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O Tempo. 

0 Instituto Nacional de 
Meteorologia informa que o tempo 
em Imperatriz hoje Siera 
ensolarado a moderado com e 
visibilidade boa. 
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Jose Reinaldo participa da convengao do PFL 

Senador Edison Lobao e os deputados Sarney Filho e Cesar Bandeira 

tambem confirmaram presenga na festa que homologa o ex-governador Jose Fiquene 
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Vice-governador Jose Reinaldo Tavares e star a em Imperatriz para prestigiar Fiquene, Candida to do PEL a Prefeitura Municipal 

0 vice-governador do 
Kslado, Jose Reinaldo 
Tavares, chega amanha a 
Imperatriz para participar da 
conven^ao. dp PPF que 
homologa a candidatura do ex- 
governador Jose de Ribamar 
Fiquene que concorre a 
Prefeitura Municipal. 

0 senador Edison Lobao e 
os deputados federals Sarney 
Filho e Cesar Bandeira. 
tambem confirmaram 
present na conyenvao 
conjunta do PFLrPSD-PRN e 
FFB. iiiM , . 

A conven^ao do 1 H- sera 
realizada amanha no Ginasio 
"Raposao", e os organizadores 
marcaram uma carreata de 
apoio ao ex-governador. 

Os candidatos a vereador 
tambem serao homolados 
neste domingo 0 advogado 
Jose Clebis teve, esta semana, 
sen nome confirmado para 
compor a chapa majoritaria 
como candidate a vice. 1 ma 

. fonte com livre transito na 
•coligayao que sustenta 
Fiquene garantiu que o vice 
sera mudado de ultima bora, 
e que o medico Arnaldo 
Alencar devera ser 
companheiro de chapa do ex- 
governador. Leia mais na 
pagina 2A. 
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Gonven9ao homologa hoje 

nome de Francisco Holanda 

K o mimero de 
candidatos a prefeito de 
Imperatriz. 0 PMDB 
escolhe entre lldon 
Marques e Wellington 
Costa. 0 PFL define o 
nome do ex-governador 
Jose de Ribamar Fiquene. 
() PSC homologa a 
candidatura do Coronel 
Guilherme Ventura. 0 PL 
lanya Chico do Radio. A 
Frente Flica, IT-PV-Pl) Tj.i 
fez convencao e conllrmou 
JomarFernandes. O PSDB 
apresenta o depulado 
Sebastiao Madeira. 

Ofato 

A neutra- 
lidade do 
i n t e r v e n t o r 

Dorian Menezes e 
questionada por 

\ segmentos do PMDB. Eles 
afirmam que o interventor 

I participa de um "acordao" 
I para eleger o candidato do 

PFL, o ex-governador Jose 
de Ribamar Fiquene. 

A pessoa 

A partir das 09:00 horas da 
manha de hoje, tern inicio a 
convenqao do ITB de Joao 
Lisboa, que vai homologar o 
nome do medico Francisco 
Holanda como candidato a 
prefeitodacidade. Dmgrande 
consenso entre as principals e 
maiores lideranqas polfticas do 
munici'pio permitiu uma 
coligayao que viabilizou a 
indicavao do engenheiro Joao 
Menezes Filho, do PSDB, 
coino candidato a vice, alem de 
aglulinar parlitlos importantes 
como o PRP e <> PR LB. 

Denominada como "Unidos 
por Joao Lisboa", a coligayao 
uniu famflias tradicionais do 
munici'pio, como a fanu'lia 
Mota, do ex-prefeito Valdemar 
Mota e Silva e da ex-prefeita 
Nila Menezes, esposa do 
tambem ex-prefeito de 
Imperatriz Joao Menezes. 

>;>:• 

Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

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

Com umalinguagem agil, 
Frederico Luiz abusa da 
charge eletronica com o Ze 
da Praya. personagem 
criado para a coluna. 

Pagina 1C 

O medico Francisco Holanda (esquerda) e o candidato a 
prefeito e o engenheiro civil Joao Menezes Filho o vice, 
pela coligafao "Unidos por Joao Lisboa" 

Aconvenyao sera realizada 
na Camara Municipal e deve 
contar com as pre sennas dos 
deputados federals Antonio 
Joaquim (PFL) e Sebastiao 
Madeira (PSDB), que vao se 
integrar a campanha de 

Francisco Holanda e Joao 
Menezes Filho. Apos a 
convencao da "Unidos por 
Joao Lisboa", sera realizada 
uma carreata, que devera 
percorrer as principals ruas e 
avenidas da vizinha cidade. 

Tucano visita Goquelandia 

Joao Lisboa e Sitio Novo 

O interven- 
tor Doriam 
Menezes afirma 
que estara na 
posicao de magistrado 
duranle a campanha 
eleitoral. Ele afirmou que 
ate os candidatos da 
oposRao a seu governo, 
podem participar das 
inauguracbes de sua 
gesl ao. 

() candidato do PSDB a 
Prefeitura de Imperatriz, 
deputado Sebastiao Madeira, 
estara hoje em Coquelandia 
para discutir seu programa de 
governo com a comunidade 
local. 

Madeira tambem participa 
hoje das convencbes 
municipais do PSDB em joao 
Lisboa e Si'tio Novo do 
Maranhao. Ontem a noite, na 
sede do PSDB, ele manleve 
encontro com os candidatos a 
vereador da sua coligayao, 
PSDB-PSB-PPS. 
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Sebastiao Madeira faz campanha em Coquelandia 

US$ Comercial Compra 

R$ 1.0012 (20.06.9(3) 

US$ Comcrcia! Vcnda 

R$ 1.0020 C20.06.96) 

US$ Paralelo Compra i 

R$ IM (20.06.96) 

US$ Paralelo Veoda 

m 1,03 (20.06.96) 

USI Turismo Compra | 

m 1.0060 (20.06.96) 

OSS Turismo Venda 

R$ 1,0060 (20.06.06) 

Ouro (grama-'Venda) i 

RS 12,450 (20.06.06) 

Poupanga 

1,2990% (20.06.96) 

UFIR (junho) 

R$ 0,8287 

2 

maw 

■■■: ■ •••••: - •'••• • • ••• •    

Jussara Cerqueira comenta 
a sociedade imperatrizense, 

e Soraya Luiza, a 
acailandense 

A Imprensa 

e Noticia 

Programacao da TV 

i Jornol Copital 

Nacional 

Negocios 

Esporte Local 
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For tras da voz 
Sr. Editor: 
A contextual izacao das 

declaravOes da fonte 
so m pre e um 
enricfuecimento da 
noticia. Se a imprensa 
Oornais e revistas) 
indicas^em. nos limites 
dos bom senSo, coirio 
obteve delerm inadas 
declar.acoes, e a forma 
como forara (lalla, o leitor 
estaria melhor seryido. 

Mas esse cuidado ^ 
uma execu^ao somente 
pra-icada quando ha 
interesse especial. Foi o 
que ocorreu com a Folha 
ao informar que o ministro 
das Comunicagdes, Sergio 
Motta, teve a iniciativa de 
fazer gracejos sobre o 
ingresso da empresa 

•jornalistica no negocio de 
telefones celulares. 

Das 52 linhas de texto 
da materia "Motta faz 
sugesloes contra a Folha", 
apenas dez constituiam a 
seca noticia declaratdria. 

As 42Jinhas restantes 
serviram de 
contextualiza^ao — 
acrescidas de uma Nota da 
Redacao com mais 21 
linhas. 

() jornal disse que o 
ministro falou 
"espontaneamente", sem 
ninguCm pergunlar nada; 
que se dirigiu ao reporter 
da Folha; que o 
comentario foi feito as 
19h40 de Toquio (7h40 em 
nrasilia); que o ministro 
riu e usou "torn jocoso"; 
que "falou 
informalmente", e que 
ningu^m gravou; que 
estavam na sala do 
aeroporto de Haneda 
jornalistas do Brasil. Eis 
um excelente exemplo de 
contextualiza^ao que 
poderia ser mais comum. 

Os objetivos 
C) objetivo do Instituto 

Gutenberg d enaltecer a 
liberdade de imprensa 
como um valor 
democratico da sociedade. 
Divulgar normas eticas e 
de zelo profissional 
adotadas em outros 
paises. 

Debater se um regime 
democratico comporta on 
nao uma lei de imprensa. 
Inscrever na legisla^ao 
especUica ou comum um 
rito que garanta direito de 
resposta facil e imediato. 
Editar livros que analisem 
os procedimentos 
internos e os limites 
^ticos externos na midia. 

Criar banco de dados 
com manuajs de redayao, 
cddigos de etica, leis, 
a^des judiciais e 
jurisprudencia do Brasil e 
exterior. 

Pesquisar temas como 
distor^oes e tratamento 
dado as fontes de 
informayao. Editar 
bolelins com estudos de 
casos de repercussao, 
noticias da midia e 
avaliacdes t^cnicas do 
noticiario. Realizar 
seminarios de debates e 
aperfei^oamento 
profissional de jornalistas. 
Fazer estudos 
comparados dos 
procedimentos usuais da 
imprensa no Brasil e nos 
paises desenvolvidos. 

A tenciosamen te, 
Instituto Gutenberg 

Fiquene sera 

homologado amanha 

Vice-govemador Jose Reynaldo confirma presenga 

na convengao do Partido da Frente Liberal 

t'l'L confirma 
ox-go verna dor Jos£ 

porFrederico Luiz 
Da Direpao de Jornalismo 

vice-governador do 
Estado, Jos£ Reynaldo 
Tavares, confirmou presenya 

de 
candidatura 

Rib a mar 

no proximo domingo na 
convengao do PFE que 
homologara a candidatura do 
ex-governador Jos^ de 
Ribamar Fiquene a Prefeitura 
Municipal. 

O senador Edison Lobao 
lambem estara presente na 
Conventpao conjundado PFLe 
demais partidos aliados, PSD, 
PRN e PTB. Os deputados 
Federais Sarney Filho e Cesar 
Bandeira prestam 
solidariedade a candidatura do 
ex-governador. 

A convenyao do PFL 
acontece amanha, a partir das 
10 hs no Ginasio de Esportes 
Manoel Raposo," O Raposao". 

0 coordenador da 
campanha do ex-governador, o 
depulado estadual Joao Paiva 
declarou que a conven^ao 
significa a arrancada final para 
a vitdria no dia 02 de outubro. 

0 candidate peefelisla disse 
que vai fazer a campanha 
eleitoral sem promover 
ataques pessoais a quaiquer 
candidates. 

"Vou mostrar as minhas 
obras que beneficiaram 
Imperatriz, o asfalto das ruas, 
a valoriza^ao da saude e o 
estilo democratico de 
governar", disse Fiquene. 

A convenyao do PFL deste 
domingo tambem escolhe a 
chapa proporcional dos 
partidos aliados que disputam 
cadeiras na Camara Municipal. 

Madeira debate 

em Goquelendia 

porFrederico Luiz 

O candidate da coligacao 
PSDB-PSB-PPS, Dep. 
Sebastiao Madeira, debate na 
manha de hoje em 
Coquelandia seu programa de 
governo. 

Sebastiao Madeira 
tambem ouvira da 
comunidade, sugesloes para 
acao administrativa da 
prefeitura no distrito. 

"Vamos acabar com essa 
historia da prefeitura 
abandonar os distritos", disse 
Madeira. Segundo ele, e 
precise fortalecer a zona 
rural do municipio, como 

forma de implementar o 
d e s e n v o 1 v i m e n t o 
agrppecuario. 

A larde, Sebastiao 
Madeira, que e presidente 
regional do PSDB, estara em 
Joao Lisboa para participar 
das convenyoes do PTB/ 
PSDB que homologam as 
candidatura Holanda/Joao 
Filho, que concorrem a 
sucessao do prefeito 
Raimundo Cabeludo. 

O deputado seguira de 
Joao Lisboa para Sitio Novo 
do Maranhao para prestigiar 
a convencao de seu partido 
que homologa a candidatura 
do tucano Diniz Raposo, 

promoter de Justiya que 
concorre a prefeitura local. 

Ontem, Sebastiao Madeira 
visilou a Escola Municipal 
Sumare, localizada no Jar dim 
Sumare e que i mantida com 
recursos da Fundayao Banco 
do Brasil. A noite, Ele reuniu- 
se com os candidates a 
vereador de sua coligayao 
para avaliar o quadro 
eleitoral. 

PSDB-PSB e PPS realizam 
no dia 29 deste mes, a 
convenpao conjunta que 
confirma o nome de 
Sebastiao Madeira para 
concorrer ao Palacio Branco, 
sede do governo municipal. 
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Direta 

.x 

por JOSE FILHO 

Reviravolta 
O aniincio de 'que o 

advogado Jose Clebis dos 
Snatos seria o candidate a 
vice na chapa encabe^ada 
pelo ex-governador Jose de 
Ribamar Fiquene quase que 
implode o PFL A resistencia 
foi tao grande que o nome 
dele ja foi ate descartado. 

Coligagao 
lima reuniao de ultima 

hora com os amigos mais 
intimos de Fiquene esta 
levando o PFL de encontro a 
uma coligacao com o ITB, 
que nesse caso indicaria o 
vice. O nome de consenso 
dentro do grupo liderado por 
Fiquene e o do empresario 
Chiquinho da Comercial 
Norte, que nas prdximas 
horas pode dizer sim a sua 
candidatura. 

Consequencias 
A primeira conseqiicncia 

com a saida de Jose Clebis da 
dispula e que o eandidato a 
vice pelo grupo de Fiquene 
nao mais sera indicado pelo 
deputado federal Davi Alves 
Silva, sobretudo em razao de 
forte resistencia do depulado 
estadual Joao Paiva, um dos 
mais intimos e fieis amigos 
de Fiquene. , 

Alternativa 
Acontecendo todas "essas 

projeyoes, o depulado federal 
Davi Alves Silva tern como 
alternativa manter a sua 
palavra de apoiar Fiquene ou 
en tao de cruzar os bragos, 
ficando sem ajioiar ninguem. 
No entanto, muita coisa pode 
ainda acontecer, sobretudo 
porque Davi condicionou seu 
apoio a Fiquene atraves da 
indica^ao do vice. 

Candidatura 
Resla ainda uma ultima 

alternativa para Davi Alves 
Silva: ele tern o controle 
politico do PMN e pode optar 
por uma candidaturapropria, 
sobretudo porque se ele nao 
apoiar Fiquene nao tern mais 
a quern apoiar, o que significa 
ficar de fora da campanha 
sucessbria de Imperatriz. e 
isso Davi jamais faria. 

Finalmente 
O mato que envolve o 

viaduto do entroncamento 
esta sendo araneado e 

mudando o seu visual. 
Espera-se que a mes ma 
medida seja tomada em 
relayao ao trecho da BR que 
vai do 50° Bis a ponte do 
Cacau. 

Empate 
Pelo menos teoricamente 

esta empatada a disputa 
interna do PMDB para a 
indicayao do eandidato a 
prefeito para as prdximas 
eleiyoes. Encontros estao 
sendo realizados diariamente 
no senlido de definir o quadro 
para a convenyao de 
domingo. Muitas surpresas 
poderao acontecer ate la. 

Convengdes 
Antes do dia 30 serao 

realizadas duas convenyoes 
do PPB — uma atraves do 
deputado federal Davi Alves 
Silva e outra atraves do 
advogado Jose Lamarck de 
Andrade Lima. A disputa pela 
sigla esta na Justiya e uma das 
convenybe< sera nuhi de 
pleno direito. 

Liminar 
Davi Alves Silva realiza a 

convenyao respaldado por 
uma liminar mas que o merito 
ainda nao foi julgado. 
Enquanto isso Lamarck sc 
respalda em uma resoluyao 
da executiva estadual do PPB 
que prorrogou por mais 180 
dias o seu mandato como 
presidente do partido. 

Analogia 
Em uma rapida e 

superficial analise da situayao 
do PPB, por analogia, pode- 
se chegar a conclusao de que 
a direyao do partido vai 
continuar nas maos do 
advogado Jose Lamarck, 
sobretudo porque Davi ja 
aguarda julgamenlo em 
instancia superior o 
julgamento do merito que ele 
perdeu em primeira 
instancia. 

Para 
meditagao 

"Mas naqueles dias, apbs 
a referida tribulayao, o sol 
escurecera, a lua nao dara a 
sua claridade, as estrelas 
cairao do firmamenlo e os 
poderes dos ceus serao 
abalados. Entao verao o Filho 
do Homem vir nas nuvens, 
com grande poder e glorias". 

r 
0) piontoo Hospitolo 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

22/06/96 

Hospital Santa Zereza 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

22/06/96 

Hospital Sao Rafael 
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Em 
cima do lance 

A Coral acaba (It- trazor ao 
nKTcad* > (1< )is n( )V< )s | )n xlutos da 
linha automotiva: a massa 
poliestcr Plonna e o primer 
MultifiH. ImiK)rta(la da It;ilia. a 
Plemia v um pnxluto fomiado 
por dois ounjKwiUcs: massa a 
base de resina poliester e 
calalisador a base de( |HTdxido 
organico. 

Ja o Mullifill e um primer 
universal de alto teorde sblidos, 
indicado eomo primer de 
encliimento c fundoprotetor, de 
secagem rajjida, alia eolx'rtura 
e l)oa proteeao anticorrosiva, 
que pode ser utilizado sob 
qiudquer li|X) de aiabamenlo. 
Plenna e comereializada em 
embali^ens de 1 kg. com dO g 
de calalisador e 1 .S kg, com 45 
de calalisador. 

Invasoes 
preocupam 

() | )i'( )bk-ina (las iiwasdesem 
lm] x-rat nz j;'i \ jnxKnj« U x los os 
segmentos da sociedade loc^d. 
A industria da invasao lomou 
corpo d( • forma impressionante 
que pan-ce s<t ale imixtssivel 
conter o sen rapido 
crescimenlo. Exige-se. agora, 
r jue as aut orida( k s con ij x 1 entes 
lomem ciencia da gravidade do 
assnnto e annnciem projetos 
que visem uma solugao pai-ffica 
para as pjirtes nek* envolvidas. 

Reforma 
parti da ha 

() senador I.iidio Coellio 
(PSDB-MS) defendeu a 
inclusao de uma reforma 
parlidaria no conjunlo das 
reformas conslitudonais que o 
governo vein promovendo, a 
fim de. conforme explicou, 
permitir um melhor 
desempenbo dos poderes 
piiblicos na condupao das 
questrx'smais imixirlantespara 
o futuro do Pais. 

Ele lamenlou a "disloryao" 
s< )fri( la i x 'la i in >1 x ista c k ■ n-k irma 
previdenciaria, na C amara dos 
Depulados, e manifeslou 
confuuicaem qneosscnaikires 
sab( Ta< i n vi 11 x -rar o es] iirilo (la 
proixisla de jqirimoramento da 
Previdencia Social. Liidio 
Coelho elogiou o governo 
Eernando Henrique Cardoso, 
observando que "o presidente 
age com caulela. nao devendo 
age com caulela. nao devendo 
sua agao ser confudida com 
lraf|ueza"". Naavaliacaode 1 lidio 
Coelho, o processo das 
rek inms enfrentauma "cris<' de 
confianca" em razao do 
comixirtamenlodosde] mtados 
na volapao da proposla da 

□ 
□ 

Previdencia. 0 senador 
lembrou que os poderes 
piiblicos em geral, e os 
parlamenlares em particular, 
ainda nao assimilanim a "nova 
ordem" nacional, em um 
ambiente de inflacao quase 
inexistenle. No proprio Senado, 
disse 1 Aidio, essa consbilapao e 
feita a partir das resistencias 
dos parlamenlares aceilarem 
votar projetos de rolagem de 
dividas esladuais que sejam 
inferiores a 1(K) por cento. 

Emprego 
no Cine 

0 Escritdrio Regional do 
Sistema Nacional de Emprego 
(Sine) continua atuando legal. 
0 orgao oferece empngo que 
(Hide render uma boa grana 
para quern encontra-se 
desemiiregado, E melhor do 
que nada, nao? 

Desvio 
de verba 

() senador Romero J.uca 
(PEL-RR) denunciou a 
ocorrencia de desvio de 
dinheiro a reforma agraria em 
Roraima. Ele ixxliu ao minislro 
extraordinario da Reforma 
Agraria. Raul Jungman, que 
orienle a dingao da autarquia 
no senlido de investigar se 
essas irngularidades nao tern 
acontecido em outros eslados. 
Drzendo-se favoravel aos 
melodos que o governo vein 
empregando para fazer a 
reforma agraria no Pais, Juca 
resssalvou, no entanto, que em 
sucessivas viagens ao interior 
lie Roraimaix'xle constalar uma 
serie de distorcdes nos 
procixiinu'ntosailmiiiistrativos 
do Incra no estado. P.nlre as 
irregularidades, ele citou a 
ci mtnilacai > de "constniti iras i k • 
pasta", on seja, empresas que 
naoiKissuem sequer um trator, 
1 lain fazenim ajuivimentavai > (le 
eslrailas vicinais. 

Confirmando 
candidaturas 

A coligapao PSDB-PTH- 
PRP-PR I B confirmou a 

Vandidatura de Antonio do 
Eeque para prefeito de 
Buritirana e do ji irnalista ()zias 
Panfilo como candidato a 
prefeito de Mucuiba. 

Realizando 
campanha 

A diretoria regional do 
Instituto de Previdencia do 
Estado do Maranhao realiza 
uma cami lanha de aj ilicapao de 
fluor e combate as verminosi's 
em Imix-ralriz. Assim. o lix-m 
espera levar o service a 
expressivo numerode ixssoas 
dacomunidade kx<'il. 

r 

GASTROCLINICA 

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

Gener Marinho revela: 

"lldon Marques e o melhor nome para Imperatriz" 

almejem melhores dias. Assim, commando a Imperatriz dos 
..a class e emprcgadora se nussos snnhos. Vai ser const t uir 

aliviaria c a economia do Fats com emhasaniento e seriedad(. 
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Ck'ncrMminho dizquc convvn^ao do PCdoli jd foiprepurada 

Rua Sergipe. 601 - Centro - Fone: (098) 721-3746 
Fax (098) 721-7248 - Imperatriz-MA 

porRaimundo Primeiro 
Da Editoria de Poli'tica 

Estudanle de Histdria e 
coordenador do Diretdrio 
Central dos Estudanles da 
Universidade Estadual do 
Maranhao (Uema) em 
Imperatriz, Gener Marinho, 
presidente do Diretdrio 
Municipal do Partido 
Comunista do Brasil em 
Imperatriz, cuja convencao 
estara acontecendo neste 
domingo, 25, as 09:00 horas, 
concedeu entrevista ao Jornal 
Capital e afirmou qire o ex- 
interventor estadual, lldon 
Marques de Sousa. e o melhor 
nome para administrar o 
municipio. Poroutrolado, um 
defensor da classe oprimida. 
"Mostrou que uma cidade 
deve ser governada com 
austeridadee em sinloniacom 
suas liderancas". acrescentou. 

O que o levou a politica 
e se voce ohserva uma 
carreira consolidada neste 
movimentado campo aqui 
em Imperatriz? 

Inicialmente. em fiunqdo de 
que eu faqo parte de uma 
cor rente ideoldgica que luta 
para que todos ten ham dias 
melhores. Acho e acred it o que 
ainda exist em pessoas sends na 
politica de nossa cidade. 
Representar. de forma 
responsdvel o povo carente, que 
vive massacrado por causa do 
dcsintcressc de nossos hi miens 
public os. 

Voce ohserva mudan^as 
na politica de nossa cidade? 

. Sim. A maiorprova e que cu 
estou colocando o men nome a 
disposicao do men partido e 
para que o povo possa analisd- 
lo. Acho, sinceramentc, que 
ten ho amplas possihilidades de 
obterum resultado favoravel no 
pleito de outubro vindouro. I hn 

candidato tern de entrar em 
sintonia com os inter esses de 
sua gente. 

0. tempo pass a e, 
indiscutivelmente, o 
imperatrizense toma 
cons ciencia sob re os divers os 
fat ores que envolvem, 
dirctamente, o nosso 
desenvolvimento. Tudo merece 
atencdo por parte dos nossos 
governantes e que o povo saiba 
bem fiscal izar. 

Qual o comentario que 
voce faz sobre o cenario 
politico regional? 

Sou do ponto de vista que 
temos pessoas sends e com 
trabalho pautado no idealismo. 
Melhor dizendo, 
com prom eti das com os setorcs 
da edu cacao, da saude e, a cima 
de tudo, most ram que ainda 
exist em politicos serios e 
com prom eti dos. 

Aproveitando a 
oportunidade, revele-nos 
qual a otica que voce tern 
sobre a Camara Municipal 
de Imperatriz? ■ 

Fassando por um processo de 
degradaq.ao portermos elegidos 
pessoas sem co mp ro tn isso 
ideologico-partiddrio, com 
interessepitramente pessoais. 0 
que levou os politicos a cair no 
descredito e no desgaste. 

Na sua opiniao, que 
trabalho deve ser feito para 
amenizar o sofrimento da 
populacao que vive 
esprimida nos bolsoes de 
miseria espalhado pelo 
Pais? 

Olha, em primeiro lugar, 
aniquilar esse projeto 
ncoliberal implantado pelo 
presidente Fernando Henrique 
Cardoso, ten do em vista que 
nao e vidvel para o Brasil e 
pratica uma politica volt a da 
para o social, on seja. char 
empregos c os cmpresdrios 

voltaria ao sen ritmo normal. 
Sendo assim, havera 

uma pfofunda mudanca no 
cenario politico nacional? 

Tern de haver uma 
mudanga radical. 0 brasmiro 
ja aguenta mais viver ht\. 
tamanho sofrimento. Chega. E 
hora de novas novas tempos., 

E o setor cultural. Ainda 
pode ser feita alguma coisa 
visa n do sua 
inc re me ntac ao? 
• Imperatriz tern um setor 
cultural forte. Sens artistas sdo 
versdteis e, rnesmo sem o apoio 
do Governo do Estado. anda em 
largos passos. A tdo 
reivindicada reforma no Teatro 
Ferreira Gtdlar ja deveria ter 
acontecido e o local se 
transformado na maior casa de 
espetdculos da Regido 
To can tin a. Farabenizo. de 
coracdo, o trabalho realizado 
pela Associacdo Artistic a e. 
agora. d Academic! 
Imperatrizense de Leiras (AIL). 
0 professor Vito Milesi tern feito 
um belo trabalho. 

A Camara Municipal 
ainda tern jeito? 

Clam que sim. Estao 
surgindo novos e bans names. 
Acho que deve haver uma 
transformacao profunda. 
Fou cos vereadores, hoje, estao 
preocupados com os inter esses 
do nosso povo. 0 resto, claro, 
deixa a desejar e vivem apenas 
fazendo pseud as promessas. 

Qual o futuro que voce 
traca para Imperatriz? 

0 tempo onde o jovem possa, 
de fa to, fazer a sua veraadeira 
histdria. At raves de um 
progra m a de ed-7icagdo 
conscientizagdo de que ele tern 
de lutar, ir atrds das coisas. 

E o apoio ao ex-interventor 
lldon Marques? Como ele 
aconteceu ? 

Foi em fungdo de ter 
acompanhado o sen projeto de 
governo qjiando esteve 
exercendo o cargo de 
interventor estadual de 
Imperatriz. In vestiu 
pesadamente no homem. no 
resgate da cidadania. Nunca 
tinha algtiem preocupada em 
trabalhar tan to, como ele fez, 
pela educagdo. 0 lldon tocou 
na "ferida" principal quando 
tirou os meninos das ruas da 
cidade e instituiu a Guarda- 
Mirim. Outro aspecto positive) 
de sua g estao e no toe ante ao 
melhoramento do Frograma da 
Merenda Escolar na rede 
municipal de ensino. 

E a convencao do 
Diretorio Municipal do 
Partido Comunista do 
Brasil ja foi toda preparada? 
Espera-se apenas o 
momento para comeca-la? 

Claro que sim. Nao 
esquccemos de n en hum deta Hie. 
A ideia e real izar uma gran do 
festa, onde o FCdoB, numa 
prova de amadurecimento 
politico, irci homologar a 
candidature! do ex-interventor 
lldon Marques em razao do sen 
ousado e dindmico projeto de 
governo. Assim, estnremos 

E a imprensa de 
Imperatriz tem sabido 
cumprir bem o seu papel, 
ou seja, trabalhar no 
sentido de defender os 
interesses da comunidade? 

Claro que sim. Quern sou eu 
para fazer alguma critic a 
negativa aos brgdos dc 
imprensa de nossa cidade. 
Sempre tive ' o apoio dos 
jo rnalistas, radialistas, 
apresentadores, repbrteres, 
cinegrafistas. En'fim, das 
pessoas que efetivamente fazem 
a imprensa nesta pujante 
cidade. 

Qual o seu pensamento 
sobre as obras inacabadas? 

Lamentaveimente. o 
prometido nao possou do papel. 
Fajtou maior sehedade e. nao 
escfuecendo, respeito ao povo. 
Iniciados e nao concluidos, os 
projetos encheram os bolsos de 
muita gente. 

Maior sonho de Gener 
Marinho? 

E poder observar uma 
Imperatriz crescente. Fazendo 
inveja a centros mais- 
avangados. Temos potencial. 
Agora, basta o prometido apoio 
das autoridades competentes. 

0 sindicalismo e um 
caminho legal. 

Sim. Sem unido, nao existc 
forgo. E o povo, mais do que 
nunca precisa ficar junto. 
Seguindo os caminhos legais, o 
sindicalismo pode fazer uma 
sociedade alcangar muitas 
coisas positivas. 

E o setor rural, Gener? 
Agora, sim, voce tocou num 

assunto de suma importancia. 
Sem a agriculture! a cidade nao 
e nada. 0 proximo prefeito de 
Imperatriz tambem tem de 
incluir. no seu program a de 
governo, o setor rural como 
prioridade. 

O PCdoB ainda tem 
futuro? 

Sim. Estamos crescendo 
coda vez mais. Temos vdrios 
simpatizantes e estamos sempre 
sendo convocados para 
palestra. 

Sau piiblica? 
Ruim. Ainda falta ser feita 

muita coisa. Tanto a nivel de 
Governo Federal quanta 
Governo Estadual. 0 pobre, 
quando precisa do sistema de 
saude publica. faz uma 
verdadeira peregrinagdo em 
busca do atendimento medico 
amplamente anunciado. 0 
Brasil, infelizmente, ainda e o 
Fa is da mentira. Os postos de 
saude funcionam de forma 
precdria e nao conseguem 
alcangar sens reals objetivos. 

Finalizando, deixe o seu 
recado ao povo de 
Imperatriz. 

()ue nosso povo saiba votar 
de forma conscicntc e correta. 
visando ao melhoramento de 
nossa cidade. Hoje, estamos 
sofrendo cm face do descaso dc 
nossos "politicos" que apenas 
usam c abusam. Ou melhor 
dizendo, roubam aberta e 
descaradamente os recursos dos 
cofres do erdrio. 

TCi 

■ ■ ■ 
VALE TRANSPORTE 

O Va'e Transporte foi uma conquista social muito impo.iante nas relapoes entre empregados e empregadores. 

P'-esente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas esta a disposipao dos senhores empresarios que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. 

TCI - BR- 010 - Km 1350 - Maranhao Novo - Imperatrlz-MA - Fone: 723-3444 
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Imperatriz, 22 de junho de 1996 

Gandidato do PT 

refuta Espirito Olfmpico" 

por Marinaldo Gon<;alves 
Da Sucursal de Agailahdia 

O candidato indicado pelo 
I'artido dos Trabalhadores 
(PT) — c que devera s^r 
referendado na convcn^ao do 
proximo dia 30 do corrente, 
jornalista Dominjjos Cesar, 
compareceu a sucursal de 
Availandia para cdntestar as 
insinua^des de que seu 
partido estaria impreganado 
do "espirito olfmpico", isto 
participaria das eleiydes 
municipais somente pelo 
prazer de disputar, mas nao 
teria com<»'meta principal a 
vitoria nas urnas. Para ele, 

1 rata-se de uma colocagao 
inadequada, tendo em vista 
que nossas chances de vitoria 
e bem acentuada".Dizendo 
que tern senso de auto-crftica 
e que "Nao me lan^aria numa 
campanha tao significativa 
quanto esta, se nao tivesse a 

certeza da. vitoria". 
Dojningos Cesar procurou 
justificar a presenya do PT na 
disputa, dizendo que "0 men 
partido e o unico que permile 
ao eleilor escolher uma 
administrayao diferente de 
tudo que ja se viu em 
Ayailandia, onde somente a 
incompetencia e a falla de 
honestidade tem imperado e 
levado o Municfpio a urn 
verdadciro desastre social, 
embora seja unia das 
unidades, de maior potencial 
de riqueza do Estado. 

"Nao estamos brincando 
de disputar eleiyao — disse 
ele — vamos veneer o pleito. 
pois temos o melhor 
discurso. Um discurso 
totalmente 
descompromissado com os 
grandes grupos economicos 
e com as viciadas estruturas 
politicas que dilapidam o 
Estado. disseminando a 

miseria em todo o seu 
territorio". 

Popularidade 
Outro assunto enfocado 

pelo candidato do PT, diz 
respeito a uma versao 
segundo a qual o seu partido 
nao teria a penetrayao popular 
necessaria para veneer o 
pleito. Naoconcordo com esta 
versao — diz Domingos 
Cesar — uma vez que e 
justamente entre o 
proletariado, entre as classes 
mais humildes da sociedade 
que nosso partido vai buscar 
sua sustentayao poh'tica. Nao 
fazemos discurso para 
empresarios ou grandes 
pecuaristas. Estamos na lula 
junto com o povao, com 
aqueles que sofrem as 
conseqiiencias dos 
desgovernos que nos 
maltralame infelicitam". 

Mais adiante ele afirmou 
que "0 PT vem 

desenvolvendo varios 
projetos junto aos mais 
pobres e carentes. entre eles 
o da alimetayao alternativa, 
que tern se mostrado muito 
eficienle e vem provando que 
se pode fazer alguma coisa 
pelos pobres quando se tem 
boa vontade. () Partido dos 
Trabalhadores e um partido 
que tem suas raizes historicas 
no proletariado, no pequeno 
trabalhador, e i)ara ele que 
e projetada toda a nossa 
atuayao. Quando vencermos 
eslas eleiydes, todo o nosso 
processo administrativo sera 
voltado para ele e para as 
famflias dos trabalhadores, 
pois entendemos que sera 
trabalhadores sadios, 
instrufdos e bom padrao de 
vida, nao teremos meios, 
jaraais, de nos reencontrar 
com o progresso e o 
desenvolvimento. So o PT 
pode consertar Ayailandia". 

Gilson San tan a 

Esclarece sua oosk 

por Marinaldo Gongalves 

Escolhido, para surpresa 
de alguns, como candidato a 
vice-prefeito na chapa 
majoritaria da coligayao A 
Forya do Progresso, o 
medico Gilson Santana, um 
dos mais conceituados 

dentro do Municfpio e com 
mais de 10 anos no exercfcio 
profissional dentro de 
Ayailandia, aproveitou a 
enlevistia coletiva da ultima 
quinta-feira quando foi 
formalmenle apresentado a 
imprensa na qualidade de 
candidate escolhido, para 

Imperatriz - MA, 18 de junho de 1996. 

Oficio n0 005/96 

Ref.: 

Senhor Diretor: 

Vimos atrav^s da presente, comunicar a Vossa 
Senhoria qua a CONVEN^AO DO P.F.L. - Prtido da 
Frente Liberal, realizar-se-a no dia vinte e tres do mes 
em curso, a partir das 9:00 as 17:00 horas, no Ginasio de 
Esportes Raposao, data que serao escolhidos e 
homologados os nomes dos candidates a Prefeito, Vice- 
Prefeito e a Vereadora de 1990, da Coligayao TUDO 
POR IMPERATRIZ. 

Sem mais para o memento, reiteramos votes de alta 
estima e apreyo. 

Partido da Frente Liberal - P.F.L 

esclarecer seu 
posicionamento politico 
diante das presentes eleiyoes 
municipais. 

Questionado, em 
determinado memento, 
sobre a sua mudanya de 
grupo politico, tendo em vista 
que, durante algum tempo, 
integrou as hostes 
comandadas pelo prefeito 
Ildemar Gonyalves, o 
candidato a vice-prefeito 
deixou claro que '"A partir de 
um determinado memento 
em que o grupo nao mais 
procurava atender aos 
projetos de interrese 
coletivo, reconsiderei minha 
decisao anterior e atendi o 
convite que me foi formulado 
pelo meu companheiro de 
profissao, o medico e 
deputado estadual 
Deusdedith Sampaio". 

Um projeto 
Sem esconder seu 

entusiasmo pela maneira 
como seu norae foi 
referendado pelos 
integranles da coligayao, 
Gilson Santana falou ao JC 
adiantando, entre outras 
coisas, que "() meu 
engajamento na luta eleitoral 
nao se trala de simples 
capricho ou vontade pessoaj. 

Aqui estou, escolhido pelos 
meus companheiros, para 
abrayar uma causa poh'tica 
que somente me honra e me 
enche de orgulho. Temos um 
projeto de administrayao 
piiblica para ser implanlado 
em Ayailandia, a fim de que 
todos possam se liberlar 
desla estagnayao na 
produyao local e que os mais 
humildes tenham condiyoes 
minimas de uma vida 
decente". 

Com relayao ao pleito de 
03 de outubro, Gilson 
Santana disse que "Trata-se 
de uma disputa renhida, mas 
nao podemos esquecer que 
contamos com o apoio da 
populayao, que exige e 
precisa de urge-ntes 
mudanyas nos criterios 
administrativos do 
Municfpio. E e esta mesma 
populayao que devera nos 
levar a vitoria final, ja que 
represenamos a esperanya 
em dias melhores. Tenho 
consciencia de que a lula sera 
ardua e o pleito muito 
disputado, mas tambem 
tenho absoluta confianya em 
meus companheiros de 
coligayao, ja que estamos 
unidos pelo mesmo ideal de 
vitoria, pelo bem de 
Ayailandia e do seu povo". 

Sintonize Radio Capital 

AM, 950 Khz, 10.000 

Watt's. 

A Sua Melhor Onda 

Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONQALVES 

Retificando 
A coluna divijlgou 

ontem, que o ex-prefeito 
Leonardo Lourenyo de 
Queiroz, atual candidato 
indicado pela coligayao 
PTB/PFL, para o cargo de 
prefeito municipal, era 
conselheiro fiscal da 
Caema. Confessamos 
nosso engano e pedimos 
desculpas aos nossos 
leitores. Leonardo 
Quairoz vinha exercendo a 
funyao de membro do 
Conselho Fiscal da 
Compenhia Energetica do 
Maranhao - Cemar. Alias, 
e a respeito desta funyao 
de conselheiro que, ao que 
consta, o candidato da 
siluayao vai encontrar 
dificuldades pela frente. 

Tendencia 
A coligayao de partidos 

apenas nas eleiyoes 
majoritarias perece ser a 
grande soluyao 
encontrada pelos partidos, • 
na questao do grande 
niimero de candidates a 
candidates. Tudo indica 
que tambem o PFL e PTB 
partirao isolados para as 
eleiyoes proporcionais. A 
tendencia e que c^da um, 
apresente 18 candidates a 
Caraara Municipal, tendo 
em vista a dificuldadd que 
os dirige^tes parlidarios 
estao encontrando para 
acomodar o grknde 
numero de pretendentes. 
Isto sem falar nas 
mulheres, que tem vaga 
assegurada por lei. 

Acirrada 
Contando com um 

numero expressive de 
candidates a candidates — 
e sem falar nos atuais 
vereadores por sua sigla 
— o Partido da Frente 
Liberal (PFL), vai ser 
palco da mais acirrada 
disputa interna por uma 
vaga no Legislative. Trata- 
se de uma legenda 
fortfssima para as vagas da 
Camara, ja que conta com 
nomes ele baslanle 
expressao e com alguns 
vereadores de peso. Vai 
ser uma briga em que vaca 
nao vai conhecer bezerro, 
como diaria um vaqueiro 
aposentado. 

Contestando 
0 jornalista Domingos 

Cesar procurou o colunista 
para refutar as 
insinuaydes de que o 
Partido dos Trabalhadores 
(PT) entra nas eleiyoes 
apenas com a finalidade de 
competir. No seu entender, 
o PT tem reais chances de 
vitoria posto que a unica 
ellernativa eleitoral para os 
que nao comungam com as 
iddias e exemplos ja 
demonstrados pelos seus 

dois outros adversarios. 
Domingos Cesar tambem 
contestou que o PT tenha 
pouta penetrayao popular, 
ja que. no seu 
entendimento, o poderio 
eleitoral do partido 
concentra-se nas camadas 
mais baixas da sociedade. 

Convengao 
Por falar em Partido 

dos Trabalhadores, ele 
sera um dos ultomos a 
realizar sua convenyao 
para escolha oficial dos 
candidatos. Os petistas 
vao realizar a sua 
convenyao no ultimo dia 
do prazo estipulado por 
Lei, ou seja, no proximo 
dia 30 de junho. Na 
ocasiao serao 
Teferendados os nomes de 
Domingos Cesar (para 
prefeilo) e Alberto [ 
Sampaio (para vice- 
prefeito). Alem deles, 
tambem serao escolhidos 
mais 18 nomes que 
comporao a chapa petisla 
que vai concorrer as 
eleiyoes proporcionais. E 
o caso de se lembrar o 
grande imperador 
romano, Julio Cesar, 
quando se lanyou a 
conquista das Galias: 
"Alea jacta est". 

Candidatura 
Amparadas por forya 

de Lei, as mulheres vem 
com tudo para estas 
eleiyoes municipais. Na 
verdade, a participayao 
feminina e muito forte e 
significativa. Uma das que 
vai fazer sua estreia como 
concorrente — embora ja 
tenha grande participayao 
ao lado da irma — e a 
conhecidfssima Gladys 
Marinho, irma da 
presidente do PMN, 
Gleide Santos. Gladys, 
que tem sua faixa prdpria 
de atuayao, tambem 
pretende captar so votos 
cativos que sua irma 
dispoc. Em outros termos: 
um respeilavel cacife 
eleitoral. 

Casa do Artesao 
A Casa do Artesao, 

recentemente reaberla ao 
publico, ja se encontra 
funcionando a mil por 
hora, grayas ao incansavel 
trabalho desenvolvido por 
sua diretora, Nelsinha 
Duarte. A comunidade 
ayailandense e os novos 
turistas tem condiyoes de 
examinar e adquirir 
variados trabalhos 
artesanais, com dtima 
qualidade e preyo bem 
acessfvel. Esta na hora de 
prestigiar o que e nosso. 
principalmente quando o 
trabalho e a cultura se 
juntam para melhorar a 
participayao do cotidiano. 

£^39 T ucanu's Producoes 
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a 

por MARCOS ANTUNES 

A/a 
Editoragao 

Socorro Carneiro e 
Elenice Leonel mostram 
garra como edioras 
elctf onicas do Jornal 
Capital. 

Aniversario 
de Polyana 

Foi uma noite do pura 
dosconlra^ao e alogria. A 
fosla do 14 anos do Polyana 
Farias foi ludo isso. Molhor 
ainda: clima do vordadoira 
uniao e confraterniza^ao 
ontro os participantes. A 
rogoncia do quo do molhor 
oxisto atualmonto na dance 
music ficou por conta da 
Equipo Proenix do 
Sonoriza^ao. A pisla do 
dan^a da Contra-Mao, no 

Juyara Clube, foi o point do 
evonto. Ninguom consoguia 
ficar parado. 

Polyana foi cumprimontada 
por familiares o amigos. 
Todos estavam irradiados cm 
face do bolo clima da fosta. 
Parabons, Polyana! 

Quem 
Sabe sabado 

Ronato Barbosa o muito 
conhocido como "Roi da 
Parddia". Mas, o mais novo 
aprcsontador da Redo Record, 
quo ostroiou rocontomonto o 
Quom Sabo Sabado, com 
muito ontusiasmo o muita 
alogria, d uma nova opyao do 
divorsao para o piiblico 
tolospoctador, com um 
programa do auditdrio. 

"Dopois do 
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aprdximadamento 15 anos, 
participando do programas de 
auditdrio do sucesso como 
Silvio Santos o Flavio 
Cavalcanti, mo pos- 
graduando, linha do chogar o 
momento do colocar algo em 
pratica, roalizaro mou prdprio 
programa, com muilas 

, oxpoclativas, mas som 
nonhuma ansiedado, como so 
ja tivosso ostroado mil vozjos". 
disso olo. 

0 titulo sugoro um 
programa do concursos com 
porguntas o rosposlas, mas a 
iddia do Ronato sompro foi a 
do fazor um programa 
musical, com ospa^o para 
todos os ostilos o tondencias. 
"Na vordade, rosolvi unir o 
util ao agradavol o trazor 
possoas quo sabom fazor 
raiisica o fazom sucosso, para 
mostrar ao Brasil o sou 
talon to". 

E um programa com 
musica do todos os gdnoros e 
para todos os gostos. 0 1° 
lugar na parada do sdcessos, 
quom ja(pstovo nosso 1° lugar 
ha 20 anos o quom. do reponte, 
vai ostar nolo no future. () 
compositor quo d rosponsavol 

polo sucosso dos cantores, 
gonto de talonto como 
Dominguinhos, por 
oxomplo. 'Tambem divide o 
mou espa^o no programa 
com um * fofoqueiro 
profissional' quo e rotative, 
indo das rodacbes dos 
jornais o das revistas quo 
cobrem o moio artistico o 
tolevisivo, em goral". 

O quadro "Quem Sera?" 
mostra em cada bloco, um 
comodo da casa do um 
artista quo so vai aparecor 
no final do programa. 
Ronato aprosonta sompro 
uma parddia, quo e critica. 

Sdria ou satirica, 
dependendo do momento, e 
aprovoita para fazor parddia 
com as musicas quo ele 
roalmonte gosta de ouvir o 
can tar. Ha tambem um 
quadro com invontos 
curiosos. 

Na 
redagao 

Quom dou o ar do sua 
gra^a aqui em nossa 
roda(,ao, ontom, foi o Cloves 
Aguiar, reporter esportivo 
da Radio Capital 

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

TV Capital 

Canal 5 

rede Record 

06;()() Educacional Moc 
06:30 Rooncontro 
07:00 Reporter 190 
08:00 Na Fazonda do Corrd 
08:30 Crialura 
09:15 Novo Tempo 
10:00 Santo Culto em Seu 

Ur * 
11:00 Jesus e Vida 
12:00 Mara Maravilha Show 
14:00 Quom Sabo... Sabado! 
16:00 Sessao de Sabado (A 
Programar) 
18:00 Jornada nas Estrolas 

(Classica) 
19:00 Esporto Capital 
19:15 Jornal da Record 
20:00 Murphy Brown 
20:30 Casal 20 
21:30 Programa Ana Maria 

Braga 
23:30 Palavra do Vida 
01:00 Circuito Night and 

Day 
02:00 Palavra do Vida 
04:00 Transnoito (A 

Programar) 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

05:30 Focal 
11:56 Vamos Falar com 

Dous 
12:00 Terra Brasilis 
12:30 Torraw Sports 
13:00 Bolotim do Voloy 96 
13:05 NBA Action 
13:30 NBA 
15:15 Go! (O Grande 

Momento do 
Futebol) 

15:45 Campoonato Paulista 
do Futebol 
18:00 Campoonato 

Espanhol do Futebol 
18:50 I/)cal 
19:00 Anos Incn'vois (A 

Programar) 
19:30 Um Amor do Famflia 

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

Programar) 
21:00 Jornal Bandoirantos 
21:30 Liga Mundial do Vdloy 

Masculine 
01:00 Cine Privd (A 

Programar) 

05:00 Rancho do Compadre Paulo 
07:00 Reporter 1 90 
07:30 JORNAL DA IN T EG RA^AO 
OS:30 Cidade Agora (Conor Farias) 
l 1 :45 Cidade Cidada (Ulisses Braga) 
1 2:00 Jornal Meio Dia de Noticias 
12:30 Painel de Sucessos (Messias Junior) 
1 4:00 AS PREFERIDAS DO OUVINTE (WALTER SlLVAl 
15.30 Tribuna da Cidade (Aurino Brito) 
1 7:00 A Fazenda do Corro (Clodomir Guimaraes) 
1 9:00 A Voz DO BRASIL 
20,00 Capital nos esportes (Equipe da Galera) 
2 l :00 Programa Rtnilson Sousa(Renilson Sousa) 
22 : 30 IGREJA UNIVERSAL 

TV DiSusora 

Canal 7 

SBT 

06:38 Palavra Viva 
06:40 Educative 
07:00 Bandoira 2 
07:30 Emorgencia Mddica 
08:30 Sabado Animado 
12:00 Carrosol das 

Americas 
12:30 Eslavao Alogria 
13:30 Cinema cm Casa 
15:25 Bolotim Formula Indy 
15:30 Show do Calouros 
17:30 Aqui Agora 
18:30 Coldgio Brasil 
19:15 Pit Slop Indy 
19:20 TJ Brasil 
20:00 Antonio Alvos, Taxista 
20:30 Redo Politica Nacional 

(PS'O 
20:32 Antonio Alvos. Faxista 

(Contihuayao) 
21:55 Programa Livro 
21:50 Razao do Vivor 
22:30 A Prava d Nossa 
23:40 Sabadao Sorlanojo 
00:40 Bolotim Formula Indy 

- Pot land 
00: 45 Tolesisan ao Vivo 
02:45 Fim do Noito (O Dia 

Soguinto) 

EOUIPE 

PHOENIX, SOM 

E LUZ, MAIS UM 

EMPREEN- 

DIMEMTO DO 

SI STEM A 

TUCAMU'S DE 

COM U MI CA^AO 

TV Mlrante 

Canal 10 

Globo 

06:10 Programa Ecumdnico 
06:15 Tolecursos 2000 - 

Roaprosonta^bes 
07:20 Salto Para o Future 
07:45 Globe Educa^ao Olho 

I )'Agua 
08:05 Globo Ciencia 
08:35 Globo Ecologia 
09:00 Eureka (Elotricidado 

Estatica) 
09:25 Ciontista Boloza 

(Brinquodos) 
09:45 Xuxa Park 
12:00 Exprossao om Cona 
12:35 Globo Esporto 
12:50 Jornal do Maranhao 

1" Ediyao 
13:15 Jornal llojo 
13:40 Video Show 
14:40 Esporto Espotacular 
16:00 Sessao Sabado 

(Atraidos Polo Porigo) 
17:55 Quom d Voce 
18:40 Jornal do Maranhao 2a 

;ao 
18:55 Vira I^ita 
20:00 Jornal Nacional 
20:30 Horario Eloitoral 

Gratuito Obrigalbrio 
(PS'O 

20:35 0 Roi do Gado 
21:35 Chico Total 
22:40 Sujiorcino (Nos 

Fimitos da Violdncia) 
00:30 Sessao do Gala 

(Suplicio do Uma 
Sau dado) 
02:20 Boxo Intornacional 

(Michael Mooror X 
Axel Schuiz- Hector 
Camacho X Roberto 
Duram) 

04:10 Corujao I (() Nogbcio 
d Sobroviver) 

06:00 Super Force (O Clube 
Aquatico) 

TV Natlva 

Canal 13 

MANCHETE 

07:00 Programa Educative 
07:30 Sessao Animada 
08:00 Patrine 
08:30 LBV 
09:15 Proclamai 
09:45 Sara + Escola Biblica 

da Fd 
10:15 Pare o Ponse 
11:15 Grupo Imagom 
12:10 Bolotim Olimpico 
12:15 Edivao da Tardo 
13:00 Manchoto Esportiva 
13:30 Programa RauKiil 
19:00 Grupo Imagom 
20:00 Ultraman 
20:30 Horario Politico 

Eloitoral 
20:32 Jornal da Manchoto 
21:40 Bolotim Olimpico 
21:45 Especial do 

Aniversario (Show 
Daniela Mercury) 

23:45 Homo Shopping 
00:00 Comando da 

Madrugada 
02:00 Sabado Especial 

CPribo Gospel) 

Tuconu's 

Produ^oss, a 

produtora de 

audio e 

video mois 

completo do 

regioo 

TVCNT 

Canal 23 

CNT/Gazeta 

NAO FORNECEU PROGRAMAQAO 

TV, 

\J0/14*6$, 

yhjdJ$o/i 
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Sodedade em 

Expressdo 

• i • 

Band na terra 

smmm,. mm 

porSORAYA LUIZA 

Deede a ultima quinta-fcira, encontra-6a em A^ailandia, uma equipe de 

reporta^em da TV Bandeirantes, sobre o comando da jornalista Fatima 

5ouza. Ela veio cobrir "in loco" os acontecimentos verificados na 

fazenda Cikel, em E5uriticupu. Com retorno previoto para ter^a-feira, o 

pesooal da &and vem desenvolvendo intensas atividades profi&sionaio, 

procurando cobrir todo o ocorrido em oeu'^ minimos detalhes. 

Conversas Cruzadas 

Logo mais, a partir das 10:00 horas, oera mostrado na telinha da TV 

Cidade, urn novo eotilo de debate. Trata-se da estreia do programa 

Conversas Cruzadas,.que enfocara temas atuais na vida da 

comunidade, com a presen^a de debatedores com opinioes divergentes 

sobre o assunto. Para hoje, o jorralista Marinaldo Gon^alves, o 

responsavel pela apresenta^ao do programa, estara abordando o 

tema "reforma agraria e o movimento dos sem-terra". 

Garota e Garoto Estudantil A colunista Maria Leonia e esta colunista, cur tin do os prazcres quo o SMH oft re ct 

'H 

m , 

Todas as aten^oes da juventude dourada da Cidade do Ferro estao 

voltadas para o badalado concurso Garota e Garoto Estudantil, que 

serao escolhidos hoje no Agai Clube, a partir das 22:00 horas. 0 

concurso, que faz parte das tarefas da I Gincana Cultural, promete o 

maior encontro da temporada de gente bonita e charmosa. E por falar 

em gente bonita, toda movimentag:ao da galera teen comet^a com uma 

carreata, com safda em frente a Pizzaria Zepellin. 

Candidates 

m 

■:s: 

m 

0 grupo politico do prefeito lldemar Gon^alves esta desmentindo a 

versao de que o candidate Leonardo Loureng:o de Oueiroz nao teria 

obedecido o prazo de descompatibiliza^ao de suas fungues na 

Companhia Energetica do Maranhao. Segundo o grupo situacionista, 

Leonardo se afastou da Cemar desde o ultimo dia 02 de maio. Dessa 

forma, no entender dos partidarios, a candidatura do ex-prefeito e 

urn fato consumado e irreversivel. 

» m 

r 

m 

m 

A sempre elegante Mima e o medico Joao Batista, em re cento even to na tit} 

Curtas & Poas 

O colunista Jonas DJbciro ull iina prepacal ivo^ para sua bi^, tcsla inl iliilncia Loit c 

da fantasia, dia IT de julho. coma pf<sscn(ja de convidados ilust.rcs. cspccialmciit.d 

l.razidas dc varias cidades do Pais. como a sodality I'ercza ( ollor. 

O leslaUranlc do cSanta Maria hotel continua schdo o point, de gente bonita e 

charmosa. sempre aos domingos com a deliciosa fcijoada que ja viron mania da 

tin ma dc gost.o classc "A da cidade. 

C por lalar cm point dc gente bonita. a tdzzai'ia Zepellin vein a cada dia 

otercccndo uma programagao para gente de bom gosto. hoje. cola por la as 

melhores da MPB ao vivo, sem Falar. do variadissimo airdapio, que estara cada dia 

cxcrcitando o paladar dos acjailandenses. 

Continua rcpcrcutindo muito lavoravclmenlc a candidatura do medico L.ilson 

A estonteante atriz, modelo e hailarina, Is Jen c Cristina, especialmente pam .1 coluna a vicc na cliaPa Gnaibc?ada pclo deputudo l>cu«dclc iSiimpaio, 

Bonzoy Import 

A mais transada loja da cidade, com: artigos 

importados e pregos irresistiveis em: lougas, cristais, 

perfumes e presentes para aniversarios e casamentos 

 Rug Dugue de Caxias, 850, Agailandia-Maranhao 

1 

 \ 

v: 

o camitvlqo do oobacqao. 

de jupvKo L^ia dos 

yN) a mo pad os 

Associacao Comercial e Industrial 

de Acailandia - Fone: 738-1581 



1. - 

n 

Economia 

Machado 

Neto 

comenta os 

Fatos 

economicos 

no coiuna 

Informes 

€sp©ciais 

Pagina 2C 

4. 

Nadonal 

AS 

noticias 

mais 

at\xalizadas 

do Brasil 

e do 

mundo 

Pagina 3C 

0 

h. i . 
-^4- 

6 Caderno 

Jornal Capital 

Nacional 

Governo ! 

promete usar a 

for<;a para 

impedir 

ocupa^ao de 

predios 

publicos pelos 

Sem-Terra 

Pagina 3C 

Esporte 

Coniira as 

novidades do 

esporte 

agailandense 

com Frncisco 

do Vale 
Pagina 4C 

tmperatriz. (MA), 22 de junho de 1996. Bncarte especial do Jornal Capital. Coosulte o editor para publica^So (meamo qtie partial) de mattrias deste caderno 

Imperatriz 

\ 

\ ^ 

por FREDERICO LUIZ 

Festao no 
50° Bis 

Virgem quo Riquoza, o 
Batalhao do Infantaiia do Selva 
do Imijeratriz so transfonnou 
nurrt Arraial de primeiro 
mundo. Muila organiza^ao, 
comidas tipicas, o 
principalmo^ite, a entrada e 
gratis. Alom do quo, o 
forrozoiro tora total seguranva. 
() Comandante do 50w Bis, 
Tenonto-Coronol Didgonos 
osta do | tarabdns [xda 1 )rinioira 
noito. Hoje tambeni dovora 
comparecor urn bom piibtico. 

Vestibular 
da Uema I 

Mais umavoz, nos dias 5,6 
o 7 do julho, acontocora o 
concurso vestibular da I Joma, 
a Univorsidade Estadual do 
Maranhao. Com provas 
eliminatdrias (antes eram 
classifioat(')rias), a instituiyao 
oorro o risco do aprovar iima 
fiuantidado minima do alunos. 
No Novo TeraiK), o onsino do 
tercoiro grau prima polo 
olitismo. 0 Campus da Uema 
om Imperatriz passou o 
primeiro semestre sem aulas 
para novos alunos. Embora os 
impostos do contribuintes 
tenham aumentado. 

Vestibular 
da Uema II 

Dossa forma, sentiromos o 
ofoito dossa bomba roldgio 
daqui a quatro anos. Quando 
o Cenlro de encarrogado de 
graduar professores para o 
sogundo grau, deixara do 
formar professores. Coisas da 
Educayao do Maranhao, quo 
prima em enfraquocor o setor. 
E o caos tomando conta do 
Estado. Ate quando? 

Wellington 
Costa 

0 engenheiro Wellington 

Costa aposta no sou potencial 
o provocou o maior 
embrdglio no PMDB. O 
jovom engenhoiro, em sou 
primeiro grando vdo pela 
politica, mostra uma 
qualidado: aaudacia. Mesmo 
com algum tipo de suporte, 
d preciso muita coragem para 
concorror com o candidato 
lidor das posquisas de 
opiniao. Anotem osse nomo, 
Wellington Costa lorn futuro 
na politica maranhenso. 

Passear 
na floresta 

0 sonador Edson Lobao e 
mesmo um articulador do 
primoira linha. Depois de 
doixar o governo com bons 
indices de popularidado, ole 
agora protende controlar 
profeituras estrategicas para 
sou rotorno ao Palacio 
Henrique Do La Roque. 
Sorono, Lobao profore nao 
espantar sons advorsarios. 
quo por onquanto, passoam 
tranquilamonte pela floresta. 

"Eticos" sao 
os primeiros 

Numa atilude corajosa, 
mas que demonstra unidado 
nas siglas, a Frente Etica foi 
a primoira coligayao a dofinir 
candidatos para a chapas 
proporcional e majoritaria. 
PT-PDT-PV escaparam 
imunos aos traumas do 
convonvdos com disputa. 
Norn mesmo a indicaeao do 
candidato a vice-profoito 
sofrou algum tipo de 
rostriyao. Jomar e Aroaldo 
comoyam bom a campanha 
eleitoral. 

PSDB-PPS-PSB 
sao os ultimos 

O candidato do PSDB, 
Sebastiao Madeira sera o 
ultimo a ser homolagado 
pelas convonydos 

partidarias. 0 tucano 
enfronta aponas um 
problominha, a indicayao de 
seu candidato a vice. Embora 
tenha esperanyas do que o 
PMDB o apoie para prefeito, 
na hipdlese contraria tera 
quo so acostumar com a iddia 
de uma soluyao domdstica. 
Tres nomos despontam com 
chances: Lula Almeida, 
Concoiyao Formiga e 
Carlinhos Amorim. Os dois 
ultimos ja manifestaram 
interosso om pormanocor no 
parlamonto municipal. Lula 
Almeida, presidonte do PSB, 
com oxcolonte discurso, e 
bom de votos, podo ser 
convidado para ser 
companhoiro de chapa de 
Sebastiao Madeira. 

Ildon e 
Noleto 

Nao ha cristao, 
mulyumano, budista, 
confucionistaou atou quo mo 
deixo convocido do contrario. 
Realmente Ildon Marques e 
candidato a prefeito do 
Imperatriz. E mais uma voz, 
o ex-inter vent or mostra que 
mesmo fora do podor, tern 
sempro espayo na midia. 
Suas doclaraydos repercutem 
com oxtroma facilidado. 

PSC e 
Ventura 

O unico provavol parlido 
quo poderia so coligar com o 
Coronol Ventura, soria o 
PRN. No onlanto, a sigla quo 
ja foi de Fernando Collor 
preforiu apoiar o candidato 
do PEL, o ex-govornador Jose 
de Ribamar Fiquono. Ao quo 
parece, o Coronel Ventura 
sera candidato de um unico 
partido, o PSC. 

Greve 
Geral 

Como era osperado, a 
Grove Goral de oiytem 
alcanyou boa roporcussao 
nos grandes centros 
industrials, onde o drama do 
dosomprego e mais 
prosonte. Em Imperatriz, a 
greve atingiu aponas so tores 
localizados. No entanto, as 
Centrais sindicais, lidoradas 
polo Cut, doixaram um claro 
recado para FHC: o 
presidonte tera do mudar a 
rota ch4 sua politica 
oconomica. caso vonha a 
propor a sociodado, um 
pado social. 

Ondas Curtas 

| \ Virgem que riquoza, forro do primeiro mundo no 50° Bis. 

Q Compro o Bingao. Compre o Bingao. Compre o Bingao. 

|—| Domingo e dia de rover a musica turbilhao, cantada por Moacir Franco. 

□ "A nossa vida e um carnaval/ a gonte brinca oscondondo a dor ... 

[ | ... ver multidao colorida a grilar la la/ vor tubilhao dessa vida passar ... 

|—| Comoyou o pinga-fogo da politica de Imperatriz. Em plono Sao Joao. 

| | 0 mes agitado quo combina com o esi)irito das campanhas da terrinha. 

| | Fiquone vai trazor moio mundo de autoridado para sua convenyao no Raposao 

| | Jose RoynaldoTavares comparoce. I,obao, e logico, tambem vom. 

| \ So falla a governadora Rosoana, quo nao itinora por essas bandas. 

Q () doputado Joao Paiva, coordonador da campanha de Fiqueno esta otimista. 

[ \ Quer fazor um grando show no proximo domingo para a arrancada final. 
# ,, 

| No entanto, nao ha como negar. Nem que o boi "avue" e a "vaca tussa . 

□ No proximo domingos os olhos ostarao voltados para a Camara Municipal. 

[ \ E la quo acontece a convenyao do PMDB com a disputa Ildon x Wellington 

[ || Luis Brasilia nao d a Shell. Mas excode, do novo. 

□ Somonto os "^ticos" escolhoram o nome de sua coligayao. 

| \ PDT-PV o PT adotaram a Frente Etica como o nome do sua articulayao. 

□ Domingo quo vom, mais nomos de coligaydos devom surgir. 

| \ Ventura podera ser candidato do uma so sigla. 0 Partido dos Poixes, o PSC. 

I I 0 Palacio Branco nao e mais tao branco. Por que sera? 

E segunda e meio mundo 

de "conversao pra boi 

dormir" 

Domingo e dia demeio 

mundo de convencao 

Supermercados Irmaos Teixeira 

Todo S^bado 

S U PER-P RDM a AD ADS SABADDS, COM 

VARIDS FRDDUTDS A FREED DE FABRICA 
J i 
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por MACHADO NETO 

StUtCOfUM tUtUUifajM, 

ctuft frutfed. veruttetAods 
0 eetor t?anc$hc> funcionou normalmente ontem em 

imperatriz, per conta de decisao tomada em 
assernbleia no-ultimo dia 19 pelo 5 in die a to. dos 
Bancarios. Apesar da greve ^eral, promovida pela CUT, 
CGE e For^a Sindicaj com o appio das demais 

entidades sindicais, a exemplo do Sindicato Nacional 
dos Bancarios, nao houve paralizagao nogbancos. Mas 
os funcionarios trabalharam com uma tarja vermelha 
no peito em sinal de repudio a politica do desemprego, 
do irrisSho salario minimo e tambem doe iuros altos! 
entire outras acoes danosas promovidas pelo ^overno 

de FHC. Outras entidades sindicais adotaram tarjas 
em sinal de.luto. 

No final da tarde, por volta das 16h00, os bancarios 

participaram de uma caminhada iniciada eterminada 
na Pra^a de Fatima, ondefoi reaiizado um Ato Publico 
e show com presen9a de artistas. 

Ocvux 
0 0rama na abertura ontem da 5M&F- 
K$ .... 12,45 

'duuCotHon 
Recado hoje para o boa prapa Lindomar Farias de 

Freitas, titular da Pneumar, c^ue esteve em 5ao Paulo 

submetendo-se a tratamento de saude e ja esta no 
batente em franca recuperapao. 

Vale o registro. ' 

Tfasi cdtuAcdevPt 
Nao convidem para a mesma mesa: 
0 ex-prefeito de Montes Altos Altos, Nelson Castilho, 

e o senador Edison Lobao. 

*da*ite*ttduet 
Lamentavel o opje aconteceu na madru^ada de 

ontem nas dependencias do Sistema Tucahu's de 
Comun capao, quando um ex-^uncionario da Casa, 

encapuzado e portando uma arma de brinquedo. invadi. 
sis^ema e termi^ou perdendo a vida, apos amea^ar 

be morte um ex-companheiro e provocar pare ^erai '"os 

presentes. 
Ontem, o sistema trabalhou em clima de tristeza. 

tui ccdade 
Quern esta desde ontem na cidade, e o presidente 

em exercicio do PM05 no Maranhao, Remi Ribeiro, c^ue 
tambem ocupa o cargo de diretor-presidente do Sioge 
em 5ao Luis. 

Para domingo, dia da convenpao municipal do partidc. 
esta sendo esperado o presidente (licenciado) Joa: 

Alberto, atual secretario de Governo do Estado e 
homem de confian^a da governadora Roseana Sarney. 

2uen dSccod- 
Ante a evidencia da necessidade de organizapao da 

sociedade no avan^o do processo de democratizapao, 
a Associa^ao Comercial e Industrial de Imperatriz (ACII) 
esta se empenhando em faze-lo no meio da ciasse que 

representa, com o incremento de trabalho c^ue 
desenvolve e, neste memento, por meio de uma 

campanha pue pretende 
triplicar o numero de 

filiados. 

(ZotUActe add. 

erttfirioMvUdd, 

Assim, a entidade esta 
convidando os 
empresarios de todos os 
ramos e portes ainda nao 

inscritosa ingressarem em 
seu puadro social. No 

arnbito da representatiVidade, a Associagao Comercial 
defende, ampara, instrui seus socios, presta orientapao 
jurfdica e sconomica e representa, sem duvida, 
inestimavei apoio institucional ao empresariado. 

A filiapao na ACII, deve ser formula da mediante o 

preenchimerto de Proposta de Inscri^ao especifica a pue 
se d eve junta r copias do Contrato Social, do documento 
de Inscri^ao Estadual e do Cadastro Geral de 

Contribuintesdo Ministerioda Fazenda (C(3C-MF),a ser 
encaminhadas a Secretaria da institui^ao, na Avenida 
Getulio Vargas. 1250, Centro. 0 telefone 723-2626. 

'pedtefai tto- 50~ 

Iniciados onoem (21), terminam hoje, os festejos 
juninos promovodos na area de lazer da Vila Militar (dos 

sub-tenentes e sargentos) no 50° Sis. 
Concurso de puadrilha: comercio de comidas tipicas 

e bebidas: leiloes e prendas: fogueiras: brincadeiras e 
jogos, sao atracoes imperdiveis para puem for ao "Arraia 
do 50° Sis", hoje. 

Hoje 1,29% 
Ontem 1,27% 
Fonte: SC/Gazeta Mercantil. 

'Tidycceifia Iccudma 

Imperatriz vai ganhara partir de 10.dejulho, maisuma 
agencia de turismo. 

Trata-se da Nogueira Turismo, pue esta sendo 
mstalada na Rua Lufs Oomin^ jes, atuando no'turismo 

parceria com a TAMj Srasil Central e Transbrasil, entre 
outras companhias a^reas. 

Para mantercontatos de interesse de sua empresa 
e fazer um curso intensive na Transbrasil, esta 
seguindo hoje com^lestino a llha Capital, a empresaria 
Zen lid e Nogueira. 

Eia retorna no dia 20 para, a partir de 1° de julho 
ao iado de seu maridb Wilmar, inaugurar a Nogueira 
Turismo. ' 

Vale o registro. " 

Semestral ate 30 de junho: 
R$ 0,6267. 

Correspondencias, contatos comerciais e 
informa^oes para os "Informes Especiais", devem ser 
enviados para a Rua Luis Oomingues, 1.400, Centro 
(predio da Servet com o fone 721-4135). Ou na 
recep^ao deste jornal. na Super Quadra 602, Rua 4, 
Casa 3, Cep 65.900-000, Imperatriz - MA. Telefax 
(096) 723-2034) 

/4'ifuUa, cid 

0 CRT realiza a partir das 20h00 de hoje (22), o 
seu Arraia do Tocantins, com animagao musical da 
Sand a Cheiro de Forro. 

A festan^a junina do Clube Recreativo Tocantins 
sera realizada na sede campestre do clube, com todos 
os integrantes pue a tradi^ao manda! 

0 traje e .totalmente caipira, segundo informa a 
dire^ao da Casa. 

'DdCan 

* Paralelo R$ 1,04 
"Turismo R$ 1,02 
* Comercial R$ 1,00 
Cota^oes de ontem (meio-dia). 

/4§tc(Aend4VU4utte 1/4(^11} 

* Giselda Abdala (Consorcio CCI). 
Ariivero^ ',4 ho] " ^^>be o^ para^ens ^ yot.oc: 

continuado succsfc-o 6(a aCH e ao seu jo. 

m 

ima 
m 

m 

'DocuweHtanco- 

O Centro Espintn Jose Grosso completou no ultimo dia 15, 16 anos de vida de atividades em Imperatriz. Hoje, 
no programs Xovo Tempo, na 71 Capital, no horario das 09h 15 as lOhOO, a vice-presidente da entidade, Dra. 
Maria Helena Ventura Oliveira, e star a fazendo a ap re sen ta^a o de um documentario sobre os 16 anos do Jose 

Grosso (foto). Vale o regsitro e o convite a voce, para que tome conh ecim en to da grandiosidade que e o Centro 
Espirita Jose Grosso, a exemplo de outras instituifdes, vem realizando em beneficio da cominidade de 

Imperatriz. 

■J 
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Govemo usara forca contra invasores 
i 

O ministro Raul Jungmann condena as ocupagoes em 

predios publicos e diz que os responsaveis serao processados 

Brasil em 

Revista 

porSOCORRO CARNEIRO 

Apoio de Motta 
0 ministro das 

Comunicavdes, Sergio 
Motta, anunciou que marcara 
presenya constanle na 
cami)anha do senador Jose 
Serra, candidato do PSDB a 
Prefeitura de Sao Paulo. 
"Elege-lo e um ponlo de 
honra para d j)artido". disse 
Motta. "Como sou politico, 
estarei no palanque de Serra 
e percorrerei o Pais jiara 
ajudar nosso outros 
concor rentes". 

Greve 
lima reuniao do Comando 

Nacional de Greve decidiu, 
dejiois de 14 horas de 
reuniao, iieilir a suspensao, a 
pailir lie segunda-lcira, da 
greve dos professores 
universitarios, que ontem 
completou 65 dias. Nenhuma 
das reivindica^des dos 
professores foi atendida, 
entre elas reajuste de 46,19%. 
A tendencia, segundo 
Agamenon Almeida, 
tesoureiro-geral do comando, 
e que as assembleias 
estaduais dos professores 
nas 54 universidades federals 
acatem o indicalivo do 
Comando de Greve, 
encerrando a greve. 

Expulsao 
0 governo de El Salvador 

determinou a expulsao de 
seis brasileiros que ha um 
ano trabalhavam em uma 
fundayao da Igreja 
Evangelica. Eles tern prazo 
de 72 horas para que deixem 
o Pais. A expulsap foi 

porque os 
nao possuiam 

permissao especial para 
trabalhar no Pais. Eles 
ingressaram como luristas, 
mas Irabalhavain coiuo 
"paslores evangelicos" e 
fundaram a igreja "Orayao do 
Esjiirito Santo", na capital 
salvadorenha. Os brasileiros 
foram idcntificados como 
Carlos Pereira, Edilson da 
Conceiyao Gonzalez, Rosario 
do Prado, Vladimir Neves, 
Roberto Rosa da Silva e 
Cristiano de Oliveira. 

Mudan gas I 
A partir de julho, os 

atestados de nascidos vivos, 
que sao feitos pelos hospitals 
e que sao enviados ao IB(iE 
e tambem os de dbito 
emitidos em todo Pais 
informarao a raga e cor. A 
medida sera adotada por 
solicitayao do Grupo 
Interministerial para a 
Valorizayao Negra (GTI), 
criado pelo presidente 
Fernando Henrique Cardoso 

ordenada 
brasileiros 

em Janeiro. As informayoes 
sao consideradas 
importantes subsidios para 
pesquisas e estudos da 
comunidade negra. 

Mudanga II 
A partir da inclusao de 

informaydes sobre raya e cor 
nos documentos, sera 
possivel estudar causas de 
morte entre a populayao 
negra ou conhecer 
estatisticas sobre 
determinados males, como a 
Anemia Falciforme. Essa 
anemia e considerada dixmya 
genetica da comunidade 
negra, responsavel pela 
mor te de milhares de pessoas 
no Pais. G Ministerio da 
Saude deveracriar um grupo 
de trabalho para estudar a 
doenya e formas de combate- 
la. 

Kalunga 
Na ultima terya-feira, 

reunidos no Ministerio da 
Justiya, os integrantes do GTI 
discutiram outro acordo com 
o Ministerio da Saude para o 
envio de agentes de saude 
para a comunidade Ealunga, 
em Goias, a maior populayao 
remanesceilte de quilombos 
no Pais. A atuayao dos 
agentes sera de controle de 
edemias e de melhoramento 
das condiydes sanitarias. 

Aids 
Um novo medicamento 

paratratamento das infecydes 
avanyadas provocadas pelo 
virus HIV, causador da Aids, 
comeyou a ser 
comercializado esta semana 
no Brasil. O Ritonavir, do 
laboratdrio Abbott, foi 
aprovado em abril pela 
Secret aria de Vigilancia 
Sanitaria sendo o Brasil o 
si-gundo Pais acomert ializar 
o novo medicamento. ate 
entao vendido apenas nos 
Estados Unidos. 

Resultados 
Segundo a gerente medica 

do Abbott no Brasil, Maria 
Soledad Navarrete. o 
Ritonavir e a linica medicayao 
com resultados clinicos que 
demon strain a reduyao da 
progressao da doenya e da 
mortalidade em 
aproximadamente 50% dos 
pacientes em estagio 
avanyado de infecyao. 
Enquanto os nucleosideos, 
como o AZT e o DDC, inibem 
a ayao de uma das enzimas 
envolvidas na reproduyao do 
11IV (a transcriptase reversa), 
os inibidores de protease 
bloqueiam a ayao da enzima 
que (Ultra no processo final 
das proteinas virais. 

por Raquel Stenzel 
Da Agencia Estado 

0 governo vai usar forya 
policial para evitar as 
ocupayoes de predios 
publicos por membros do 
Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem- 
Terra (MST). A principio, as 
policias militares estaduais 
farao a seguranya dos predios 
do Incra, mas se houve 
necessidade as Foryas 
Armadas e a Policia Federal 
serao acionadas. "E uma 
medida preventiva" disse o 
ministro extraordinario da 
Politica Fundiaria, Raul 
Jungmann, ao condenar as 
ocupayoes. 0 governo 
tambem decidiu processar os 
responsaveis pelas invasdes, 
a comeyar pelos invasores da 
sede do Incra na Bahia. 
"Queremos cadeia para os 
responsaveis", disse 
Jungmann. 

O ministro anunciou ainda 
a exonerayao do 
sui)erintendente interino do 

MEG 

repassa 

verbas 

por Andrea Braga 
Da Agencia Estado 

Incra na Bahia, Fernando 
Pitho, por suspeitar que ele 
estivesse articulado com o 
MST. Esta e a primeira vez 
que o governo reage com 
rigor as ocupayoes que estao 
sendo promovidas pelo MS T. 
Segundo Jungmann, nos 
liltimos quinze dias seis 
predios do Incra foram 
invadidos, e em dois casos 
foram mantidos funcionarios 
como refens. "E inadmisslvel 
que um movimento 
reivindicatdrio transite para a 
esfera policial", comentou. Os 
trabalhadores sem-terra 
ocuparam a sede do Incra na 
Bahia, ha cerca de 12 dias, 
para foryar a indicayao de um 
superintendente para o drgao. 
O prazo dado pelo invasores 
expirou no ultimo domingo, e 
na segunda-feira os ocupantes 
tornaram a fazer refens. 

Um confronto entre 
policfais militares e 
trabalhadores rurais sem 
terra, em frentc a sede do 
Incra, em Salvador, deixou um 
ferido. 
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Raul Jungmann anuncia medidas mais rigoro^as c 
mudangas do incra os invasores as 

O Ministerio da Educayao 
iniciou ontem, o repasse de 
R$ 250 milhoes do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educayao (FNDE) para 
170 mil escolas de todo o Pais. 
Esse dinheiro podera chegar 
diretamente as escolas, sem 
intermediayao dos Estados ou 
Municipios, desde que elas 
tenhara associayao de pais e 
mestres, um conselho ou uma 
caixa escolar. 0 amincio foi 
feito pelo presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
e pelo ministro da Educacao. 
Paulo Renalo Sou/a. 

Os convenios para rejiasse 
do dinheiro tambem foram 
assinados ontem. O ministro 
da Educayao informou que o 
valor do repasse, por escola, 
variara de R$ 600,00 a R$ 16 
mil, de acordo com o niimero 
de alunos tie cada uma delas. 
Segundo Paulo Renato Souza, 
a mudanya da sistematica 
para que o dinheiro chegue 
diretamente a escolas ja esta 
apresentando resultados 
positivos, porque a propria 
escola conhece suas 
necessidades melhor que o 
Estado ou o prdprio municipio 
em que ela se localize. 

() Ministerio da Educayao 
fara um concurso de titulos 
para escolher os livros 
didaticos que serao utilizados 
pelos alunos do Nordeste em 
1998. 

PARA COMPRAR SEU 

COMPUTADOR 

COM O MELHOR PLANO 

DO MERCADO, 

SO E PRECISO ESTA TECLA. 
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Enter 

A Liliani agora e representante da empresa que e a primeira palavra em 
informdtica no mundo inteiro: IBM. 

Toda a linha de computadores e impressoras IBM, vocejdpode comprar com 
os melhores pregos, prazos, garantia e assistencia tecnica. 

Se voce quer entrar para o mundo da informdtica, entre primeiro na Liliani. 
BEM-VINDO AO FUTURO. 

R$ 3.895,00 
la vista ou 
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Mais de 30 Softwares p/ sua educagdo, produtividade e 

entretenimento. 
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IBM APTIVA K45 "Garantia 
Pentium 100 Mhz 01 Ano ^ ou 1+l2 de 
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r$76,oo mensais 

Total a Prazo: R$ 988,00 
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Guarani confia ha classifica^ao 

0 representante de Imperatriz joga pelo empate amanha contra o Estreito 

Bate 

Sola 

por FRANCISCO DO VALE 

Campeonato Amador 
0 Carii[>eonto Amador de 

Imperatriz pfossegue hoje, 
com rriais dois jogos, 
Ribeir^ozinho x Riengo e 
Bananal x Tiradentes. A 
rodada se encerra no domingo 
com mais uma partida, as 
08:30 boras Corinthians x 
Manlia. ()s primeiros jogos da 
primeira rodada terminaram 
todos empatados. 

Frei Epifanio 
Chegaram as mangueiras 

que foram solicitadas pelo 
mpresario Jandui. As novas 

mangueiras terao condipoes 
de fazer um trabalho perfeito, 
uma vez que as que estavam 
sendo utilizadas nao estavam 
Gorresjxmdendo. 

Campeonato Infantil 
O Camponato Infantil da. 

temporada de % foi adiado 
para o proximo domingo. C) 
time do Jandui devera fazer a 
abertura contra o America. 
Mais uma vez o piiblico podera 
assistir um bom jogo, uma vez 
que os amadores nao estao 
correspondendo em camix), 0 
time do America esta 
preparado c a comissao 
tecnica garanliu que o time fez 
algumas cpntrala^des, mas a 
base e a do que disputou a 
Copa Dente de Leite. 

Guarani 
O Bugre realizou apronto 

ontem no Estadio Municytal 
>ei Epifanio D'Abadia para o 

jogo decisive de amanha 
contra a Seleyao de Estreito. 
O representante de Imiteratriz 
esta confiante na classificavao. 
A diretoria do Estreito, em 
contato feito por telefone, 
garantiu que aceita que o trio 
de arbitragem seja de 
mperatriz. Mas, a comissao 

organizadora, atravds de 
Jumberlo Castro, so 

concorda com uma assinatura 
da dire^ao daquela equipe 
confirmando os arbitros de 
imperatriz. A comissao esta 
preocupada em razao da 
bagun^a que houve em 
Estreito. 

Joao Lisboa 
O Campeonato de Joao 

jsboa tera seu Torneio Inicio 
no proximo dia 07 de julho. A 
presidencia da Liga esteve 
reunida com os clubes e 
garantiu que o Campeonato 
Amador daquela cidade 
acontece em julho. A grande 
novidade e a volta do Gremio 

sporte Clube, que estava 
(esativado ha mais de dois 

anos, A diretoria do Gremio 
ja marcou um amrstoso para 
o proximo domingo. a fim de 
acertar a volta da equipe na 
primeira divisad de Joao 
Lisboa. 

Marilia 
0 Manlia Futebol Clube 

garantiu a reportagem. que 
colocara em campo uma 
grande equiiJe para a estreia 
no Campeonato Amador de 
96. 0 time fez uma pessima 
apresentavao no Torneio 
Inicio, mas garantiu que o 
time ira se reabilitar dentro da 
competieao. 

Lowen-Uniao Sport 
0 Lowen-Uniao SiM)rt esta 

com a corda toda, O time esta 
se preparando para a^ 
disputas do Campeonato 
Amador de 96. 0 zagueiro 
Clovis Aguiar. .esta 
confirmado na equipe. No 
camj^onato passado o Uniao 
fez uma grande participayao 
dentrci do cami)eonato. 

Giovanni 
0 atacante Giovanni fez 

sua partida vestindo a camisa 
do Santos Futebol Clube. O 
paraense de Soure-PA, mas 
que conseguiu se projetar no 
futebol em Abaetetuba, leve 
passagens pelo Sao 
Raimundo, daquela cidade, e 
depois se transferiu para a 
Tuna Luso de Belem, onde 
em seguidafoi emprestado ao 
Remo, que por S(t lento na 
opiniao dos dirigentes foi 
devolvido ao Tuna. Em 94 
Giovanni foi fazer um teste no 
Palmeiras, onde foi esquecido 
no hotel. Diante dessa 
situayao Giovanni foi para a 
Vila Belmiro, onde de|X)is do 
teste ganhou logo contrato, 
abrindo caminho para o 
caminho da gloria. 

Flamengo 
O Flamengo devera 

dispensar o zagueiro 
Ronaldao. 0 presidente 
Cleber Leite ainda nao definiu 
se no fim do contrato ira 
colocar o jogador a 
disposiyao. Ronaldao nao 
conseguiu ate hoje se firmar 
na equipe rubro-negra. 

Savio e Bebeto 
Savio e Bebeto. Este 

podera ser o ataque do 
Mamengo no Campeonato 
Brasileiro de 96. Este impasse 
e devido a duvida com relayao 
a transferencia ou nao de 
Romario para o futebol 
espanhol. 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

O represente de 
Imperatriz na Copa Regional 
esta confiante em umavitoria 
diante da Seleyao de Estreito, 
na partida de amanha no 
Estadio Municipal Frei 
Epifanio. D'Abadia. Os 
dirigentes do Bugre fizeram 
Ireino apronto ontem a noite 
no Municipal e mais uma vez 
o treinador so ira definir a 
equipe minutos antes da 
partida. 0 treinador nao 
sabe se podera contar ou nao 
com o atacante Xaxado, que 
alem de jogar pelo Bugre e o 
Galletli de Acailandia, 
assinou lamb em com o 
Corinthians, para as disputas 
do Campeonato Amador de 
96. Alem de Xaxado, Agrisio 
e Paulinho tambem estao 
atuando (mi Acailandia. Dai, 
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Os jogadores do Guarani so pens am na class ificafa o 

esta preocu])ada. "O time que 
quer ser campeao nao 
escolhe nera adversario mmi 
arbitragem", disse Batatinha. 

io diante do time do Estreito 

a dificuldade do treinador 
para definir a equipe. Com 
relacao a arbitragem. a 
diretoria garantiu que nao 

Guarani x Estreito comegara 
as 16:00 boras no Estadio 
Municipal Frei Epifanio 
D'Abadia. 

Glassico Maremoto sera domingo 
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O Mac, se veneer, vai a 24 pontos e se isola na lideranpa do Campeonato Ma ran ben s e 

por Francisco do Vale Moto, marcado |)ara o sexla-feira, o coletivo apronto. 
proximo domingo no oporlunidade imii que os 

Cresce a expectativa em Municipal, em Sao Luis. As treinadores definem as 
torno do classico Maranhao x duasequipesrealizaram nesla formayoes iniciais, sendo 

certo que novas feras serao 
moslradas as torcidas rubro- 
negras e maqueana. 

Os motensesvao mostrar o 
tecnico Paulinho de Almeida. 
o atacante Gilmar e o goleiro^p 
Vitor, recem contratados. 
Alem disso, terao o retorno do 
meia Raimundinho e do 
zagueiro Edinho. Ate aqui, 
muita gente tern comparecido 
aos treinos do Moto, 
acompanhando de perto o 
trabalho do novo treinador. O 
clima e de muita animayao. O 
presidente Jose Raimundo 
Rodrigues fiao tem duvida de 
que o clube inicia uma nova 
fase. 

() Maranhao, por sua vez, 
vai lanyar o centroavante 
Reginaldo. 21 anos. vice- 
artilheiro do Campetmato 
Catarinense de 95, indicado 
por Arnaldo Lira. 0 jagad()r ja 
se encontra em Sao Luis 
agradou nos treinos qu^^ 
|)articipou no Barque Valerio 
Monteiro. 

Marilia estreia domingo 

por Francisco do Vale 

O Marilia Futebol Clube 
estreia domingo no Camix-onato 
Amador de Imi)eratriz. Dejxjis 
de u ma i icssima aj tresentayao n< > 
Torneio Inicio da competiyao, os 
dirigentes garanliram que a 
equipe do Marilia ira entrar com 
a corda toda. 

0 Marilia estreia na 
competiyao diante do 
Corinthians, em partida isolada 
prevista para as 08:30 horas. Os 
dirigentes estao confiantes em 
um bom resultado, uma vez que 
fizeram algumas contrataydes. 
O direlor Mauricio, em uma 
rapida conversa com a 
reportagem, garantiu que o 
time esta pronto para enfrentar 
o timao. 

Corinthians e Marilia fazem 
o encerramento da primeira 
rodada do Campeonato 
Amador, que comeyou na 
quarta-feira com dois jogos. Na 

preliminar, o Bangii empatou 
em 1 a 1 com a Ajuventus v na 
partida de fundo o Palmeiras 
nao conseguiu passar ixTo Plaza 
empatandoem OaO. Otorcedor 

imperatrizense marcou 
presenya nas dependencias do 
Estadio Municipal Frei Epifanio. 
Para Marilia x Corinthians se 
esjK-ra um grande piiblico. 
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Marilia estreia amanha contra o Corinthians pelo Campeonato Amador 96 
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Direto, objetivo e corajoso. Rssim e Orlando Menezes, que 

cormondQ de segunda a sextofeira, o progroma Cidade 

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

A verdade nua e c . doa a quem doer. 



/ ; 1\ : 
Imperatriz, 22 de junho de 1996 Imperatriz/Social 

m 

% 
V,. 

Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Festa lutslna 

Km ritmo dc fc^la junina A^im foi comcxn^ra Jr o anivcr^0 

cmprc^aria Mifiyaldd Vcra* (Trc^. Podcrcd num cdriatt<%pra la. dc I 

criativo, ondc nSo faliarara band-jrola^ gobiida^ : • -urn'vuriai^tmo 

card&pio com comicko lipica^ do fcrtao. • 

A fcda cdava animadi^ima, ondc a^ convidada^ cntraram no clima 

junino loando trajos multioolondo^ abnlhanlando ainda mai^ a noitc. 
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MarivaJda, Maristeia, Stephan e Stela Noleto A anivvrsariante, M0 Jose Wada, Nina e Madalena 
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Dax i I eras, a aniversiante e Dr. Araujo 
Adecy. MarivaJda, Rosenda e Luzanira Cesar Pouhel, a aniversarian te, Ricardo e Zuza 
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Um quarteto pra la de caipira: (iraca, Maria Wada, Loide e n a an i versarian te Jonas Riheiro, a anfitria, Celma e Leonor, em pose especial para a colon a 

OIVEKAR- Distribuidora deVeiculosKarajasLttu/F/I A T 'W.:- 

Sabe quanto ( ) 
custa plntar seu ^ 
carro na DIVEKAR? 
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"Qualidade em servigos e atendimento" 721-1800 
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Com a melhor cabine de pintura utilizada. 
com a tinta ferta especiahnente para seu veiculo 
(quaiquer modek) ou marca), e os profissionals 
mais trainados? Quase de GRAQA! 

r 

Colecao Diva 

Se voce quer entrar na moda, 

use um oculos italiano Diva. 

Exclusividade Maia. 
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eso ligar 
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eskon 

Pratique Karate 
Preservar a inle/iridadf ftsica, 

mental e'sensbrial deiseu's praticanies. 
1 reinado karate voce adquire: 

habilidade, disciplina, equlibrio, forya 
e auto-cynfian?a. 

Horarios: 
Karate — segunda. quarta e sexta 

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

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

Matriculas abertas. 
Rua Piaui, 612, Neva Imperalriz. 

HcQdemiQ 

ProCorpo 

Ginastica lucalizada, nmsculavao e 
aer6bic"U. 
Fazendo com que 
voce tenha uma 
melhor Harmonia 
com o scu corpo. 
Nao pense duas 
vezes. 

Rua Piaui, 

880 

Centre 

Vende-sc 
Umacasa construida (esquina) eoutra 
comegada, com ponto coraercial. A 
Rua Furna, n" 08-A, Parque Santa 
Liicia. 
Valor: 3,000.00 (ACElTA PROPOSTA) 
Tratarcom Antonio Rodrigues 

Inter Car Veieulos 
Vende: 

Uno 92/93 - R$ 6.500,00 — cor 
vermelho; D-20 93, cores: preta, 
vermelha ou **perolada** —R$ 
21.000,00; D-20 92 completa — prego 
a combinar; Uno ELX completo, cor 
vinho. R$ 9.500.00 
Av. Getiilio Vargas. 1973, i"m frente ao 
Bamerindus. Fone; 721-0562. falar 
com Ze Vais. 

Vende-sc 
Uma loja de roupas finas localizada a 
rua Godofredo Viana n" 8I8C - em 
frente a sorveteria Zorzo. 
Tratar no local ou pelo fone 723-1628 

Maira Estaeionamento 
Vende: 

Omega 93 - 1?$ 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; 
Uno93N94 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 
Urn Carro Premio 87- R$ 3.000 — cor 
chumbo. 
Tratar em horario comercial no local 
ou pelo fone 72:1-1628. 

Vende-se ou troea-se 
1 'ma chacara localizada na enlrada da 
Vila Davi. 
Prego a combinar. 
I ratar no Bar Castelinho, Beira Rio, 
nv 16, com o sr. Joao Damascena Silva 
Braga (Joaozinho) 

Jola Motel 

Aparlamenlos com 
frigobar. lelefone, 
lelevisuo, arcondicionailo, 
video e urn completo 
servigo de quarto. 

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

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

Vende-Se 
Uma moto DT 200 semi nova, com 
apenas 16.000 km rodados, ano 94 (do 
dia 14 de novembro). Intoressados, 
entrar em conlalo com o Sr. Clovis 
pelos {ones: 977-2365/721-3945. 

Rovel Veieulos 
Ven<le; 

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 93N94 1.6 a gasulina-ap - 7.800 
— cor azul raetalica 
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 Massev Ferguson 265 - K8 
5.500 cad a 
Av. DoriVal P. de Sousa.361, fone: 721- 
6867 

Adeinar Mariano Consult. 
.Iniohiliaria 

Vende: 
*Uma casa residencial localizada a Av. 
Bernardo Sayao. Bairro'Tres Poderes 
— com 04 quartos, 01 suite, garagem, 
piscina, copa/cozinha. Prego de 
ocasiao. 
*Uma casa residencial localizada a 
Rua Sergipe, Bairro Jugara — com 02 
quartos, 01 suite, garagem. area de 
Servigo. copa/cozinha. Prego de 
ocasiao. 
*Um aparlamenlo residencial 
Iqcalizado a Rua Sao Pedro, Bairro 
Nova Imperatriz. Edificio Meriilien — 
com 02 quartos. 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Prego de ocasiao. 
"Urn aparlamento residencial 
localizado a Rua Gioas, Setor 
Maranhao Novo. Edificio Laville — 
com 02 quartos, 01 suite, banheiro 
social, copa/cozinha, dependencia de 
empregada. Prego de ocasiao. 
'Uma casa residencial localizada a 
Rua Frei Manoel Procdpiq, Bairro 
Centro — com 02 quartos, banheiro 
social, copa/cozinha. Prego de 
ocasiao. 
'Uma casa residencial localizada no 
Setor Amazonas — com 02 quartos, 01 
suite, banheiro social, copa/cozinha, 
com uma area de 1.000 m2 de terreno 
(construgao nova). Prego de ocasiao. 
Contatos: Fone 721-5424 

Alex Arouche Inidveis 
Sua Garanda linohliaria 

, Creci J-173 20" Regiao 
Rua Cel. Manoel Bandeira. 1961, 
Centro - Imperalriz-MA. 
'Vende- uma excelenle 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 dais quartos.(aceita-se carro, 
gado e parcelamenlo) 
'Vende- urn galpao situado a BR-010, 
proximo a nova rodoviaria. coberto de 
estrutura metalica em olimo 
acabamento. bastanle am plo, (aceita-se 
carro, gado e parcelamenlo) 
'Aluga uma casa com garagem. sala, 
copa, cozinha. 02 quartos. 01 suite e 
dependencia de empregada, na Rua 
Sergipe. Bairro Jugara. 

Ofertas de emprego/Sine- M\ 
10 Soldadores de armagao 
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 Conslrutora Mendes Junior, em 
Minas Sul, Goias. 
01 Carpinteiro 
01 Barman 
02 cozinheiros 
02 operadores de patrol de 
acabamento 
02 tecnico em seguranga do trabalho 
02 soldadores raio x 
01 churrasqueiro 
01 Vaqueiro 
02 Borracheiros 
02 I.anlerneiros 
02 Serralheiros 
05 Empregadas domesticas 
02 encarregados de Departamento 
Pessoal 
Os inleressados deverao dirigir-se au 
micleo do orgao, a rua 15 de 
Novembro. s/n, anligo Ciretran. 

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

Iniohiliaria Karajas Ltda 
RuaCoriolano Milbomem, 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 
RS 8.000.00 
* Rua Godofredo Viana. Jardim 
Eldorado . 
R$ 35.000,00 
* Rua Joao Lisboa, Centro, com 03 
pavimentos 
R$ 130.000,00 
* I 'ma 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 Jugara 
R$ 253)00,00 
* Na Av. Getulio Vargas. Centro 
R$ 200.000,00 

Vende 1 azendas 
* No Estreito, com 80 alqueires. 
* No Estreito, com 30 alqueires. 
* No Estreito, com 168 alqueires. 
* No Estreito, com 220 alqueires 
* No Brejao, com 230 alqueires, 50% 
feita 
Valor por alqueire. R.$ 1.300,00 

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

Oferta de einprego 
A Exticendio Comercio e 
Representagoes LTDA esta 
contratando vendedores com ou sem 
experiencia. Os inleressados devem 
procurar dona Sulamita. 
Av. Dorgival P. de Sousa n" 1427. em 
frente ao Imperalriz Shoping 

Oferta de Einprego 
A Editora Abril Esta admilindo 
pessoas de ambos os sexos, para o 
departamento de vendas. 
Os inleressados deverao comparecer 
a. i 
Av. Getulio Vargas, 1584, Sala 4. Falar 
com l-adeira. Fone: 722-1304  

AC Corretora Vende: 
Moto Titan OK-R$ 3.200; 
Moto Drean OK - R$ 2.500 . 
Moto Today 89 - R$ 1.600; 
Pick-Up Fiat 94 R$ 6.200 — cor 
vermelha; 
Pick-Up 1000. ano 94 - R$ 6.500.00 
Pick-Up 1500 92/93 - R$ 5.500,00 
Santana CLI, com ar condicionado, 
CD. sg total, ano 95 - R$ 18.000,00 
Moto Titan OK-R$ 3.200.00 
Moto Titan UK - 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 ago nova; 01 cadeira de 
ferro nova com Ires acenlos; 01 
liqiiidificador Wallila;01 mesa de ferro 
nova para escritorio; 01 cadeira nova 
para escritorio estilo executive; 01 
espremedor de frutas Mallori; 01 biro 
de ago usado para escritorio. 
"Tratar com Gerson. Fones 721-5858 ou 
977-1723. Prego a combinar. 

Vende-se 
1 Ima D-20 completa, cor preta. ano 93. 
R$ 23.000,00. Inleressados falar com 

Weler Resende. fone 977-1122  

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

Vende-se 

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

SqIqo Porcuso 
Melodo moderno de corte e 
massagem.com produtos 
da mais alta confianga e por pregos 
camaradas. 
Rua Luis Domingues, 2018- Fone: 721- 
5087 - Centro 

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

Preeisa-se 
De umacozinheira com experiencia e 
referencia. para trabalhar em uma 
residencia. Paga-se bem. Interssadas 
devem dirigir-se a l)i Paula Calgados; 
Av. Getulio Vragas 682. Calgadao 

Doeuinentos Perdidos 
Antonio Audro tie Sousa Silva, perdeu 
uma carteira, contendo todos os seus 
doeuinentos, e pede a'quem encontrou 
ou encontrar, devolver no Armazem 
Paraiba, que sera muito bem 
gralificado. 

Passa-se 
Um ponto comercial no Shopping 
Shalon. 
Maiores informagoes pelo telefone 
977-3463 

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

Vendo 
Um treiler novo e completo. Prego de 
ocasiao (1.200,00). Os inleressados 
devem falar com Remy, a Rua Rio 
.Grande do Norte, 176, entre us ruas 
Gongalves Dias e 13 de Maio 

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

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

Flor 

de 

Seda 
A tradugao exala de ludo qiu a- 
mulheres de bom gosto esperam d> 
um lingerie noile. FlordeSeda. Eusar 
e seduzir. 

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

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

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

Via^ao Nordeste 
Diariamente 

Pousos: 14:05 Decolagens: 14:40 

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

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

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

Vende-se 
Um lanci e npleto, prego de 
ocasiao. co i alizagao (no 
setor hospil i r com Remy. 
Rua Rio Grande do Nor e. 176, Centro 

Tucanu's Video 

As novidades da setima 

arte no conforto do sou lap 

Rua Rio Gpande do 

MopR 605 - Contpo 

Fone: 731-7510 

Imperalriz - -MA 

Auto Mecanica Zequinha 

Mecanica em geral, solda 

eletrica, chassis em geral e 

lanternagem. De volta a 

ativa, agora a B R -010,68A, 

Maranhao Novo. 

Fone: (098) 721-4171 

Vende-se 

Uma casa residencial com uma 

SALA, UM QUARTO, COZINHA E 

banheiro. Localizada no Jardim 

Sao Luis. 

INTERESSADOS DEVEM ENTRAR 

EM CONTATO COM O SR. ANTONIO 

PELO FONE: 721-0192 

O TEMPO 

PODE FICAR FEIO 

NO INVERNO. 

VOCE NAO. 
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Cinema/Video 

JORNAL 

CIapital 5A 

por VALDO VALE 

CANNES 

FAl.MA Di: 
k OUR0 i 

MENTIDAS DE GUEDDA 

c\o. rowK\tJ)/ gonKodor da "Raima tie 

C \uAo de - (Z-cw^nes 95/ |oi ^eeen+emenfe com pa Dado com o * ^/'a 

IUm /iJyimeWc-a'; da ex-Ju0oslav.a. OuWcx defi^ao para 

o |i I me ve m d a 

d e v i s f a 

a m e d i c a n a 

X^a d! e+y / "se 

Pellini tivesse 

|cl+o um |ilme de 

CjueDDa esse |ilme 

s e d i a /Vf a n //Va a/e 

C yue-rra ^sses e outDos 

comc»AfaDios/ unidos a sua 

pDemiatpao e ao |a+o de o 

III me teD sido diDigido pelo 

dlre+oD iwqoslavo <PmiD 

Kus+uDica (CDnuncio T^cipcu 

S>o itt em \ 5'a^7em do 

/Ve poo i os ) — 

consideDado pelos cDificos 

como um dos didefodes 

mais cDia+ivos do ciuema, 

coufempoDcmeo  col oca 

/VI011 // /-'as do C fue/va como 

u m d os ill m e s mais 

espeDados do auo. 

3aa uaDDa+lva come^ra em '19^ ^/ Dva 3ecjuuda (mueDDa yWuudial. 

Oa alemaes ocupam pouco a pouco varlas cidades euDopeias, 

a m p 11 a u d o o dommio ua^isfa. Put De as cidades ocUpadas 

eucoufDa-se PelcjDado, e e uesse ambieufe de destDul^ao e miseDia 

que AAa dI<o (A'\il<. A^auojlovic) c oust do i sua kistoDia. 

^sta e a seguuda Pa I ma de Oudo couquistada poD KwstuDisca; 

a pDlmeiDa ioi em "1983 com o iilme (dnondo I-^opoi3aiu om \dat7em 

do /Ve poo!os. 

/As iilmageus de /V/e/iZ/Vas do. (duo mo five Dam iuicio ua ci dade 

de PDaga,, em outuL/Do de i993 e joi completada em 3elgDado em 

jaueiDp de 1995. PoDam i auo e tDes meses de iuteusa pDoduqao. 

O fil me teve oDigem em um aDgumeufo escDito poD Pusau 

Kovacevicy 20 auos atDas. O escDitoDy em paDceDia com KustuDicay 

mudou koa pa Die do aDgumeuto oDigiual. "CD que iizemos ioi 

couseDvaD a ideia oDigiualy soLme o komeu que mauteve Deiugiados 

em uma base, eugauaudo-os solme o ilm da gueDDay mas mostDaD 

uao a kistoDia de uma iamilia   que tDatava a pDimeiDa veDsao  

mas de todo um pais", expliea ele. 

y\ Cfby 2000, uma das pDodutoDas euvolvidas uo pDojeto, e 

i 

wiif ^ ■■■■G 

iamosa poD peDmitiD que seus diretores tekkam total libeDclade ae j 

cDiaqao duDaute a pDodu<pao de seus it Invest Psso' Deut leu-Ike c.\ j 

simpatra de diDetoDes pDestigiados como ideDuaDdo BeDtolucci \C- j 

T-^oquouo Idudo)/ -.SeDtDaud TaveDuiD (/A L/sea ' e jJd^e Pampieu | 

(CD Idiono). 

CDs ceuaDios iicaDam sob os cuidados de y\Alliau l^reUa K-ljaUovic. 

e ioDam uma atDaqqq a paVte. Teudo iDabalkado em iilme^ 

auteDioDes de KustuDica (Timo of Tdo (pypslosf Krekcx comecou 

seu tDabalko de cDiaqao, quaudo KustuDica aiuda deseuvolvia o 

Dote i do. 

O Desultado foDam 28.650 metDOS quadDados de ceuaDio, 

iucuiudo um poDao de dimeusoes seiuelkanies a de um vilav M0■ ^ 

taleuto de KDeka ja Ike Deudeu os pDemios P-esaD e Pelix [ ,0,A seu 

tDabalko uo fil me Do/ioofosson, diDigido poD ^eau PieDDe ^euuet 

e A^evDc PaDOy os mesmos diDetoDes de Codroo do donhos. 

0 JJwtXo/i 

7\]ascido e^A paDajevo em 195^+/ PmiD KustuDica comeqou a 

mostDaD seu taleuto aiuda ua escola, coleciouaudo pDemios de 

filmes expeHmeutais. Sua expeDieucia-pDecoce o eucammka paDa 

a Pscola de Ciuema de PDaga, e la seu iilme (duormoo gaukou o 

pDimei Do pDemio do Pestival de Pilmes KaDlovy-XpDy. 

Seu pDimei do louga-metDagem, Ido \fou TCowombo^ TDolly 13oll./ 

sobDe adolesceutes iugoslavos expeDimeutaudo a cultuDa pop 

a me Die a ua, Deudeu-lke o -L eao de Oudo do cultuado Pestival de 

BeDlim, em 1981. 

Om seguida veio o muudial meute aclcjmado CDu on do do po 1 DDoiu 

om XDocjom do /Vogodosy veucedoD da Palma de Oudo em Oauues 

1985, I auqaudo-o ao meDcado iuteDuacioual. 

Seu pDime'iDo filme de liugua luglesa ioi jArizono ID rooty estDelado 

poD Peppy Pave Puuauvvay e Pevvis. O iilme aiuda 

couquistou o Peao de PData uo Pestival de BeDlim, 1993- 

y\goDam KustuDica se toDua o teDceiDo diDetoD da kistoDia do 

ciuema, ao lado de pDaucis PoDd Ooppola e Bille/August, a gaukaD 

duas vezes a Palma de Oudo em Oauues. 
I 

/ 00odoros 00m solo do ojuohdodo do CD!uloo do \Dd00 do 

/Vordosio no rogioo 

Skopiug Video - PmpeDatDiz 

X^ideomauia - SmpeDatDiz 

OoudoD Video - OmpeDatDiz 

X/fdeo Skow - PmpeDatDiz 

/AmeDica X^ideo - PmpeDatDiz 

/AugaD \/ideo - OmpeDatDlz 

Sampa Xddeo - /Aqailaudia 

Skala X;ideo - /Aqailaudia 

Pkoeuix X^ideo - /Aqailaudia 

Paly \/ideo - /Aqailaudla 

Osb.: PocadoDas que tDabalkam com aceDVO 100% selado. O 

selo tern validade de 06 (seis) meses, podeudo seD suspeuso caso 

seja compDavado piDataDia uo aceDvo da loja. 

Do/do do/o o prosidonio do CDlubo do \Ddoo do JDordosio/Trtbos 

jAssoolo Hon Toon o tnombro do CDonsoIko /Co do no! do \Ddoo. 

I TRIBOS TE;EN- 

I O MAIOR EVENTO NA AREA DE 

I CINEMA E vfDEO NA REGIAO 

NO PERfODO DE I 5 A 23 DE JUNHO " A^AILANDIA 

Apoio Cultural: Banco do nordeste, Philco, Agua de Cheiro e acia - Associa^ao 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ACJAILANDlA. 

REALITACJAO - CLUBE DE VlDO DO NORDESTE; TRIBOS ASSOCIATION - DlVISAO EM CINEMA E VIDEO 
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Saude publica e discutida - 

Instalacao do CMS foi enfatizada durante o evento 

0 secretario de Saude do Municipio esteve presente 

e ouviu as reivindicacoes dos conselheiros 

lodas as reivindicacoes e 
su^esldes para rnelhorar o 
sistema de saiide publica no 
municipio e emitiu suaopiniao 
a respeito das propostas 
aprovadas jielos i)articipantes 
da III Conferencia Municipal 
tie Saiide, declarando que ira 
analisar criteriosamente lodas 
elas e que dentro tfe suas 
possibilidades ira atende-las 
porquea escassez de recursos 
nao permite que se implante 
lodas as mudanvas essenciais 
v soliciladas pelacomunidade, 
atraves de sens representantes 
no Conselho Municipal de 
Saiide. 

A diretoria do Conselho 
Municipal de Saude, 
apresentou ao interventor a 
composicao da delegacao- de 
Imperatriz para participar da 
IV Conferencia Esladual de 
Saiide. que sera realizada no 
1 >eriodo de 04 a M de julho. em 
Sao Lu/s. A Prefeilura 
Municipal de Imperatriz, sera 
a patrocinadora dessa viagem, 
cedendo onibus e hosptxlagem 
para os trinla inlegrantes da 
delegacao imperatrizense, que 
represenlara os diversos 
segmenlos da saiide e 
usuarios, profissionais e 
presladores. I) inlerventor 
afirmou que procurara 
oferecer um tratamenlo digno. 
jiara que os represenlanles do 
municipio nesse evento nao 
enconlrem motivos para 
feclamacdes, por exemplo, 
quanlo a hospedagem durante 
a esladia na capital, porque 
alguns conselheiros relataram 
que nao gostariam de reviver 
experiencias do passado. 

por Valdir Vila Verde 
Da Editoria de Cidade 

Inlegrantes do Conselho 
Municipal de Saiide e o 
interventor Dorian Menezes 
participaram de uma reuniao 
na sede da Secretaria de Saiide 
do Municipio, na tarde de 
quarta-feira. 0 objelivo 
principal do encontro foi 
discutir questoes ligadas a 
saiide piiblica, apos a 
apresentacao das propostas 
aprovadas na III Conferencia 
Municipal de Saiide. 

0 secretario de Saiide do 
municipio e presidente do 
Conselho Municipal de Saiide, 
medico Carlos Gomes de 
Amorim, fez varias 
reivindicacoes para essa 
entidade. Segundo ele, e 
necessario a aquisiyao de uma 
sala jiara instalayao do CMS, 
com eslrutura suficiente jiara 
funcionar de forma adequada 
devido a sua importancia no 

contexto da saiide piiblica do 
municipio. 

Na oportunidade, tanto o 
presidente Carlos Amorim 
quanlo (>< conselheiros Jorge 
Almeida, Conceicao Amorim, 
Eimar Andrade Melo, Antonio 
Rodrigues, Sebastiao 
Fernandes e outros que 
lambem parlicqiaram da 
reuniao, solicitaram do 
interventor Dorian Menezes, 
a instalacao de um incinerador 
para o lixo hospitalar, porque 
e inadmissivel que continue 
jogando esses detritos 
contaminados de varias 
.doencas no "Lixao" da 
Prefeilura. 

Essa e uma anliga 
reivindicacao do Conselho 
Municipal de Saiide, mas 
nunca foi alendida pelos 
administradores do municipio, 
segundo informacdes de sens 
inlegrantes. 

O interventor Dorian 
Menezes, ouviu atentamenle 
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folguedos, jogos e pista de forro 

Entrada Franca!!! 

Venha com sua familia 

-> 

RADIO CAPITA! 

orqulhosamente 

o sabodo, 

dos 08:00 as 

apresenta: o programa 11 'AShoros. 

Cidade Agora, Sintonize 950 KHz 

Apresentado pelos papas da comunicacao. 

Conor Farias 

& 

Manocl CTdlio 

s: 

mm 

mm 



Imperatriz, 22 de junho |f«96 Agailandia/Esporte 

Flamengo busca a lideran§a 

O Jacare, se perder, pode dar adeus a competi^ao 

Lance 

Livre 

iii 

por RENILSON SOUSA 

Flamengo I 
C) time do Flamengo joga 

hoje, as 16:00 boras no 
Municipal, a sua cartada 
decisiva rumo a classificagao. O 
time, para continuar sonhando 
com uma das vagas para as 
quartas-de-finais, tera que 
veneer hoje o Jacare. Se perder 
ou empatar, fica numa situa^ao 
muito dificil. Com 6 pontos 
ganhos na 63 colocayao, atras 
do Guarani, Magnolia e San 
Thiego, que buscam tambem a 
elassificayao, sem contar com 
o Galletli e o Realce, que ja 
estao praticamente 
classilicados. 

Flamengo II 
No jogo passado o 

Flamengo jogou desfalcado de 
\ alguns jogadores que atuam no 
time, mas que residem no 
Estado do Para. Adiretoria ja 
manteve contato com eles e 
colocou a importancia de cada 
jogo, porque nesta fase cada 
rodada e decisiva. Baby, Gullit 
sao jogadores importantes no 
esquema do tecnico JR. e 
quando nao jogam, o Flamengo 
senle sensivelmente. 
Municipal, a sua cartada 

Jacare 
Com tres pontos ganhos, o 

Jacare esta a um passo para 
ficar de vez fora do 
campeonato, ou seja, sem 
chances de lutar pela 
classificacao. Vitbriae o linico 
resultado quo interessa ao 
time, que tentou se reabililar 

Kom a vitoria de 5x3 sobre o 
Magnolia, mas depois caiu de 
profusao e perdeu o sen ultimo 
jogo de 3x2 para o Guarani. 

O presidente Ademir disse 
que se o time nao obtiver a 
classificacao, mas que apartir 
de agora tambem nao ira 
decepcionar os seus 
torcedores. 

Parabens 
Esta de parabens a 

administrayao da Liga 
Esixirtiva de Ayailandia, jjelo 

trabalho que esta fazendo, tanto 
na parte de organizayao do 
campeonato, quando no 
cuidado da grama do estadio, 
que esta verde parecendo um 
tapete. 

Classico 
Acontecera amanha as 

09:00 horas no Municipal, o 
principal classico da rodada, que 
sera entre Realce e Magnolia, 
que buscam a lideranca e a 
classificacao para a proxima 
fase. 

O Magnolia tern 7 pontos 
ganhos e foi campeao da chave 
"A" na primeira fase e esta de 
tecnico novo, Adao dos Passos, 
que ja passou pelo Realce, 
chegando inclusive a ser 
campeao. Realce tern 8 pontos 
e lidera ao lado de Galletti. 

RodadaI 
Jogos do final de semana 
Hoje: 
Flamengo x Jacare 
Domingo: 
Realce x Magnolia 
Galletti x Guarani 
San Thiego x Bomjardim 

Rodada II 
ResultadosdaJ3 nxladajjara 

voce que esta acompanhando 
o campeonato 

Galletti 2x2 Realce 
Bomjardim x Magnolia 
Guarani 3x2 Jacare 
Flamengo 1x1 San Thiego 

Maracana 
O presidente da 

Confederacao Brasileira de 
Futebol (CBF), Ricardo 
Teixeira, admitiu que aentidade 
IX)dera participar da licitayao 
para a compra do Estadio 
Maracana. Teixeira disse que 
vai conversar com o assessor 
juridico da CBF, Carlos Eugenk) 
Lopes, com o presidente da 
Federacao de Futebol do Rio de 
Janeiro, Eduardo Viana, e com 
representantes de clubes, para 
saber se a entidade podera 
entrar na concorrencia. 

Um abra90 do 

timago para: 

Vania 

Paulo Roberto 

Adriano Alencar 

Antonio 

Graciano 

— Av. Tacido Caldas 

— Cronista esportivo 

— Bradesco 

— Radio Cultura 

— Taxista 

MECANICA VITORIA 

GOMES & MELO LTDA. 

Equipamentos p/ lantemagem e pinturasem geral. 

Mecanica p/ automoveis, balanceamentoealinhamento. 

Pedro Capixaba 

Av. Bernardo Sayao, 1458 - Agailandia-MA 

por Renilson Sousa 
Da Editoria de Esporte 

O Flamengo de Acailandia 
busca logo mais, as 16:00 
horas, a lideranca do 
campeonato, se veneer o 
Jacare. O rubro-negro tern 6 
pontos e se veneer passa a 
somar 9 pontos. ficando na 
frente do Galletti e'do Realce, 

que tern 8 pontos e jogam 
neste domingo no Municipal. 

O Flamengo ainda nao 
perdeu nesta segunda fase e 
vein de um empate de 1x1 
com o Guarani. 

A campanha do Mengao 
nesta fase e considerada de 
razoavel para boa. mas alguns 
diretores consideram que ainda 
falta muito para o time chegar 

no sen objetivo,,principalmente 
alguns jogadores que nao 
comparecerain em dia de jogos. 

Campanha do Flamengo 
nesta segunda fase; 

1x1 — Realce . 
0x0 — Guarani 
1x0 — Galletti 
1x1 — Guarani 
Quatro jogos, uma vitoria e 

3 empates 

f)ois gols negatives 
Tres gols positivps, saldo de 

um. O Flamengo soma 6 
pontos e ainda restam os 
seguintes jogos: 

Flamengo x Jacare 
Flamengo x Magnolia 
Flamengo x Bomjardim 
Se veneer todos, somara no 

final da fase 15 pontos. 

Magnolia corre em busca de vitoria 

por Renilson Sousa 

O time do Magnolia, de 
tecnico novo, pretende neste 
domingo, as 09:00 horas, passar 
pelo time do Realce, um dos 
lideres do campeonato. 0 
Magnolia, que vem de uma 
importante vitoria diante do 
Bomjardim, pelo placar de 3x0 
e ja esta reabilitado e luta para 
garantir a vaga no quadrangular 

decisivo. 0 Magnolia, queviiiha 
muito bem no comando tecnico 
do treinador Berg, chegando a 
perder para o time do Jacare 
pelo placar de 5x3. com a 
contrata^ao do tecnico Adao dos 
Passos e a demissao de Berg, 
os jogadores tomaram 
consciencia que o Magnolia e 
um time grande e que tern 
chances de classificacao para a 
proxima fase do campeonato. 

Quando assumiu o time, o 
tecnico Adao dos Passos se 
reuniu com os jogadores e com 
a diretoria do time e disse do 
sen objetivo frente a equipe, 
que e de realizar um grande 
trabalho, mas que para isto, 
conta com o apoio dos jogadores? 
e tambem da diretoria. 

O Magnolia tern 7 pontos 
nesta fase e depende de si 
proprio para chegar a 

classificacao. 
Confira os proximos jogos: 
23/06 — Magnolia x Realce 

— 09:00 horas 
29/06 — Magnolia x 

Flamengo —16:00 horas 
06/07 — Magnolia x 

Guarani —16:00 horas 
Se veneer os proximos 

jogos, o magnolia somara 16 
pontos e tern a classificacao 
garantida. 

Campeonato de Acailandia pros segue 

Flamengo e Jacare fazem a abertura da 5d rodada 

por Renilson Sousa 

0 Campeonato de Acailandia 
de Futebol tera sequencia neste 
final de semana com 4 jogos, 
falando pela 5a rodada. A 
abertura sera neste sabado com 
o jogo Flamengo x Jacare. Os 
jogos de domingo serao os 
seguintes: 

Realce x magnolia — 09:00 
horas 

Galletti x Guarani — 14:00 
horas 

San Thiego x Bom J ardim — 
16:00 horas 

Os jogos deste final de 
semana serao decisivos. Por 
este motivo, o torcedor esta 
sendo aguardado com muita 
expectativa, diga-se de 
passagem, e de elogiar o piiblico 
no Estadio Municipal. O futebol 
de Acailandia hoje e considerado 
um dos melhores — futebol 
amador — do Estado do 
Maranhao e o piiblico tambem e 
um dos melhores. Por este 

motivo, o pessoal da Liga 
Esportiva de Acailandia esta 
cuidando de todos os detalhes 
para o bom andamento da 
competicao. Nesta segunda fase, 
com os jogos no Municipal e a 
presenca marcante do torcedor, 
o nivel da competicao aumenta e 
os clubes com preocupacao em 
realizar grandes jogos e 
buscando a cada* jogo uma 
colocacao bem melhor natabela. 

O que se oWserva nesta 
segunda fase e o aumento de 

producao de times considerados 
pequenos como o Guarani e o 
San Thiego, que estao fazendo 
boas campanhas, inclusive 
jogado de igual para igual com os 
times chamados de grande no 
nosso futebol, que sao; 
Flamengo, Realce, Galletti e 
Magnolia 

O campeonato local, a cada 
rodada, aumenta mais a 
competitividade, porque com 
excecao do Jacare e Bomjardim, 
tem chance de classificacao. 

PART1DO PROGRESSISTA BRASILEIRO 

EDITAL DE CONVOCACAO 

A Comissao Executiva Municipal do Partido Progressista 
Brasileiro, PPB, na forma do sen Estatuto, e da decisao da 
Comissao Executiva Estadual de 14/05/96, e pelos poderes 
que Ihe foram conferidos, CONVOCA os seus raembros para 
a realizacao da Convencao Municipal, a realizar-se no dia 29 de 
junho de 1996, nas dependencias do Colegio Graca Aranha, na 
rua 13 de Maio s/n0, Centro, Imperatriz, das 09:00 as 17:00 
horas, para a realizacao daseguinte Ordem do Dia: 

1Q — Deliberar sobre o protocolo de intenyao para a 
realizacao de coligacao com o PSDB, PSB e PPS; 

2° — Deliberar escolha dos candidalos que irao concorrer 
na eleicao deste ano nos municipios de Imperatriz, Sao Pedro 
da Agua Branca, Vila Nova dos Martirios, Cidelandia, Sao 
Francisco do Brejao, Governador Edison Lobiio e DavinbjKilis; 

3° —Deliberar sobre os Comites Financeiros da eleicao de 
cadamunicipio; 

4° — Deliberar sobre assuntos gerais de interesse do 
Partido. 

Imperatriz-MA., 20 de Junh« de 19 

Jose Lomjnrqx (£le Anqrode Lima 
Presidenti 

Comissao Exe^tffiva^Municipal 

PL — Partido Liberal 

Comissao Executiva de Imperatriz-MA 

EDITAL DE CONVOCACAO 

O Presidente do Diretorio de Imperatriz-MA., na forma 
do Estatuto do Partido, convoca os membros do 
Diretorio Municipal, os Delegados Municipals, a 
Convencao Regional e os Vereadores do Partido, para 

a Convengao a realizar-se no dia 30 de junho de 1.99 , 
as 10:00 horas, no Auditorio da TV CRC, a Rua 
Pernambuco, 311, nesta cidade de Imperatriz-MA., o 
seguinte; 

— Homologar os Candidates a Prefeito, Vice-Prefeito 
e Vereadores que vao concorrer ao pleito de 03 de 
outubro de 1996 no Municipio de Imperatriz e 
Ribeiraozinho - MA; 

— Deliberar sobre coligagoes com outros Partidos, 

— Designar os Comites Financeiros e de Campanha, 

Imperatriz-MA:, 21 de junho de 1996 

Ma 

PL - Partido Liberal. 

Sacolao Goiano 

CoTnunica a sua clientela que recebeu 

verduras, frutas e legumes do Sul do 

Pafs e esta vendendo pelo menor 

preco. Confira ao lado: 

Rua Duque de Caxias - Centro - Acailandia 

Verduratipo sacolao: 
Melao: 
Abacate: 
Coco seco: 
Tanjerina: 
Mamao: 
Laranja lima: 
Abacaxi: 

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

A vista o menor preco ou cheque para 
20 dias e recebe todos os tikets 
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Operador de audio e morto a tiros 

O ex-operador de audio da TV'Capital foi morto ao tentar assalto na empresa 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Assalto 
Ar mio. de Jesus Sousa, 

itiaranhense, solleiro, 22 anos 
de idade,- quando trafegava 
pelania Coriolano Milhomem. 
foi assaltado por dois 
elementos nao idcntificados. 
Segundo o queixoso, quc teve 
sua bicieleta roubada, os 
elementos estavam ocupando 
mtra bicieleta, e armados com 

revolveres, o renderam. O 
falo, segundo o comunicanU?, 
ocorreu por volta das 22:30 
boras. 
Per da de documentos 

Ana Cefta de Oliveira e 
Silva, brasileira, maranhense, 
casada, funcionaria publica, 
residente na Bom Futuro, no 
Juyara, comunicou que |XTdeii 
todos os seus documentos 
pessoais, como Carteira de 
Identidade Civil e outros. 

Arrombamento 
O senhor Andre 

Carmozino Ambrdzio, 
maranhense,.% anos de idade, 
residente na rua Guarani, Joao 
Lisboa, teve sua casa 
arrombada por vandalos. O 
queixoso disse que os 
lementos arrombaram a 

IHirta dos fundos da sua casa 
e do interior levaram apenas o 
televisor preto e branco. 

Furto de bike 
Paulo Sergio de Almeida, 

goiano, 26 anos de idade, 
residente na rua Manaus, 
Sfova Imperatriz, teve sua 
bicieleta Motain Bike, cor azul, 
ano 95, furtada jielos donos do 
alheio. Segundo Paulo, ele 
deixou a bicieleta em ("rente a 
Vefeitura Municipal, para 

descontar o seu contra- 
cheque, quando retornou nao 
a encontrou mais. 

Arrombamento 
Outro arrombamento foi 

registrado na grande 
mperatriz. Maria do Socorro 

Vieira, paraense, 26 anos de 
idade, solteira, comunicou que 
elementos desconhecidos 
arrombaram sua residencia e 
evaram varios objetos, entre 
eles um televisor ixirtatil e um 
ventilador Arno. 

Agressao fisica 
Simao da Silva, paraibano, 

29 anos de idade, residente na 
Boca da Mata, comunicou que 
na noite da ultima quinta-feira 
foi agredido pelo elemento 
conhecido por "Macacheira". 
Segundo Simao, a agressao 
comegou devido um litro de 
51. Simao disse ainda que 

"Macacheira", alem de Ihe 
agredir, puxou uraa faca tipo 
peixeira e Ihe.an^avou de 
morte. 

Assaltos a bar, cos 
A Policia de Imperatriz nao 

tern condkbes de combaler os 
assallantes de banco na 
regiao. 0 delegado Arlindo 
Assunyao afirmou a 
re{x)rtagem, que a policia local 
precisa ser reaparelhada. No 
interior do Estado mais uma 
agencia foi assaltada, e com 
isso o secretario de Seguranya 
Publica coronel Jair Xexeo, si- 
mobiliza para combater os 
assaltos. Pres homens 
encapuzados assaltaram a 
agencia do Banco do Brasil de 
Dom Pedro. 0 bando levou da 
agencia 300 mil reais. 

Furto de bicieleta 
Maria Aparecida de 

Oliveira, baiana, 32 anos de 
idade, divorciada. residente na 
rua Piaui, comunicou que um 
elemento nao identificado 
furtou a sua bicieleta Monark 
Sport, da frente de sua 
residencia. 0 fato aconteceu 
na manha da ultima quinta- 
feira. 

Arrombamento 
Pedro de Jesus Cavalcante, 

maranhense, 45 anos de idade. 
lavrador, residente no bairro 
Ouro Verde, comunicou que 
na madrugada de quarta-feira, 
elementos nao identificados 
arrombaram sua residencia e 
levaram um radio AM e uma 
teve a cores 14 polegadas. 
Perda de documentos 

Mauro de Guedes de 
Lima, brasileiro, natural de 
Montes Altos, comunicou que 
perdeu uma porta cedula 
contendo todos os seus 
documentos pessoais. O fato, 
segundo o queixoso, 
aconteceu na ultima terya- 
feira. 

Espancamento 
Carlos Azevedo das 

Chagas, pernambucano, 36 
anos de idade, solteiro, 
comunicou que dois 
elementos conhecidos no 
submundo do crime como 
Neneca e Carrapela, Ihe 
deram varias panadas de 
facao. O queixoso disse que 
o fato ocorreu tx)r volta das 
22:30 horas no bar do Negao 
na Vila Nova. O motivo, 
segundo Carlos, foi por causa 
de uma das mulheres de 
programa que estava no bar 
e que sentou-se em sua mesa. 

por Joberth Aleixo 
Da ^ditoria de Policia 

()■ operador de audio, Vava, 
ex-fupcionario da TV Capital, foi 
morto pelo vigilante do Sistema 
ao tentar fazer um assalto na 
empresa, onde trabalhou ate 
poucos dias. As informaybes 
obtidas pela reportagem dao 
conta de que Vava feria entrado 
na empresa, ja na madrugada de 
sexta-feira, aproveitando que os 
funcionarios do Jornal Capital 
estariani fochando a ediyao de 
n0 539. 1 la suspeitas de que a 
vitima tenha entrado na 
empresa pelo ix)rtao central e 

se alojado no 2° andar, e ao 
perceber que a emissoraja tinha 
encerrado a programayao da 
Rede Record, resolveu atacar o 
operador de master conhecido 
por "Chibata". Segundo 
"Chibata", a vitima teria 
conversado com o mesmo na 
tarde da ultima quinta-feira, e 
que a vitima teria perguntado 
qual era o seu horario de 
trabalho. "Chibata" contou a 
imprensa, que quando ja estava 
deitado em um colchonete, 
posto dentro do estiidio, ouviu 
um barulho na porta c quando 
se virou a vitima ja estava com 
uma anna em punho Ihe 

ameyando. O ojKTador de audio 
"Chibata", ainda tentou reagir, 
mas recelx'u um S(x:<) da vitima, 
foi quando "Chibata" comeyou 
a ixxlir socorro, e ai apareceu o 
vigia do Sistema. 

"Chibata" contou ainda que 
o vigia pediu para a vitima largar 
a anna, mas apontando para o 
vigia ele comeyou a correr e 
aptTtando o gatilho, foi quando 
o vigilante comeyou a disparar 
os tiros. Ao todo foram cinco 
disparos, um deles atingindo o 
cranio de Vava. A Policia Mililar 
e a Policia Civil (equipe da 
delegada Cynara Bezalga), 
estiveram no local. A pericia foi 

feita pelo perito Mario Amorim 
e o corpo foi levado a Funerana 
Pax Imperatriz, ontle ddpois de 
examinado o corpo foi liberado 
para a familia. O crime 
aconteceu por volta das 02:.>0 da 
madrugada de sexta-feira. 
Somente depois de abatido com 
05 tiros e com a chegada da 
Policia Militar, e que 
descobriram que a anna que 
estava sendo usada pela vitima 
erade brinquedo. Alem de usar 
a anna de brinquedo a vitima 
estava encapuzado, o que 
tambgm so foi possivel 
identifica-lo com a chegada do 
jx^rito. 

Regional 

Assaltos a bancos continuam 

Mais uma agencia bancaria foi assaltada 

por Joberth Aleixo 

A sequencia de assaltos a 
agendas bant arias continuam. 
Mais um assalto foi registrado 
no interior do Maranhao, Uma 
quadrilha especializada esta 
agindo em todo Estado. Tres 
assallantes invadiram a 
agencia do Banco do Brasil de 
Dom Pedro-MA e levaram K$ 
300 mil reais, que haviam 
minutos antes sido recolhido 
dos demais bancos de Dom 
Pedro. Os Ires assallantes 
estavam armados de 
revolveres, metralhadoras e 
pistolas. Ao entrar na agencia 
os elementos renderam os 
seguranyas, pegaram o 
dinheiro e fugiram em um 
veiculo Saveiro, roubado do 
proprio gerente da agencia. 

Na fuga os assallantes 
tr(x:aram o Saveiro jxjr um Gol 
(taxi) do motorista de 
identidade ainda nao definida 
pela reportagem. Os tres 
elementos, numa ayao muito 
rapida, abandoram p Gol e 
fugiram em um Kadett de cor 
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Dr. Arbndo Assungao: a policia de Imperatriz nao esta preparada para combater os assaJtantes 

vermelha. A agenda de Dom Furtos em Imperatriz, Dr. preparada para combater os 
Arlindo Assunyao, em recente 
entrevista concedida ao Jornal 
Capital, afirmou que a policia 
de Imperatriz nao esta 

Pedro, so este ano, foi 
assaltada por duas vezes. O 
curioso e que em menos de um 
mes. 0 delegado da Roubos e 

os assallantes. O delegado 
frisou ainda que os 
assallantes estao cada vez 
mais audaciosos. 

Assaltantes sao transferidos 

mw. 

mmrnrna 

i 

i 

i 

Jair Xexeo acompanha os assaltos a bancos e invasao de terras 

por Joberth Aleixo 

Foram transferidos na tarde 
da ultima quinta-feira para a 
Penitenciaria Agncola de 
Pedrinhas, os sete homens que 
assalatam a agencia da Caixa 
Econbmicade Areinha Fizeram 
Ix)steriormente uma familia de 
refem no bairro da Janaina, ja 
em Pedrinhas. 0 chefe do 
bando, Fernando Souza 
Macedo, o Fernandinho, 
afirmou nao eslar arrependido 
dos crimes que cometeu. Ele 
ressaltou que se rendeu i)ara 
que as crianyas que estavam em 
seu jxxler nao morressem. 

A lista de crimes praticados 
pelo bando de Fernandinho e 

enorme. Antes datransferencia, 
um grujx) de funcionarios da 
Caixa Econbmicade Penhores, 
assaltada no mes passado, 
esteve na Policia Federal a fim 
de tentar reconhecer algum dos 
bandidos que poderiam ter 
participado daquele assalto. 

De acordo com o delegado 
da Policia Federal, Jose 
Benedito Oliveira Souza, que 
preside o inquerito, uma serie 
de assaltos realizados na capital 
e no interior foram 
confirmados como tendo sido 
praticado pelo grupo. Alem dos 
assaltos a bancos o bando esta 
sendo acusado de mais de 20 
assaltos pequenos na capital do 
Estado. 

Hospital Santa Maria 
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Dr. Haroldo Ch .gas. Fone: 723-1955 


