leudinaldo Guedes Silva 

Polivalente 13.4 
2-Wanderson Pavao dos 

Santos Sesi 13.5 
3-Ney Ramos Coelho 

Gomes B. D>bao 14.4 
Francisco de A. Junior Caic 

Maiobao 15.0 
5-Joao Anderson S. Santos 

Sesi 15.5 
6-Pedro Eduardo M. Ijemos 

Sesi 16.5 
7-Janilson Miranda Mesquita 

Polivalente 17.5 
8-Diego Armando R. Loiola 

Sesi 17.8 

2® Serie 
l-Ravilson V«iz Moreira Cu-p 

13.8 
2-Jonatan Santos Cantanhede 

Polivalente 15.1 
3-Maycko Pereira Passos Sesi 

15.5 
4-Wellington Luis pinto Sesi 

15.9 
5-Ijeno Carvalho Ribeiro Sesi 

W).3 
6-Leonard() Pinto AraiiJ) Sesi 

16.4 
7-inisses Fernando Cam|X)S 

A Pinheiro 19.9 

3® Serie 
1-RadameasS. Vieira Sesi 13.6 
2-Salvador Pereira Junior Sesi 

14.2 
3-Jose Raimundo Silva C. Neto 

14.6 
4-David Jose Damasceno 

Polivalente 15.8 
5-Gilbert da Silva Ferreira 

Polivalente 16.4 
6-Walker Rebelo Araiijo Sesi 

16.5 
7-Benedito Rocha S. Neto Sesi 

19.7 

Final 
1-Leudinaldo Guedes Silva 

Polivalente LI I 
2-Wanderson Pavao Santos 

Sesi 13.5 
3-Radameas Pereira Junior 

Sesi 13.6 
4-Ravilson Vaz Moreira Ciep. 

13.8 
5-Salvador Pereira Junior Sesi 

14.2 
6-Ney Ramos Cxx'lho Gomes 

B. Ijobao 14.4 
7-Jose Raimundo C. Silva 

Coelho Neto 14.6 
8-Francsico de A Junior Caic- 

Maiobao 15.0 

1500 metros masculino - 
Final 

1-Leudinaldo Guedes Silva 
ixilivalente 5.07.0 

2-Jocenildo Braga Santos A 
Pinheiro 5.10.0 

3-Joantan Santos Cantanhede 
Polivalente 5.16.0 

Francisco de A S. Junior Caic 
Maiobao 5.22.5 

5-Joseilson Braga Santos A 
Pinheiro 5.26.0 

6-Gleidson Mota de Jesus 
Cenia 5.36.1 

7-David Wallace F Everton 
Polivalente 5.39.3 

HJoeberth Diniz Gomes Sesi 
5.46.3 

9-Jose Raimundo C. Silva 
Coelho Neto 5.52.4 

10-Nilenilson Pavao Diniz 
Polivalente 6.02.7 

11-Flavio Cardoso Rixlrigues 
Sesi 6.06.0 

12-MayckoA Pereira Passos 
Sesi 6.08.0 

1500 metn>s feminino - 

Final 
1- Helioneide Cruz Duarte 

Polivalente 6.19.5 
2-Cynthia Soraya P. Ribeiro A 

Pinheiro 6.21.6 
3-Maria Isalete dos Santos 

Barreto 6.42.5 
4-Natalya Vieira Moraes Sesi 

6.45.9 
5-Alcilane Pereira Silva A. 

Pinheiro 6.49.2 
6-Carla Cristina Rabelo 

Tinoco Polivalente 6.54.5 
7-Regianc Rodrigues A. 

Pinheiro 7.02.9 
8-Danielma de J. V. Rabelo A 

Pinheiro 7.08.3 
9-Ana Cristina Gonyalves 

Polivalente 7.17.8 
10-Marisa Duarte Machado 

A Pinheiro 7.38.3 
1 l-Hildade RalineTavares A 

Pinheiro 7.43.5 
12-Maria do Amparo Santos 

Polivalente 10.07.3 

3 Km de marcha adetica 
feminino 

1-larissa Patricia S. da Silva 
(). Barreto ( Bacabal) 20.00.0 

2-Gisele Costa A Pinheiro 
22.59.9 

3-Josimeire Ramos dos 
Santos A Pinheiro 23.39.9 

4-Thatielle Cristina Oliveira 
Sesi 25.45.1. 

Salto triplo masculino 
1-182-S/R Joao Cancio Serra 

Cmo/24bc 13.00 
2-180-S/R Jose Ribamar 

Costa Corpas 13.00 
3-122-S/R Paulo Roberto 

Costa CMO/24BC 12.55 
4-167-10347-Jouberth S. 

Cardoso 75 Corpas 12.53 

Resultado final do 
masculino 

1° Lugar Campeao Moto 
Clube 154 ixintos 

2- Lugar CMO/24BC 146 
Pontos 

3-Lugar Mac 111 Pontos 
4-DigJir Arayagy 67 Pontos 
5-Lugar Corpas 51 jxintos 
6-Lugar PMMA25 jxintos 
7-Lugar I G- Bacabal 2.1 

jxintos 
8° Lugar Mac- Caxias 22 

ixintos 
O-Digar Marista '• iH»nt«»s 
10-lAtgar Piaui 3 Pontos 
Resultado Final Feminino 

1° Lugar Moto Clube 94 
Pontos 

2° Lugar Corpas 92 Pontos 
3-Lugar Arayagy 55 Pontos 
4-Lugar Mac- Caxias 50 

Pontos 
5-Lugar Mai: 31 Pontos 
6-Lugar A Pinheiro 
7-Lngar Marista 7 jtontos 
8" I Aigar A| kw' 2 pontos. 

AssisTA O pROCjRAIMA TodoS OS 

SAbAdoS NA TV CApiTAlf A pARliR dAS 08:T0 

hoRAS. ApRESENTA^AO: pAdRE RAilMUNdo PiNTO 

Participe escrevendo para o programa. Caixa Postal: 026 

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

comonda de segunda a sextofeira, o programQ Qdade 

Alerta dos 13h00 os 1 ShSO, pebTV Gdade. 

A verdade nua e cma, doa a qucm doer. 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

Na ultima sexta-feira o Clube Portugues da Bahia esteve super 

® tf movimentado, com o concurso Musa Brasil, que aconteceu em grande 

ffi/% yv f estilo, em Salvador. Representando seus Estados, 23 candidatas foram 

LJf #i ftM/ij 0 fr'sson noite, que levaram o publico ao delirio com tanta beleza e 
charme, quando desfilaram em seus trajes de noite, tipico e maio. 

A eleita da noite foi a Musa Ceara, que conquistou o publico e o juri, 

levando o titulo de Musa Brasil 96. 
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Um quart do de beleza: as Musas Amazorfas, Maranhao, Sao Paulo e Goias, num passeio de escuna Um close de Shanna Cristina, Mary e a Musa SC 
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/1/njH o (h-t/j/e. a Musa Tocantins e a Musa Maranhao esperam a contafiem de pantos A Miss Bahia, Clecia, ladeada pelas Musas Alagoas, Goias e Maranhao 

A todos que ajudaram e acreditaram no evento Musa Maranhao 96. 

Francisco Almeida (Armazem Paraiba) 

Rosangela (O Boticario) 

Humberto Castro (TV Mirante) 

Luciano Lobao (TV Difusora) 

Sonia (Renascen^a) 

Hassan Yusuf (Armazem Nadia) 

Interventor Dorian Menezes (Prefeitura Municipal de Imperatriz) 

Santa Marina, Tramontina, Dicinorte, Gaia Boutique, Divekar, 

Diferro, Zero Grau e outros. 
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As Musas Maranhao, Sao Paulo, Goias, Parana, Bahia eRio Grande do Norte, em close especial 

^ A GENTE FAZ TUDO 

PARA VER VOCE FELIZ. 

E AN I VER SARI O 

TRAMONTINA. 
VENHA COMEMORAR! 

m 

SSWhto. 

O MELHOR DA FESTA 

SAO DOS PRE^OS 

Presentcs Santa Marina. 

:V ♦ \ ;?~T; | Zodo nmndo tan, todo mundo 

L 
usa e sempre falta um. 

^cxiiaKci cjo lor4 

Sen cJistriLuidor Santa Marina (Duralex) 

flrmazem Nadia Fone: 722-2952 

Noivos & Noivos 

Alugamos e vendemos para noivas, noivos, damas, 
anos, padrinhos e cavalheiros. 

Temos tambem floriculture com ornamenta<;ao, bouquet e 
arranjos diversos. 

Ruq Simplkio Moroira. 1665 

Fone; (098) 723-5163 - Imperatriz ^AC1 
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0 Sou Utter 

Marketing Imperatriz, 22 de maio de 1996 

mm Paraanunciar 

e so lip 

723-2034 

Academia Askan/Pratique Karate 
Preservar a iirtegridade fisica, mental e sensorial de sens praticantes. 
Treinado karate voce adquire: habilidadei disciplina, equlibrio, for^a e 

auto-confiah9a. 
.Horarios: 
Karate — segunda, quarta e sexta — das 06:00 as 07:00; das II :00 as 

12:00; das 17:30 as 18:30; das 19:00 as 20:00 e das 20:00 as 21:00. 
■ Aerolocalizada — ter9a, quinta e sabado — das 17:30 as 18:30-e das 

18:30 as 19:30. 
Matriculas abertas. 

Rua Piaui, 612, Nova Imperatriz. 

Vende-se 
Uma moto DT200 seminova, com apenas 16.000 km rodftdos, ano 94 (do dia 
14 de novembro). Interessados, entrar em contato com o Sr. Clovis pelos 
fones; 977-2365/721-3945. 

Rovel Veiculos 
Vende: 

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

Penta 
Quartase sabados 
Pousos: 13:00 Decolagens: 19:00 

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

Via9ao Nordeste 
Diariamente 

Pousos: 14:05 Decolagens; 14:40 

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

Ilorario do treni 
Companhia Vale do Rio Doce 
Saidas as ter9as, quinlas e sdbados ds 10:30 

Vende-se 
Uma casa conslruida (esquina) e outra come9ada, com ponto comercial. A 
Rua Furna, na 08-A, Parque Santa Lucia. 
Valor: 3.000,00 (ACEITA PROPOSTA) 
Tratar com Antonio Rodrigues 

inter Car Veiculos 
Vende: 

Uno 92/93 - R$ 6.500,00 — cor vermelho; D-20 93, cores; preta, vermelha 
ou **perolada** —R$ 21.000,00; D-20 92 completa — pre90 a combinar; 
Uno ELX complete, corvinho, R$ 9.500,00 
Av. Getiilio Vargas, 1973, em frente ao Bamerindus. Fone: 721-0562, falar 
com Ze Vais. 

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

Maira Estacionamento 
Vende: 

Omega 93 - R$ 18.000 — cor vinho; Santana 94 - R$ 14.000 — cor azul; 
BMW 92 - R$ 60.000 — cor preto 
Contatos pelo fone: 721-7780 

linperauto 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; 
D-20 92 - R$ 19.000 — cor vermelha; 
Trator AD7, ano 78 - R$ 15.000,00 
Pick-Up Fiat, ano 91 - R$ 5.500,00 — cor bege 
Av. Dorgival P. de Sousa, 763 - fone: 721-4626 

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

Vende-se ou troca-se 
Uma chacara localizada na entrada da Vila Davi. 
Pre90 a combinar. 
Tratar no Bar Castelinho, Beira Rio, n916, com o sr. Joao Damascena Silva 
Braga (Joaozinho) 

Joia Motel 
Apartamentos com frigobar, telefone, televisao, ar condicionado, video e um 
complete servi90 de quarto. 
BR-010, Km 01, n9 85. Fone; 721-1438. 
Visite-nos. 

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

Ademar Mariano Consult. Imohiliaria 
Vende: 

*Uma casa residencial localizada a Av. Bernardo Sayao, BairroTres Poderes 
— com 04 quartos, 01 suite, garagem, piscina, copa/cozinha. Pre90 de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a Rua Sergipe, Bairro Ju9ara — com 02 
quartos, 01 suite, garagem, area de serv'^o, copa/cozinha. Pre90 de ocasiao. 
*Um aparlamento residencial localizado a Rua Sao Pedro, Bairro Nova 
Imperatriz, Edificio Meridien — com 02 quartos, 01 suite, banheiro social, 
copa/cozinha, dependencia de empregada. Pre9o de ocasiao. 
*Um apartamento residencial localizado a Rua Gioas, Setor Maranhao Novo, 
Edificio Laville — com 02 quartos, 01 suite, banheiro social, copa/cozinha, 
dependencia de empregada. Pre90 de ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a Rua Frei Manoel Procopio, Bairro Centro 
— com 02 quartos, banheiro social, copa/cozinha. Prec'O de ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada no Setor Amazonas — com 02 quartos, 01 
suite, banheiro social, copa/cozinha, com uma area de 1.000 m2 de terrerto 
{constru9ao nova). Pre90 de ocasiao. Contatos: Fone 721-5424 

Alex Arouche I move is 
Sua Garantia linohliaria 

Creci J-173 20® Regiao 
Rua Cel. Manoel Bandeira, 1961, Centro- Imperatriz-MA. 
*Vende- uma excelente casa situada a rua Maranhao. proximo ao Colegio 
Meng Imperador, com garagem para varios carros, duas salas, copa, cozinha, 
dep. de empregados, duas suites e dois quartos,(aceita-se carro, gado e 
parcelamenlo) 
*Vende- um galpao siluado a BR-010, proximo a nova rodoviaria, coberto de 
estrutura metalica em otimo acabamento, bastante amplo,(aceita-se carro, 
gado e parcelamento) 
*AIuga uma casa com garagem, sala, copa, cozinha, 02 quartos, 01 suite e 
dependencia de empregada. na Rua Sergipe, Bairro Jugara. 

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

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

Pontos Comerciais 
* Um ponto na Rua Coriolano Milhomem, 1727, Centro 
R$ 36.000.00 
* Na Rua Luis Domingues, Centro 
R$ 45.000,00 
* Na Rua Ceara, Bairro Ju9ara 
R$ 25.000,00 
* Na Av. Getiilio Vargas, Centro 
R$ 200.000,00 

Vende Fazendas 
* No Estreilo, com 80 alqueires. 
* No Eslreito, com 30 alqueires. 
* No Estreito, com 168 alqueires. 
* No Estreito, com 220 alqueires 
* No Brejao, com 230 alqueires, 50% feita 
Valor poralqueire, R$ 1.300,00 

Vende-se 
Um Fiat Ogi 83 a alcool - R$ 1.700 — cor verde, 
Tratar na rua Rio Grande do Norte n" 905- Mercadinho, ou pelo fone 721- 
7361 

Ofertas de emprego/Sine- MA 
10 Soldadores de arma9ao 
08 Operadores de vibrador de concrelo 
05 operadores de trator agricola 
04 armadores de guindastes 
20 armadores 
70 carpinteiros 
Obs.: as vagas disponiveis acima sao para Construtora Memles Junior, em 
Minas Sul, Goias. 
01 Carpinteiro 
01 Barman 
02 cozinheiros 
02 operadores de patrol tie acabamento 
02 tecnico em seguran9a do trabalho 
02 soldadores raio x 
01 churrasqueiro 
01 Vaqueiro 
02 Borracheiros 
02 Lanterneiros . 
02 Serralheiros 
05 Empregadas domesticas 
02 encarregadoS de Departamento Pessoal 
Os interessados deverao dirigir-se ao micleo do orgao, a rua 15 de Novembro, 
s/n, antigo Ciretran. 

Oferta de eniprego 
A Exticendio Comercio e Representa9oes LTDA esta contratando vendedores 
com ou sem experiencia. Os interessados devem procurar dona Sulamita. 
Av. Dorgival P. de Sousa n9 1427. em frente ao Imperatriz Shoping   

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

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

AC Corretora Vende: 
Moto Titan OK-R$ 3.200; 
Moto Drean OK - R$ 2.500 
Moto Today 89-R$ 1.600; 
Pick-Up Fiat 94 R$ 6.200 — cor vermelha: 
Pick-Up 1000, ano 94 - R$ 6.500,00 
Pick-Up 1500 92/93 - R$ 5.500,00 
Santana CL1, com ar condicionado, CD, sg total, ano 95 - R$ 18.000,00 
Moto Titan OK - R$ 3.200,00 
Moto Titan OK - 3.300,00 
C-100 Drin OK - R$ 2.500.00 
CG Today 93/94 - R$ 2.300,00 
CG, ano 89 - R$ 1.600.00 
CG, ano 86-R$ 1.500,00 
Pampa 89 - 3.200 cor vermelha: Santana 95 - R$ 18.000 
Av. Dorgival P. de Sousa, 991- fone:723-2481 

Vende-se 
01 estante de a^o nova; 01 cadeira de ferro nova com tres acentos; 01 
liqiiidificador Wallita; 01 mesade ferro nova para escritorio; 01 cadeira nova 
para escritorio estilo executive; 01 espremedor de frutas Mallori; 01 biro de 
a^o usado para escritorio. 
Tratar com Gerson. Fones 721-5858 ou 977-1723. Preyo a combinar. 

Vende-se 
Uma moto Tita, ano 95/modelo 95; cor azul. 1PVA/96 pago 
Valor. R$ 3.000,00. Interessados falar com Alonyo, naDrogaria Economica 

Vende-se 
Camarao da agua salgada lamanho medio. Pre^o do Kg; 8,00 reais. C on la to- 
pelo fone: 721-7510 

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

Salao Paraiso 
Metodo moderno de corte e massagem, com produtos 
da mais alia confiant^ e por preyos camaradas. 
Rua Luis Domingues, 2018 - Fone; 721-5087 - Centro 

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

Precisa-se 
De uma cozinheira com experiencia e referencia, para trabalhar em uma 
residencia. Paga-se bem. Inlerssadas devem dirigir-se a Di PaulaCalcados; 
Av. Getiilio Vragas 682, Calfadao 

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

Passa-se 
Um ponto comercial no Shopping Shalon. 
MaB>re>i informavoes pelo telefone 977-3463 

Academia ProCorpo 
Ginastica localizada, musculacao e 
aerobica. 
Fazendo com que voce lenha uma melhor 
harmoniacom o seu corpo. Nao p< nst duas 
vezes. 
Rua Piaui. 880 - Centro 

Sintonize a Radio 

Capital AM, 950 

Khz, 10 mil Watt s 

de potencia. 

A Sua Melhor 

Onda. Agora com 

studio tambem a 

Super Quadra 602 
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Roberto Rafa canta em Imperatrl 

Autor de Nagdo Tupiniquim mostra toda sua arte e talento no Caneleiros Bar, 

depois de comemorar vinte anos de carreira 

vida mostrando boa: canto co is as as Rafa: "ain da 

por Anderson Feitosa 
Da Editoria de Cultura 
e Raimundo Primelro 

Da Redagao 

Todos os preparatives 
continuam sendo envidados 
para que o show do cantor e 
compositor Roberto Rafa 
seja realizado dentro das 
expectativas da dire tori a do 
Caneleiros Bar, que se 
constituiu no centre de 
referencia da cultura 
regional. Wilson Zara diz 
que vai ser mais um evento 
histdrico para o lado 
artistico de Imperatriz. 

Recentemente, Roberto 
Rafa comemorou 20 anos dt 

carreira com o show 
Mapeamento de toda a sua 
trajetdria. 

Afinal, nao e sempre que 
um artista chega a essa 
maioridade. 

Roberto Rafa, hoje com 
40 anos, diz que come£ou 
intuitivamente aos 11 anos, 
ainda na epoca do Colegio 
Maristas, organizando 
grupos vocais. Com o tempo 
come^ou a participar de 
programas de auditdrio da 
antiga TV Difusora, na epoca 
comandados pelo 
apresentador Fernando 
Sousa. 

Em 1974, no Teatro 
Arthur Azevedo, faz a sua 

lado positivo 

primeira apresentagao 
profissional junto com mais 
dez cantores maranhenses. 

Em seguida vieram os 
primeiros festivais de 
miisiea da Caixa Econdmica, 
outras composigoes e, 
finalmente, o 
reconhecimento. 

Em 1995, Roberto Rafafoi 
classificado para o "Canta 
Nordeste" e conseguiu 
realizar o que vem a ser um 
velho sonho de muitos: 
lan^ar o sen primeiro CD. 

Afinal, Roberto Rafa 
merece. E come merece. 

Sua carreira sempre foi 
enlrecortada por outros 
grandes nomes conhecidos 

da Miisiea Popular "que se 
quer" Maranhense. 

Gente como o cantor e 
compositor Antonio Vieira, 
da velha guarda da can^ao 
popular maranhense, 
compositor de "Baiao de 
Guarima", e que, segundo o 
prdprio Roberto Rafa, "d 
uma espdcie de Cartola da 
can^ao nordestina". 

Gente como Gabriel 
Melonio, Josias Sobrinho, 
Beto Pereira, Jota Nogueira, 
Carlinhos Veloz, Tutuca e 
Mano Borges. Gente que 
sempre fez parte da vida e 
da miisiea de Roberto Rafa. 
E sera que alguem consegue 
separa-las??? pouco 
provavel. 

O repertorio do show 
comemorativo de dezembro, 
provavelmente passeia por 
miisicas feitas em 1974, 
como o funk "Sem Voce" — 
segundo Roberto, 
"composto numa dpoca em 
que pouco se ouvia falar 
nesse tipo de miisiea" — ate 
as faixas de "Na^ao 
Tupiniquim", nome de seu 
primeiro LP/CD. 

Passando por suas 
primeiras composi^oes, atd 
miisicas como "Axd", 
incluida em "Na^ao 
Tupiniquim", composta em 
homenagem ao sincretismo 
religioso maranhense, em 
tons de ritmos de tamvor-de- 
mina e bolero. 

Atualmente, segundo 
Rafa, a miisiea popular 
maranhense consegue 
transitar entre o popular e o 
tradicional, entre o novo e o 
bumba-meu-boi, "mas 
sempre respeitando as 
caracteristicas da nossa 
miisiea", diz. 

Os afoxds, reggaes, 
valsas, boleros, funks e 
xotes incluidos no disco 
"Na^ao Tupiniquim" 
demonstram a versatilidade 
e ecletismo de Rafa, que diz 
acreditar ser um compositor 
intuitive — essa uma 

palavra-chave para se 
compreender a sua forma de 
pensar — que usa de uma 
"psicografia intuitiva" para 
compor. 

Ele explica: "a miisiea 6 
uma resposta a tudo o que a 
gente ve passar por ai. E 
uma forma de dizer ao 
mundo que tudo tern jeito". 

Os temas de suas can^oes 
sao temas simples, at6 certo 
ponto previsiveis, mas nem 
por isso banais. Sao — 
segundo o proprio Rafa — 
"composi^bes simples com 
letras que procuram dizer 
tudo em poucos versos. Eu 
procuro em quatro frases 
sintetizar tudo o que eu 
quero dizer e de uma forma 
que todo o mundo possa 
entender". 

Qualquer um, diferente 
de ra9a, cor ou credo. 

E o futuro? Como voce 
analisa os 20 anos de 
carreira? Como b olhar para 
tras e principalmente, como 
^ pensar no futuro? O que 
sera que ele vai estar 
fazendo daqui a alguns anos? 

"Bern, b quase 
imprevisivel prever o que eu 
vou estar fazendo daqui a 
alguns anos. Eu nao tenho 
essa resposta, nao tenho 
essa preocupa^ao de ser e 
estar sempre versatil. Isso 
apenas acontece". 

Roberto Rafa b o tipo do 
cara que encara sempre as 
mudan^as com naturalidade. 

"Minha miisiea ^ feita 
para passar coisas boas e 
positivas", diz resumindo 
tudo. 

Quern faz a cabe^a de 
Roberto Rafa? Ele responde: 
"hoje em dia eu tenho 
escutado sobretudo a miisiea 
maranhense, mas tambem 
escuto os meus velhos idolos 
— como Caetano Veloso, 
Djavan, toda a familia 
Caymmi, Trio Irakitan e 
principalmente Nat King 
Cole, que talvez tenha sido 
uma das primeiras coisas que 

eu tenha escutado na vida e 
que atb hoje me impressiona 
muito, pois sua miisiea 
chegou at^ o.nosso tempo". 

Nat King Cole parece ser 
uma referencia bdsioa para 
muita gente. 

"Carlinhos Veloz atb pensa 
em fazer um show cantando 
so as miisicas dele. A gente 
ate brinca de ver quern faz 
primeiro", diz. 

Brincadeiras a parte, qual 
seria a idbia do show 
dezembro? 

"Nada melhor do que 
comemorar esses 20 anos de 
carreira com todo o mundo 
que gosta da minha miisiea, 
num show aberto, em pra^a 
piiblica. Fazer uma 
retrospectiva desde os anos 
70, passando pelos anos 80 e 
vivendo os 90, com 
participa^ao de alguns 
amigos, como Ana Torres e 
Tutuca", adianta. 

Quern assistir ao show, 
ainda sem data marcada — 
previsto apenas para meados 
de dezembro — vai conhecer 
mais um pouco de Roberto 
Rafa, desde o comedo de sua 
carreira at6 o lan^amento do 
CD "Na^ao Tupiniquim", 
langado em julho desse ano, 
no Teatro Arthur Azevedo: "o 
proprio show serve como um 
refor^o para o lan^amento do 
CD", diz Rafa. 

"O Natal e uma epoca 
legal para esse show. As 
pessoas estao mais 
desarmadas, mais abertas, o 
clima de fraternidade b bem 
propicio". 

Roberto Rafa b o cr 
podemos dizer de job 
arte maranhense. 

Percorreu o ri* 
nacional fazendo 
divulga^ao de su trab; 
ao mesmo tempo, sen 
porta-voz da miisiea 
nossa tr a. 
"Foi um trabalho importa 
e que fez ecoar, tambbm, 
grito por valoriza^ao de 
nossos talentos", sublinhou. 

Caneleiros Bar: Simbiose perfeita 

referencia da arte regional 

Zara: "a participa^ao do publico merece ser destacada" 

por Raimundo Primeiro estao aparecendo 
A casa de espetaculos ja 

Wilson Zara vem fazendo fatura relativamente bem e 
um bom trabalho no a programa^ao consegue 
comando do Caneleiros Bar agradar a gregos e troianos. 
e os resultados positivos ja Tudo b feito dentro dos 

padroes estabelecidos pelo 
processo de reengenharia, 
que determina organiza^ao 
e qualidade nas coisas feitas 
no limiar do ano 2000. 

O Caneleiros Bar 
acredita no sucesso do show 
de Roberto Rafa em face da 
sua experiencia em eventos 
desta natureza, pois ha 
varios anos vem pisando em 
palcos e conseguindo obter 
o apoio do publico por onde 
tern se apresentado; 

O trabalho feito por 
Wilson Zara reflete legal 
entre o segmento artistico 
de Imperatriz e o Caneleiros 
Bar ja se transformou, isso 
ninguem recha^a, no 
principal ponto de 
referencia da cultura 
tocantina. 

For la ja se apresentaram 
cantores de cidades 
vizinhas, como e o caso de 
Agailandia, que tambem 
tiveram o respaldo dos 
frequentadores da casa. A 
iniciativa de Zara e sua trupe 
deve continuar. Todavia, tern 
de receber (visando o exito 
pleto) o aval da comunidade 
imperatrizense. 

por Raimundo Primeiro 

A relagao que Roberto Rafa 
tern com a Miisiea Popular 
Brasileira (MPB) ecoa alem 
plagas. Assim, esta em alta 
tambem a verdadeira miisiea 
maranhense, que hoje possui 

uma gama de compositores de 
primeira linha. 

Desta forma, existe um 
entendimento intimo entre o 
cantor e o Caneleiros Bar, ja 
que todos buscam apenas a 
promoyao da difusao da arte 
regional. 

O show de Rafa c 
preparado com muito cuidac'o 
pelo pessoal do Caneleiros Bar 
e seu objetivo 6 fazer com quo 
expressivo mimero de pessoas 
esteja presente. Vai ser uma 
noite de pura alegria para a 
cultura maranhense. 

Na bagagem, "Coisas do Gora^ao 

por Raimundo Primeiro 

Falar de Roberto Rafa e 
nao mostrar sua obra e 
chover no molhado. Tern 
uma veia criativa que foge 
aos padroes normals. Nao 
se esquence, contudo, de 
falar do amor e evidenciar 
a sua parte intuitiva. E vai: 
"todo mundo quer saber 
como acontece o amor/ se 
surge inesperado/ e sem 
mandar recado/ seja como 
for/ todo mundo quer 
sentir/ as marcas da 
paixao/ sinal ou tatuagem/ 
^ fogo sem bandagem/ 
brasa de carvao/ tantas 
vidas sem saber/ como 
prender o amor/ e manso 
ou selvagem/ tern corpo ou 
miragem/ seja como for/ 
nosso pen samento voa/ vai 

junto o coragao/ tern flor no 
meu cerrado/ e chuva no 
telhado/ vida e emo^ao/ se 
quer mais/ muito mais/ 
infinito amor". 

Num trecho de uma 
outra can^ao Rafa destaca 
que "colibri, bentivi/ 
cantador, beija-flor/ 
natural/ tern caja, tern 
manga/ murici, sapoti/ 
paladar/ domamos a for^a 
do vento/ fincamos os 
diques no mar/ os rios 
acendendo as lampadas/ 
nas quedas profundas do 
ar". E, finalizando, "do ceu, 
norteiam as estrelas/" os 
homens mais rudes do 
mar/ na terra os escravos 
da maquina/ nao sabem 
viver nem cantar/ colibri, 
beija-flor/ bentivi, 
cantador/ natural..." 

Coisas do Amor" e o 
Compact-Disc de Roberto 
Rafa que faz efeverscer o 
seu lado rom^ntico e, 
ainda, de intimidade com o 
chao maranhense. 

Teve o apoio de Murilo 
Rego ejair Torres (direyae 
de estiidio), Murilo Rego c 
Jair Torres (arranjos de 
base), Murilo Rego e Jair 
Torres (arranjos vocais), 
Emidio Eugenio (t^cnico de 
grava^ao), Fernando 
Henrique e maestro Nonato 
(mixagem), Estiidio Sonato 
(grava^ao-Sao Luis), 
Marcio Vasconcelos (fotos"! 
Claudio Lima (projeL 
grafico). 

Roberto Rafa vai lan^ar, 
em Imperatriz (no show que 
fara no Canele Bar). 
CD "Coisas ■ a^ao" 
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Apesar dos contrastes... Vale a pena sonhar... 

por Dr. Itamar Fernandas 
Pediatra 

Sentir-me ia muitissimo 
feliz, se a luz dos meus olhos, 
visualizassem apenas, os 
encantos invejaveis de nossa 
mae natureza. Ah! so assim, 
dissiparia do meu coragao e 
de minha, toda melancolia 
diaria, assim como: 
desesperan^a no futuro da 
humanidade. 

Ctmtudo* nao precisamos 
ser pe-ssimistas convictos, 
para confirmar o fato, de que 
dificilmente, conviveremos, 
apenas, com cenas de: 
beleza, alegria, fulgor, 
sucesso, paz, enfim...no 
nosso cotidiano. 

Urge, buscar-se o 
equilibrio interior. Sem o 
qual, nao saberemos lidar 
com as diferentes rea^oes 
sentidas; frente, a infinitude 
dos contrastes, visiveis, aos 
nossos olhos, nas diversas 
esquinas da vida. As vezes, 
dentro de nossas familias; 
outras vezes, entre amigos 
ou estranhos. 

Q u a n t o s 
questionamentos, fazemos! 
at6, Deus sofre interpela^ao 
diaria. Que vai do mais 
simples dos mortais, ao mais 
douto cidadao. Por exemplo: 
Jean Paul Satre. Nao nos 
esquecendo porem, dos 
grandes sociologos do 
passado e da atualidade... 

Consequentemente, nesse 
m'vel de conflitos existenciais 
oriundos dos grandes 
desniveis sociais, 
politicos, economicos, 
geneticos, sexuais e 

" religiosos tambem, muitos 
pararao nos divas de 

analistas; outros migrarao, 
para as industrias do 
enriquecimento facil 
cognominadas de seitas 
religiosas — que de Deus 
nada possuem. E assim, por 
diante... e sucessivamente... 

Muito bem, ja dizia 
Shaskpeer: De todas as artes 
a mais dificil, e a de viver! 

Nessa vastidao de 
episodios, experimentados 
por nos humanos, nos e 
possivel ainda, vislumbrar, 
diante da crianya saudavel e 
feliz. Especialmente em se 
tratando do pediatra. 

Lamentavelmente, sao 
muito ainda, aqueles, cuja 
insensibilidade, insensatez, 
perversidade, que buscam o 
poder social, politico, 
economicoie religioso; para 
promoverem a desgraga 
generalizada entre nossas 
crian^as. As quais deveriam 
ser tratadas como flores de 
um belo jardim. Utopia! 
Utopia! Utopia! dirao os mais 
infelizes dos homens. 

Na realidade, quando. 
assistimos diariamente, a 
dizima^ao de seres 
inocentes, desde o utero 
materno a adolescencia; em 
que os verdadeiros culpados 
representados, pelos 
governos: municipais, 
estaduais, federal e 
poderes legislatives e 
judiciario, permanecem 
impunes, e sempre mais 
ricos e poderosos. Deixando- 
nos perplexes diante dos 
fatos. 

Caro leitor, nao pretendo 
desmotiva-lo quanto, ao 
futuro de nossa cidade, 
estado ou Pais. Vcja e analise 
abaixo; 

Voce sabia que so em 
paises onde nao ocorrem tais 
casos. E que a causa basica 
disso tudo, liga-se 
diretamente a falta da 
medicina preventiva. Pois e 
verdade! 

Essa crianya fora por mini 
hospitalizada na Casa de 
Saude Sao Vicente Ferrer, 
ha, aproximadamente, 3 anos 
atras. Apresentando o quadro 
clinico: febre moderada, 
diarreia muco- 
sanguinolenta, vomitos, 
anorexia, emagrecimento; 
concomitantemente: tosse 
e chiado no peito, 
irritabilidade; e outros 
dados obtidos: ausencia do 
aleitamento materno e de 
habitos higienicos e 
moradia decente. 

Apesar do SUS, nao 
autorizar a permanencia 
hospitalar alem de 15 dias, a 
mesma, ficou quase dois 
meses hospitalizada. 

Um detalhe: e bastante 
dificil, a conduyao 
(erapeutica em lais casos; 
mesmo em hospitals escola. 
Nao imagem portanto, o 
dilema dos pediatras dessa 
imensa regiao, frente a tais 
pacientes. Quase sempre, 
apresentando: sindrome de 
intolerancia a maioria dos 
derivados do leite de cava, 
seja; necessitando de dietas 
especiais e onerosas. 
Verifica-se na maioria desses 
pacientes um 
c o m p r o m e t i m e n t o 
imunologico significative, 
devido a sucessivas 
diarreias, resultantes do 
desaparecimento das 
vilosodades intestinais 
iudispep^aYei| a absorgao 
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dos nutrientes proteicos; 
tendo-se de improvisar 
diferentes formulas 
dieteticas, segundo a 
realidade economica da 
fanu'lia Pois, dificilmente, 
conseguiremos utilizar 
produtos como por exemplo: 
Alfare, Al 110, Nan Ha, Alsoy, 
Sobee, Isomil, Nursoy, etc. 
Acredito, que nem mesmo o 
hospital Materno Infantil 
local com 420 AIHs e 1.200 
ucas, poucas despesas com 
funcionarios, conseguira, 
cumprir exigencias 
pediatricas em tais casos. No 
caso dos hospitals 
conveniados, a tabela do SUS 
inviabiliza vergonhosamente, 
os parametros exigidos para 
o tratamento de tais 
pacientes. 

A crianya acima, 
conseguiu obler alia 

assintomat ica. Retornando- 
me 3x, com sensivel ganho 
ponderal. Infelizmente, perdi 
o contaeto com a mesma. Se 
a saiide preventiva fosse 
priorizada no nosso meio. 
fatos assim. nao ocorreriam. 
Contudo, fica no ar a 
indagagao: qual sera o futuro 
social e estudantil dessa 
crian^a, caso esteja viva. So, 
um milagre divino, evitara as 
sequelas mentais, na mesma. 
Acredito. 

Atualmente, estou com um 
lactente de + 1 ano pesando 
4,4gs, no Hospital Sta. Tereza. 
Ilistdria clinica identica. 
Prognostico reservado. 

Verifica-se com tais relates, 
serem muitos, os contrastes, 
na vida diaria. 

Nao obstante, a vida 
humana ser um bolo com lal 
recheio. continuemos a olhar 

o Infinite Divino, 
esperan^osos de vida nova; 
nos perder no silencio da 
noite; despertar alegremente 
com o chore do bebe, que 
acaba de na^i i i Ira/imdo 
quern sabe, a missao dificil de 
defender; os sem-terra ou 
desaventurados filhos de 
Nossa Senhora... 

Tenho certeza que bem 
antes de ser chamado de volta 
a casa do PA1, os maus 
governantes do nosso Pais, 
responsaveis por todas as 
chacinas, economicas e 
culturais do nosso povo, 
terao o mesmo destine de 
Stalin na Russia atual ou, de 
Nabucodonosor na historia 
antiga. Onde, casos clinicos 
como o que acabamos de 
apresentar desapareyam do 
dia a dia no pediatra 
brasileiro. 

Atrnran! Ati-ucan! At mi ran! 
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Juventude conquista tomek 

porRENILDO JACOME 

Juventude 
0 J uventude foi o grande 

campeao do Torneio de 
Futebol Society da Associa^ao 
Esportiva Cikel. No ultimo 
domingo o Juventude venceu 
o time da TV Difusora por 3 a 
1, e levou o trofeu de campeao 
para opovoado Piano da Serra. 

Artilheiro 
0 Juventude tambem teve 

o artilheiro da competi^ao, 
antonio, com 15 gols. Na final, 
Antonio nao marcou gol, mas 
facilitou para os companheiros 
marcarem. 

Curioso 
Eslejogador do Juventude 

e artilheiro em todos os 
torneios qiH* jiarticipa o 
curiosamente na T Divisao, 

) ele e goleiro do Magnolia. 
Apostas 

0 classico de abertura da 
segunda fase da T Divisao, 
come^a mexer com os 
apaixonados pelo futebol. 
Ontem mesmo, numa rodade 
conversa 10 "boleiros" 
discutiam as chances de cada 
time. Uns acham que o Galletti 
deve veneer a partida e outros 
confiava mais no Magnolia. O 
certo e que, o jogo so acontece 
sabado e vencera quern 
estiver melhor... 

Inscrigoes 
Encerra-si1 arjianha a tarde 

as inscriydes para o Circuito de 
Volei de Trincas. Os 
interessados devem procurar 

|0 professor Alan, na sede da 
/Sedel. As inscrigoes sao 

gratuitas. 
Bicicross 

C onfirmado j )ara o dia 06 de 
junho (aniversario da Cidade 
do Ferro), a abertura do 
calendario do Bicicross da 
cidade. Esla a frente do evento 
o conhecido "Doutor", que ja 
entrou em contato com as 
federa^oes de outros Estados 
para garantir a presen^a de 
atletas de nrvel no evento. 

Estre ia I 
O companheiro Izis 

Martins estreou ontem, no 
programa Difusora Esporte. 
Com muita experiencia e 

conhecimento do futebol 
local, Izis comenlara os 
bastidoresda I3 Divisao. Boa 
sortecompadre... 

Estreia II 
Outra estreia da semana 

foi Renilson Sousa, na Radio 
Marconi FM. O radialista 
apresenta um programa das 
07:00 as 08:00 horas, com Ary 
Aragao comentando as 
materias e os assuntos mais 
imporlantes do dia. Renilson, 
pretende transmitir os jogos 
de primeira divisao e para isso 
ja esla montando um equipe. 

Real Palmeiras 
O Real Palmeiras, 

tradicional time de futebol de 
salao da Cidade do Ferro, 
comet;ara a participar de 
competi^ao em outras 
cidades. O time ja participou 
de torneios em Imperatriz, 
mas a algum tempo nao sai da 
cidade. Os responsaveis jielo 
time ja inscreveram a equipe 
num torneio em Imperatriz e 
pretendem continuar 
participando de torneios e 
campeonatos em outros 
munidpios. 

Reuniao 
Na tarde de ontem 

aconteceu uma reuniao da 
organiza^ao do Campeonato 
de Ciclismo e Mountain Bike 
com os pilotos, para acertar a 
realizayao da ultima corrida dia 
02 de junho. Apremia^ao para 
os melhores do Campeonato 
ja foi comprada e a ultima 
corrida sera de Itinga a 
Ayailandia, ou seja, 62km. 

Pedidas 
Alguns times que estao na 

segunda fase da I3 Divisao, 
perderam inscriyoes. 
Acontece que muitos 
jogadores assinaram 
contratos e foram emborada 
cidade ou estao com serios 
problemas de ordem medica. 

Responsabilidade 
Grande responsabilidade 

tern o arbitro que apitar os 
classicos do final de semana. 
Galletti v Magnolia, Realce e 
Flamengo, podem ser jogos 
dificeis para o arbitro. 
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Dr. Nailton J. F. Lyra 
Dra. Maria do Carmo S. Lyra 
Dr. J. Edson M. Araujo 
•Dr. Milko Abrantes 

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

7\- -x" 

por Renildo Jacome 
Da Sucursal de Ayailandia 

Juventude e TV Difusora 
fizeram domingo, a final do 
Torneio de Futebol Society da 
Associayao Esportiva 
Recreativa Cikel. A Difusora 
comeyou jogando bem, 
atacando e defendendo, 
enquanto que o Juventude se 
recolhia e explorava os contnt- 
ataques. Numa jogada pela 
esquerda, Filho se atrapalha e 
faz contra. O time da Difusora 
ainda comemorava quando o 
mesmo Filho se recupera 
empatando a partida para o 
Juventude. Os times ainda 
tentaram, mas o placar no 
primeiro tempo foi mesmo um 
aum. 

Na segunda etapa a Difusora 
veio disposta a decidir a partida 
logo no inicio, mas foi o 

Juventude que conseguiu o 
segundo gol atrav^s de Luis, de 
cabeya, esfriando totalmente o 
time da Difusora. Ja no 
desespero pelo empate, 
Jurandir foi expulso, piorando a 
situayao da Difusora. Com um 
homem a mais, nao demorou 
muito o Juventude conseguiu o 
terceiro gol. Ai o Juventide 
administrou a vintagefh e 
conquistou o titulo doTorhek). 

Organizayao 
O organizador do torneio, 

Clomis, avaliou positivamente o 
Torneio. Segundo ele, os clubes 
contribuiram muito para o 
sucesso da partida, pois 
conseguiram bons jogadores, o 
que proporcionou bons jogos. 
Perguntado sob re um novo 
torneio, Clomis garante que ja 
existe vontade da diretoria da 
associayao em organizar outro 
torneio. 

Inscriyao para o Circuito de 

Voley de Trinca encerra amanha 

por Renildo Jacome 

Amanha sera o ultimo dia 
para interessados se 
inscreverem para o Circuito 
de Voley de Trinca. As 
inscriyoes sao gratuitas e 
podem ser efetuadas na 
Sedel. O organizador do 
Circuito, professor Alan, 

confirmou que mais de 15 
trincas ja estao inscritas e 
treinando para a etapa inicial 
dias 25 e 26. A organizayao 
esta correndo ao comercio 
local em busca de patrocinio 
para a premiayao do atleta, 
que acontecera em quatro 
etapas. 

O Circuito de Trincas faz 

parte de uma kmga promoyao, 
a ser desenvolvida visando a 
criayao da Associayao de 
Praticantes de Voleybol na 
cidade. O professor Alan, 
lamenta a falta de apoio para 
o esporte em Ayailandia, mas 
esta apostando na Associayao 
formada pelos proprios 
praticantes de voleybol. "O 

trabalho desenvolvido nas 
escolas no ano passado e no 
inicio deste ano, trouxe mais 
gente para o voley e agora 
temos que nos organizar , 
comenta Alan. Alem da quadra 
do Gigantao, as etapas do 
Circuito devem acontecer nas 
quadras do Santa Maria Hotel 
e Sunil. 

Magnolia jogou amistosamente 

por Renildo Jacome 

Em preparayao para o 
classico de sabado contra o 
Galletti, na abertura da 23 fase 
do Campeonato da I3 Divisao, 
o Magnolia jogou 
amistosamente no ultimo 
sabado contra o Sao Raimundo 
— time do povoado Posto 

Balbino. No primeiro tempo a 
equipe nao se encontrou e 
chegou a ser pressionada pelo 
Sao Raimundo, que estava 
reforyado com jogadores de 
outras equipes. 

Na segunda etapa o time do 
Magnolia continuou apativo em 
campo e somente quando 
estava com nove jogadores 

(Hermes e Carodos foram 
expulsos), a equipe conseguiu 
abrir o placar. Logo em seguida 
o Sao Raimundo empatou na 
cobranya de penalti de 
Emiliano. Silvamar, que tinha 
entrado no intervalo, 
aproveitou a falha da zaga e 
colocou o Magnolia na frente. 
O mesmo Silvamar aproveitou 

outra bobeira da zaga do Sao 
Raimundo e fez o terceiro r' 
Magnolia. 

Apesar da vitoria, o leer 
Berg nao gostou da atuay; 
equipe e reconheceu 
alguns de seus atleta: 
estao bem. Berg ja adiantou 
a equipe sofrera mudam as 
para o jogo contra o Gallett 

Campeonato de Ayailandia 

tera sequencia neste sabado 

Times se preparam para estreiarem no segundo tumo 

por Renilson Sousa 
Da Editoria de Esporte 

O Campeonato de 
Ayailandia, ediyao de 1996, tera 
sequencia neste sabado, no 
Estadio Demazao, na 
reabertura do mesmo e 
iniciando o segundo turno ou 
segunda fase da competiyao. 
Todos os oito times 
classificado jogarao entre si 
nos jogos que serao realizados 
no decorrer do final de 
semana. 0 Estadio Demazao 
estava fechado desde o inicio 
do ano, sendo que ajrenas um 

jogo, o de abertura da 
competiyao, foi realizado na 
principal praya esportiva da 
cidade. A diretoria da Lea, Liga 
Ayailandense de Desportos, 
que tern a frente o presidente 
Aluizo, ja esta ultimando os 
detalhes finais para o proximo 
sabado. Durante a paralizayao 
de jogos, o Estadio Municipal 
passou por varios retoques, 
entre eles a grama, que hoje e 
uma das melhores do Estado 
do Maranhao. A partir do 
proximo sabado todos os jogos 
do campeonato passarao a ser 
disputados naquela praya 

esportiva, que segundo os seus disputados no campo da Cikel, 
administradores, o estadio no que tern um otimo gramado, 

mas fica um pouco afastado da 
cidade e isto fez com os 
torcedores nao 
comparecessem em grande 
numero. Confiraa pontuayao 
dos principals times na 
primeira fase; 

Galletti, 15 pontos, Magnolia, 
\3 pontos, Flamengo, 13, Realce, 
12, Bom Jardim, 10, Guarani, 7, 
Jacare, 6 e San Thiego, 5. 

O time do Galletti foi 
campeao da chave "B". O 
Magnolia conquistou a 
chave "A". 

momento tern estrutura para 
suportar todos os jogos que 
restam na competiyao. 0 
presidente da Liga, Aluizo, 
afirmou a nossa reportagem, 
que com a realizayao dos jogos 
no Estadio Municipal, o 
campeonato passa a ser mais 
atrativo, ja que sera a segunda 
fase e o torcedor marcara 
presenya com forya total, e 
logico, os times jogarao mais 
com o apoio dos seus 
torcedores. Os jogos da primeira 
fase, em sua maior parte, foram 

sss 

CIDADE CIDADA 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum da Sociedade Civil. 

TV CAPITAL diariamente, das 13 as 13:15 hs, e Mesa Redonda, todo sabado, as 10:00 horas. 

CIDADANIA JA 
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por FRANCISCO DO VALE 

Furto de bicicleta 
Evaldo Ferreira Brandao, 

brasileiro, cearense, casado, 29 
anos de klade, residente narua 
Amazonas s/n0, no bairro do 
Bacuri, comunicou na Depol, 
que foi vitima de furto de sua 
bicicleta Monark Barra 
Circular, n0 2E761826, cor 
verde, de propriedade do irmao 
do comunicante, Edesio 
Brandao. 0 fato, segundo o 
comunicante, aconteceu por 
volta das 20:00 boras da ultima 
quarta-feira. 

Furto de objetos 
Irene Pereira de Carvalho, 

maranbense, solteira, 
comerciante, residente na rua 
Ceara, 2190, bairro do Bacuri, 
comunicou que na noite de 
sabado para domingo proximo 
passado foi vitima de furto de 
varios objetos, sendo uma teve 
a cores Phillips 18 polegadas, 
varias pe^as de roupa e outros 
objetos nao lembrado no 
momento. Segundo a queixosa, 
os elementos entraram pelos 
fundos da residencia 
aproveitando que a mesma 
tinha saido para efetuar 
algumas compras. 

Furto de bicicleta 
"a Alves Souza, goiana, 

d iada, 32 anos de idade, 
i ^aidente na rua Sao 
Domingos, 32, bairro Novo 
Horizonte, esteve na DRF para 
comunicar que na ultima 
segunda-feira seu filho menor 
foi vitima de furto de uma 
bicicleta Caloi Asjjen Sjwrt 18 
machas, cor preta, 93, n0 

868932, fato este ocorrido no 
Col6gio Estado de Goias, na 
avenida Dorgival Pinheiro de 
Souza. 

Furto de bicicleta 
Joao Luis Perei"a de Souza, 

maranhense, 55 anos de idade, 
residente na rua 03, casa 04, 
comunicou que na ultima sexta- 
feiraproximapassada, teve sua 
bicicleta roubada da porta do 
Sine. Segundo o queixoso, sua 
bicicleta Kondor, cor preta, 94, 
n0 001983, adquirida no 
Armazem Paraiba, aindaestava 
sem quitar. 

Furto de bicicleta 
Valdemir Camelo da Silva, 

brasileiro, maranhense, 
casado, comerciante, 29 anos 
de idade, residente na rua 15 
de Novembro, 743, comunicou 
que no dia 19 tie maio foi vitima 
de furto de sua bicicleta, na 
qual foi furtado tambem um 
cheque do Banco Bamerindus, 
conta 02766-42, agencia 1109, 

cheque 141979, agencia 
localizada na avenida 
Bernardo Sayao, 4 bocas. 

Furto de bicicleta 
Neuza Alves Leite, 

maranhense, solteiro, 19 anos 
de idade, residente na rua 
Alagoas, 34, bairro Novo 
Horizonte, comunicou que no 
dia 05 de maio fora vitima de 
furto de sua bicicleta Caloi 
Ventura, cor violeta, ano 94, n0 

185318 HA. Segundo a 
comunicante, o fato ocorreu 
por volta das 08:00 horas. 

Furto de cheque 
A senhora Maria do 

Socorro Lima, piauiense, 
casada, 44 anos de idade, 
vendedora, residente na rua 
Gon^alves Dias, 1438, Juyara, 
foi vitima de furto de um 
cheque n0 000619, conta n0 

30396-8, no valor de R$ 144,00 
reais, do Banco Bradesco, 
agencia 0460, cheque este pre- 
datado para o ultimo dia 18 de 
maio. 

Furto de gravador 
Jose Clementine) Ribeiro, 

maranhense, casado, 59 anos 
de idade, residente na rua 
Maranhao, n0 825, bairro Nova 
Imperatriz, comunicou na 
DRF que as mulheres de 
nomes Neuma e Rose, 
esconderam um gravador do 
comunicante e agora nao 
querem devolver. O fato, 
segundo o queixoso, 
aconteceu no ultimo domingo 
{K)r volta das 16:00 horas. 

Arrombamento 
A senhora Vitoria Angelica 

Pereira, piauiense, casada, do 
lar, 46 anos de idade, residente 
na rua Coriolano Milhomem, 
1933, comunicou que na 
segunda-feira prdxima 
passada, por volta das 21:30 
horas, sua residencia foi 
arrombada por um elemento 
embriagado, que levou uma 
teve colorida Philips, 14 
polegadas, controle remoto. A 
comunicante disse ainda, que 
o elemento so levou a teve 
porque a mesma esta devendo 
uma certa quantia em dinheiro 
para o acusado. 

Furto de bicicleta 
Valdemar Ribeiro da Silva, 

maranhense, casado, 46 anos 
de idade, a^ougueiro, residente 
na rua do Arame foi vitima de 
furto de sua bicicleta Monark 
UP, cargadupla, corvermelha, 
n0 LB624322.0 queixoso disse 
que a bicicleta fora furtada da 
frente de sua residencia. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

Deusdelice de Almeida 
Ccrqueira, brasileira, maior, 
maranhense, professora, 41 
anos de idade, filhade Eupidio 
Jose de Almeida e dona 
Praxida Gomes de Almeida, 
residente na rua Piaui, 280, 
esteve na DEM, Delegacia 
Especializada da Mulher para 
comunicar que seu ex- 
companheiro, Joao Alexandre 
Pereira, brasileiro, 
maranhense, 59 anos de idade, 
cambista, residente em lugar 
incerto, vive Ihe ameayando de 
morte. Segundo a queixosa, jji 
esta separada do acusado ha 
06 anos e o motivo, segundo 
ela, e devido nao querer voltar 
a viver com Joao. 

Furto de mobilete 
Esdras Guimaraes, 

maranhense, solteiro, 23 anos 
de idade, vendedor, residente 
na Aquiles Lisboa, 263, esteve 
na Delegacia de Roubos e 
Furtos por volta das 22:00 
horas para comunicar que 
elemento desconhecido levou 
da porta de sua residencia, 
localizada na rua Ceara, 324, 
proximo a Bernardo Sayao, a 
ciclomotor monareta Monark, 
cor preta, chassis MFF8759, 
motor 19060864, em nome do 
comunicante. O roubo, 
segundo informayoes, 
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Ciclista teme a$ao de ladroes de bicicleta que estao agin do con s tantemen te na cidade 

aconteceu por volta das 21:30 
horas. O elemento tomou 
rumo ignorado. 

Amea9a de morte 
Claudean Alves da Silva, 

maranhense, casado, 18 anos 
de idade, residente na rua Joao 
Pessoa, 29, bairro Bacuri, 
tambem compareceu na 

Depol, para comunicar que na 
ultima segunda-feira, quando 
estava saindo de sua casa para 
o trabalho, o elemento 
conhecido como Miro do 
Bacuri, Ihe amea^ou de morte 
com um revolver calibre 38. 

Assalto 
Antonio de Araiijo Oliveira 

Cavalcante, brasileiro, goiano, 
pedreiro, 26 anos de idade, 
esteve na Depol para 
comunicar que no ultimo 
domingo, quando trafegava 
com sua Bike pela rua Beta, 
fora assaltado \)or um elemento 
que, usando uma faca, ordenou- 
Ihe que entregasse a bicicleta. 

Delegado continua 

na capital do Estado 
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Dr. Arlindo continua em busca de soJufao para os assalto* 

por Francisco do Vale 

0 delegado Arlindo 
Assunyao continua na capital 
do Estado. Informayoes dao 
conta de que o delegado iria 
se encontrar com o coronel 
Jair Xexeo para discutir 
assuntos com relayao aos 
assaltos a bancos na regiao. 
Alem dos assaltos a bancos, 
outro assunto que estaria em 
pauta seria os assaltos que 

vem ocorrendo nos onibus 
coletivos em Imperatriz. 
Para o delegado, existe uma 
quadrilha agindo nesta 
regiao. Somente na ultima 
semana dois assaltos foram 
praticados, um assalto na 
agencia do Banco do Brasil, 
Pra^a Mane Garrincha, onde 
rendeu aos assaltantes R$ 
5.900 reais e outro assalto 
com vitima na estrada que 
liga Joao Lisboa a Amarante. 
Para o delegado, os assaltos 
praticados nesle dois meses 
tern as mesmas 
caracteristicas. A Delegacia 
de Roubos e Furtos tambem 
conta com um mimero de 
policiais reduzido. Nao tern 
homens e nem viaturas para 
fazer as deligencias. Ha um 
mes uma das viaturas da 

DRF chocou-se com uma 
cayamba e parte da frente do 
veiculo ficou tod 
danificado. liuimeras 
ocorrencias sao registradas 
no Primeiro Distrito. As 
mais corriqueiras sao os 
furtos de bicicletas e 
arrombamentos de 
residencias. Mesmo com um 
mimero reduzido de 
agentes, a DRF vem fazendo 
um trabalho invejavel. 

Varios objetos sao 
recuperados e devolvidos 
aos sens respectivos donos, 
mediante a apresenta^ao da 
documentayao legal. Nesta 
ultima segunda-feira muitos 
ciclistas estiveram no 
Primeiro Distrito para 
observar se a policia ja tinha 
recuperado suas bicicletas. 
O mimero de bicicletas 
roubadas na semana passada 
foi assustador. A cada 10 
ocorrencias, 07 eram de 
furto de bicicleta. O coronel 
Xexeo esta aguardando da 
governadora do Estado, 
Roseana Sarney, a promessa 
de reaparelhar a policia do 
Estado. Todas as delegacias 
da capital e do interior, 
segundo o coronel, serao 
reaparelhadas. 

Bingao 

Va a um dos postos de venda 

e compre ja sua cartela 
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