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Pecuarista é morto a 

tiros em Gidelândia 

A. A de 

Imperatriz 

faz 16 anos 

O primeiro grupo de 
Alcoólicos Anônimos em 
Imperatriz foi criado em 11 

outubro de 1981. 
* Há 16 anos, que a entidade 
vem trabalhando ajudando 
pessoas que buscam no 
álcool a resposta para seus 
problemas. 

O A.A de Imperatriz tem 
a receita para quem deseja 
superar a barreira do 
alcoolismo. 
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INDICADOR 

1 

Jít t Comercial 
Cu.apra  RS 1,0935 
Dólar Comercial 
Venda  RS 1,0943 
Dólar Paralelo 
Compra   
Dólar Paralelo 
Venda   
Dólar Turismo 
Compra 
Dólar Turismo 
Venda   
Ouro (g) 
Venda   

RS 1,125 

.RS 1,135 

RS 1,080 

RS 1,110 

.RS 11,36 

- 1,1263% 
Poupança 
Rendimento 
Ufir 
Valor R$0,9108 
Salário Mínimo 
Setembro  RS 120,00 
Salário Família 
Valor R$7,66 

■ Acidentes 

Trânsito é 

a maior 

causa 

de morte 

no Brasil 

Aprovado pelo Congresso 
Nacional o Novo Código 
Nacional de Trânsito entra 
em vigor no ano que vem. 

Conheça as alterações das 
regras para quem dirige e 
possue automóveis. 
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Assassinato de pecuarista ainda é mistério para a Polícia Militar de Cidelândia 

m 

O pecuarista Antonio Vieira, 
conhecido popularmente como 
"Tom Eca" foi assassinado 
ontem por volta das 06:30 no 
distrito de São Domingos 
município de Cidelândia. 

Antonio Vieira foi 
assassinado a tiros na estrada 
que dar acesso a sede da nova 
unidade administrativa. 

Segundo testemunhas, o 
assassino de estatura média e de 
aproximadamente 40 anos, 
evadiu-se do local do crime na 
mais absoluta tranqüilidade em 
um carro Pampa de cor azul sem 
placas. 

A polícia de Cidelândia ainda 
não tem pistas do criminoso, mas 
segundo as investigações já 
realizadas, a morte de Tom Eca, 
trata-se de crime de encomenda. 

Revoltada com o episódio, a 
família da vítima pede Justiça, 
segundo eles, Antonio Vieira, 
era uma boa pessoa, e 
desconheciam qualquer 
envolvimento dele em brigas ou 
intrigas. 

■ Esporte 

Caxiense 

desiste do 

estadual 

De acordo com os diretores 
da equipe o representante de 
Caxias não irá participar do 
restante do campeonato 
maranhense deste ano. 

O Presidente da Federação 
Maranhense de Futebol - FMF, 
Alberto Ferreira, afirmou que 
irá realizar um triangular com a 
ausência da Caxiense. 

O Primeiro jogo da melhor 
de quatro pontos, entre Moto e 
Sampaio, está previsto para a 
próxima quarta-feira (15). 
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Festejo de Santa Teresa d'Ávila reúne centenas de fiéis a cada noite 

Utilidade Pública 

Gol de Imperatriz capota e 

explode na estrada de Palmas 

Por volta das 04:00 hs da 
tarde de ontem, quinta-feira, 
um grave acidente 
envolvendo um GOL de cor 
verde placa de iniciais HOT 
fez uma vítima fatal. 

O acidente ocorrido na 
BR 010, próximo ao posto 
Capivara, foi testemunhado 
pelo empresário Rildo 
Guerra que na oportunidade 
vinha de Palmas com 
destino à Imperatriz. 

O Gol que em alta 
velocidade ultrapassou o 
carro do empresário, poucos 
quilômetros a frente ao 
desviar de um ciclista, 
capotou e minutos depois 
explodiu sem que houvesse 
tempo para que o seu 
condutor fosse retirado das 
ferragens. 

O empresário, que não 
teve como colher maiores 
dados sobre a pessoa do 

motorista e nem do veículo, 
procurou a redação do 
Jornal Capital para tentar 
informar aos familiares. 

Segundo ele, a vítima do 
acidente era um jovem, 
branco e de estatura média. 

O Gol vinha no sentido 
Guaraí-Imperatriz. 

Outras informações 
sobre o acidente podem ser 
adquiridas junto a Policia 
Militar de Colinas -TO 

Política 

Oposição reforçada 

com Jomar Fernandes 

O líder do PT (Imperatriz) 
Jomar Fernandes é a nova força 
da oposição à "oligarquia 
Sarney" na Região Tocantina. 

Em recente entrevista ao 
programa Imperatriz 24 horas, 
Jomar deixou claro que seu 
discurso já mais irá mudar. 

Jomar Fernandes também 
confirmou sua candidatura a 
deputado estadual nas próximas 
eleições. 

Com apoio total da esquerda, 
o petista pretende chegar a 
Assembléia Legislativa e lutar pela 
Reforma Agrária. Página 2-4 

Dupla prepara gravação de CD 
Eles ainda são jovens, mas primeiro CD. 

já reúnem talento e disposição Animados, buscam apoio 
para lutarem pelos seus ideais, do poder público e da iniciativa 

A dupla Plebeu e Nativo se privada para a realização do 
prepara-para gravar seu sonho. Página 1-d 
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Condução de Santa Tereza, pelas águas não é seguro. 

A 

Escolas de informáticas estão 

esvaziando. 

Procissão 

fluvial. 

Já faz parte da tradição dos 
fiéis acompanharem a 
procissão fluvial de santa 
Tereza pelas águas do rio 
Tocantins, no entanto os meios 

de transportes usados neste 
trajeto não oferece as pessoas 
que acompanham a imagem 
nenhuma segurança, nem 
mesmo a balsa que conduz a 
imagem e autoridades, dispõem 
de meios adequados que 
proporcione uma total 
segurança, com isso vale alertar 

as pessoas que pretendem segui 
a festa, que não levem crianças 
neste evento, pois se acontecer 
qualquer imprevisto, as 
embarcações não estão 
preparadas para socorre-las, e 
um acidente de pequenas 
dimensões pode ser fatal. 

Informática 

em baixa 

Nem mesmo as muitas 
promoções estão mais atraindo 
os jovens para fazerem os tão 
desejados cursos de 
informáticas, e de acordo com 

Marquinhos do HP informática, 
isso não é reflexo da situação 
financeira do país, e sim a falta 
de oportunidade no mercado de 
trabalho, como esta é uma área 
que está sempre em avanço, os 
conhecimentos adquiridos num 
curso poderão está defasadas. 
Com isso os jovens já não se 
interessam tanto por esta área, 
mesmo sabendo que a 
informática é fundamental em 
todos os setores de trabalhos, 
no entanto falta trabalho para os 
jovens. 

AIDS. 

Uma equipe de vinte e duas 
pessoas já estão trabalhando no 
sentido de organizar o dia de 
conscientização da Aids a 
acontecer no dia 01 de 
dezembro. O Interaids pretende 
este ano levar as ruas muito 
mais informações a cerca do 
avanço da medicina nesta área 
das DSTs. Alem disso, também 
será apresentado os gráficos a 
cerca do número de aidéticos 
em Imperatriz, e também 
distribuídos preservativos as 
pessoas que passarem pelos 
estandes do interaids. Muitas 
instituições como secretaria de 
Saúde, AGI, Adolaids, Sempre 
vida, e outros estarão com 
estandes montados na praça, 
vale a pena conferir os avanços. 

Direitos da 

criança. 

Não é difícil sair nas ruas e 
encontrar crianças em 
completa pobreza, e ainda 

tendo todos os seus 
direitos desrespeitados, 
como é o caso de adultos 
que batem em crianças e 
ainda submetem as 
mesmas a toda sorte de 
constranginu-nlu^ I nquanto 
isso a curadoria da criança e do 
adolescente luta para melhor 
conscientizar as pessoas dos 
direitos básicos da criança, 
como o direito ao lar, a 
vida, a educação, e a 
liberdade. Pensem nisso, 
antes de maltratar uma 
criança. 

Sexo. 

Gravidez na 
adolescência 'não é em nada 
seguro, embora muitas 

crianças estejam por aí 
dando a luz a outras 
crianças, mais isso alem de 
acarretar problemas de 
saúde, uma gravidez dessa 
forma tira a chance de uma 
infância, e de uma vida 
normal, alem de antecipar 
uma maturidade que essa 
pessoa ainda não poderá 
ter. E importante que pais, 
professores, amigos, 
médicos e comunicadores, 
esclareça as nossas 
crianças a cerca de uma 
atitude não pensada como 
está. Agora se isso for uma 
acidente, como abuso 
sexual, não pense duas 
vezes, procure a delegacia 
de proteção a criança e ao 
adolescente. 

MARAFOLIA 

/IP/IRECID/I 

10,11 e 12 de Outubro 

(TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA SÃO LUÍS 09:20, 13:00 E 19:30 HS 

ESCOLHA O SEU E 0©^ Vll/ÃíâÊR 

Loja de 

Atendimento 

Jornal Capital 

E só ligar 

721-53 49 

Escreva ou vá 

pessoalmene à 

Rua Maranhão 826, 

sala 03 

Mercadinho 

íNlIf 

||Plp' filliil 
ilill Some Luz 

mm mm 
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Praça Mané Garrincha será inaugurada domingo 

Côncovo & 

Convexo 

Conor Farias 

Um Domingo 
muito Alegre 

A cada domingo o 
Balenário Iate Clube está 
sendo o palco para um dia de 
muita alegria e descontração. 

O programa Domingo 
Alegre com trasmissão ao 
vivo pela TV Capital, está 
virando mania do 
telespectador que atendo ver 
a cada edição estudantes de 
duas escolas travarem um 
grande desafio. 

As escola interessadas em 
participar do programa 
devem fazer inscrição no 
Jornal Capital com Eliene 
França. 

Mané Garrincha tá 
de cara nova 

A praça Mané Garrincha, 
que diga-se de passagem é 
hoje o segundo maior centro 
poliesportivo do país 
(segundo assessoria de 
imprensa da prefeitura), está 
Nmita. 

O prefeito Ildon Marques 
investiu alto para dar a praça 
um novo aspecto urbanístico. 

Com a obra. quem saiu 
ganhando foi Imperatriz. 

Os desportista por sua vez 
já elogiaram o trabalho do 
chefe do executivo 
imperatrizense. 

Gincana Cultural 
de Senador La Rocque 
A X Gincana Cultura de 

Senador La Rocque será 
aberta oficialmente neste 
domingo. 

O Rock Gincana pretende 
reunir cerca de três mil 
pessoas na praça do Mercado 
daquela cidade. Segundo o 

mnizador do eveneto, 
.vi^noel Joaquim, tudo já está 
pronto para a maior festa do 
município. 

Logo às 14:00, uma 
carreata vai percorrer o 
trecho, Senador La Rocque- 
João Lisboa, retornando a 
nova unidade administrativa. 

Ainda em 
Senador La Rocque 
O vereador e Médico 

Ismael Silvestre de Morais vai 
entregar neste domingo lotes 
de terras já preparadas para 
o plantio. 

Tudo, segundo ele, faz 
parte de um projeto elaborado 
para o desenvolvimento e 
fortalecimento do 
cooperativismo. Além das 
terras, Ismael vai garantir 
acompanhamento técnico aos 
lavradores. 

Ajustando as contas 
com a Justiça 

O ex-prefeito de João 
Lisboa Raimundo Cabeludo, 
esta respondendo a ação 
popular impetrada contra ele. 
O "todo bonzinho" investiu 
mau o dinheiro de convênio 
que deveria ser usado na 
intslação de uma rede elétrica 
nos povoados de Carrapicho I 
e II. 

Fazendo campanha 
cedo demais 

Já comenta-se em Senador 
La Rocque que o prefeito 
Alfredo Nunes já estaria 
praticamente lançando o nome 
de seu filho o advogado 
Francisco Nunes como 
candidato a prefeito para o ano 
2000. Para os insatisfeitos com 
a atual administraão, Alfredão 
está da fazendo campanha cedo 
demais e o que é pior. "se 
depender do Q I de Alfredo 
Nunes, Chico Nunes, é 
candidato derrotado. 

Não digam que eu não 
avisei. 

Dia das Crianças 
Aquece o comércio 
A aproximação do dia das 

crianças está aquecendo o 
comercio de Imperatriz. 
Logistas acreditam que até 
domingo as vendas terão 
crescido em torno de 2U pontos 
percentuais. Os pais fazem os 
baixinhos sorrirem, e deixam 
os logistas felizes da vida. 

Queimadas deixam 
conseqüências 

Crianças e idosos são as 
principais vítimas das 
queimadas na região. 
Problemas de vista e 
respiratórios, estão forçando às 
pessoas a procurarem 
atendimento médico. O Ibama 
garante está atendo, mas não 
tem conseguido sensibilizar a 
população para com a 
gravidade do problema. 

Lanchonete MC BRUNITS 

sucos, viTflA/imns, sanduichcs, tira 

GOSTOS CM G€RRL, SRLGRDOS. 

CCRVCJRS, RCFRIG6RRNTCS, PORÇÕCS €TC. 

fiV€NIDfí G6TÚLIO VfíRGfíS, 1352 - 

CGNTRO (€M FR€NT€ RO 6RRD6SCO) 

IMP6RRTRIZ - MRRRNHRO 

Faltando dois dias para 
reinauguração da praça Mané 
Garrincha, moradores do 
Centro e de bairros mais 
afastados afirmam que 
prestigiarão a festa. Uma vasta 
programação esportiva será 
desenvolvida, neste domingo, 
12 de outubro, por conta da 
reinauguração. Dela, devem 
participar o prefeito Ildon 
Marques, o vice Luiz Carlos 
Noleto. secretários municipais, 
vereadores e desportistas da 
cidade. 

Mesmo antes de ser 
reinaugurada, a nova Mané 
Garrincha já é motivo de 
orgulho para o imperatriznese. 
Ela é, segundo levantamentos 
da Prefeitura de Imperatriz, a 
maior praça poliesportiva do 
Nordeste, Sul, Centro Oeste 
e Norte do Brasil. Do porte 
dela, só uma recentemente 
inaugurada em São Paulo, na 
região Sudeste do País. 
Portanto, trata-se do segundo 
maior poliesportivo do Brasil. 

Para a estudante Erika 
Maria Teles, do Centro de 
Ensino Graça Aranha, "a praça 
veio preencher uma lacuna há 
muito existente na cidade". 
Moradora nas proximidades 
do logradoufo esportivo, Erika 
Teles e suas amigas agora 
terão onde praticar esportes 
como voley, basquetebol e 
outros. "E ótima para a nossa 
diversão, para a prática 
esportiva de um modo geral e, 
claro, para nosso lazer", diz. 

Educação 
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A praça tem ampla área de lazer especialmente para desportistas e crianças 

A Secretaria dos Esportes e 
do Lazer (Sedei), responsável 
pela adminstração da praça 
depois de entregue pela 
Secretaria da Infraestrutura 
(Sinfra), já possui a 
programação para 
reinauguração da Mané 
Garrincha. Do evento vão 
participar guardas-mirins, 
estudantes das redes 
municipal e estadual, 
desportistas das diversas 
práticas permitidas no local, 
jovens, crianças, adultos, 

homens e mulheres. 
"Está de parabéns o prefeito 

Ildon Marques pela 
reconstrução dessa praça", 
expressou o professor de 
educação física da Escola 
Municipal Wady Fiquene, 
Juarez Barbosa, considerando 
importante também o fato de 
ficar a cargo da Sedei a 
administração do logradouro. 
"Assim — acredita ele —, 
organizadas as barreiras, nós 
teremos a certeza de que todos 
desfrutarão das áreas 

esportivas". 
O trabalhador Francisco 

Ferreira de Sousa,, que mora 
no bairro Ouro Verde, embora 
não pratique esportes, diz que 
a nova praça agora merece ser 
chamada de Mané Garrincha. 
"Um ídolo de nós todos, 
brasileiros; grande desportista 
— agora, sim, justiça ao ídolo". 
Por determinação do prefeito 
Ildon Marques, uma nova 
estátuta do jogador será 
colocada no centro da praça, 
substituindo a antiga. 

Seduc realiza II Encontro 

de Administração Escolar 

Acontece hoje, a partir das 
19 horas, no auditório "Paulo 
Freire" da Secretaria 
Municipal de Educação 
(Seduc), o 11 Encontro de 
Administração Escolar. No 
local. membros dos 
Conselhos Escolares estarão 
reunidos para receberem 
orientações sobre a aplicação 
dos recursos de manutenção, 
provenientes do Ministério da 
Educação e do Desporto 
(MEC), por intermédio do 
Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da 
Educação (FNDE). Nesta 
primeira etapa participarão 22 
escolas municipais. 

As orientações e 
planejamentos para uma 
melhor aplicação dos 
recursos, para que não haja 
desperdício nem uso indevido 
da verba do FNDE, serão 
ministrados pelo secretário de 

Educação, Agostinho Noleto, 
pelo presidente do Conselho 
Municipal de Educação, 
Ribamar Silva e pela 
assessora. Helena Aires. 

Conselhos esccolares 
Os Conselhos Escolares 

são formados professores, 
pais de alunos e 
representantes da 
comunidade com vários 
objetivos, dentre eles o de 
promover a aproximação e 
cooperação dos membros 
pelas atividades escolares nos 
campos educativo, cultural e 
social. Por intermédio dos 
Conselhos Escolares, há uma 
participação ativa da 
comunidade na 
administração municipal, 
uma paceria considerada 
importante pelo prefeito 
Ildon Marques. E por 
intermédio dos Conselhos, 
que todos participam e 

fiscalizam a aplicação dos 
recursos de manutenção que 
são enviados anualmente 
para as escolas municipais. 

Como utilizar o dinheiro 
ü dinheiro repassado pelo 

Ministério da Educação e do 
Desporto (MEC) por 
intermédio do FNDE é 
destinado ao custeio das 
despesas das escolas, seja em 
sua manutenção, seja para 
aquisição de material 
pedagógico. Despesas de 
custeio ou despesas 
correntes são aquelas que 
servem para manter os 
serviços já existentes. A 
manutenção ou conservação 
compreende os reparos, 
consertos e reformas no 
prédio, equipamentos e 
mobiliário. Estão incluídos 
neste item: o conserto das 
instalações elétricas, troca de 
fiação, tomadas e 

interruptores, reparos nas 
instalações hidráulicas dos 
banheiros, cozinha e cantinas 
e até limpeza de terrenos 
baldios ao lado da escola, de 
modo a garantir a segurança 
e a saúde de alunos, 
professores e funcionários. 
Com estes recursos também 
poderão ser comprados 
material de expediente de 
consumo como; papel, 
borrachas, fitas para 
máquinas e para vídeo da TV 
Escola, ferramentas, material 
para hortas e primeiros 
socorros, entre outros. 

O dinheiro só não deve ser 
usado para compra de 
material permanente, ou seja, 
eletrodomésticos. Também 
não deverá ser utilizado para 
pagamento de pessoal ou 
para despesas de capital, tais 
como a construção e 
ampliação do prédio. - 
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VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e empregadores. 
Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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2000 

por THOMPSON MOTA 

Mary di Pinho 
O Jornal Pequeno em sua 

edição de ontem, publicou 
uma matéria quando afirma 
que a Vereadora Mary di 
Pinho teria sido beneficiada 
por um irmão, que é Diretor 
Administrativo da Secretaria 
Municipal de Saúde, com 
relação a um exame realizado 
na Vereadora que custou aos 
cofres municipais a 
importância de 70,00 (Setenta 

Reais). As autorizações são 
fornecidas pela Secretaria, 
apenas para as pessoas 
comprovadamcnte carentes, o 
processo da Vereadora foi 
autorizado pelo Secretario Dr. 
Carlos Gomes de Amorim, que 
deve ter assinado sem saber 
que se tratava de uma 
Parlamentar, tenho certeza 
absoluta, que o Dr. Carlos 
Amorim, se soubesse de quem 
se tratava, não teria liberado o 
exame. Caso essa reportagem 
seja realmente verídica, 
lamentamos profundamente, 
uma parlamentar que está 
iniciando sua vida pública, deve 
ajudar a população tentando a 
liberação de exames para o 
povo carente, e não pira o seu 
próprio benefício. Isso é o 
mesmo que tirar biscoito, da 
boca de criança, isso é uma 
vergonha, é verdade  

Círío de Nazaré 
Neste Domingo acontece 

mais um Círio de Nossa 
Senhora de Nazaré, uma 
verdadeira festa religiosa, talvez 
a maior procissão da America 
Latina. Em Belém, capital do 
Estado do Pará, acontece todo 

segundo Domingo de Outubro 
a procissão em homenagem a 
padroeira da cidade, milhares 
de romeiros vindos de todas as 
partes do Brasil e Exterior se 
reúnem para acompanhar a 
Berlinda com a imagem de N.S. 
de Nazaré pelas principais 
avenidas e ruas da cidade, a 
procissão emociona aqueles 
que pela primeira vez 
participam, milhares de 
pessoas se aglomeram ao lado 
da corda para pagar promessas 
alcançadas, segundos dados 
estatísticos são consumidos 
aproximadamente 200 mil 
patos, dos quais 10% saem do 
Estado do Maranhão, 50% vem 
do Marrocos. 

Gol de Placa 
A Câmara Federal aprovou 

o projeto que acaba ccom o IPC 
- Instituto de Previdência dos 
Congressistas, a partir do ano 
de 1999. O placar foi 369 votos 
a favor, 34 contrários e 6 
abstenções. O projeto segue 
para a sanção do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 
As aposentadorias dos 
Parlamentares vinha sendo 
questionada por toda a 
população, quando um 

trabalhador comum passa 35 
anos para se aposentar, um 
parlamentar se aposentava com 
apenas 8, ou seja dois 
mandatos, o mais interessante 
é que o instituto não se acaba 
definitivamente, os 
parlamentares espalhados por 
todo o Brasil, Deputados 
Federais, Estaduais e 
Vereadores que já estão 
aposentados, continuam 
recebendo, em virtude da Lei 
que os ampara, o direito 
adquirido. Com o término do 
IPC, somente os parlamentares 
que entrarem no Congresso a 
partir desta próxima eleição, 
não mais terão direito as 
aposentadorias. Por outro lado, 
a votação que tira o privilégio 
dos Magistrados ainda não foi 
votada, segundo o porta voz da 
Presidência Sérgio Amaral o 
governo não defende privilégios 
para qualquer categoria quando 
da aposentadoria, 'o projeto do 
governo não prevê nenhum 
caso de aposentadoria especial" 
concluio o porta vez. Isso 
significa que os Magistrados 
dificilmente continuarão 
recebendo suas pensões de 
Marajá. 

Como todo bom paraense, estaremos viajando este final 
de semana para participarmos em Belém, do Círio de N. S. 
de Nazaré, a maior festa religiosa da America Latina, quando 
na oportunidade estaremos abraçando nossa querida mãe 
Tereza, irmão Mário, Dalca e os filhos Emerson e Aline, além 
dos Sogros Cláudio Navarro (Dailza), cunhados Fernando e 
Moacir, além de outros grandes amigos. 

Jornalista Fernando Navarro poderá ser nosso 
correspondente no Estado do Pará, assinando uma coluna 
aos Domingos no Jornal Capital, para que a colonia Parense 
na Região Tocantina possa ficar informada de tudo que 
acontece na tera do açai. Lembrando aos nossos leitores que 
dentro de poucos dias, o nosso Jornal circulará colorido, mais 
um empreendimento arrojado do nosso Superintendente 
Conor Faria. Só em imperatriz, a colonia paraense chega a 4 
mil pessoas, aos nossos conteráneos um bom Círio, e que 
N.S. de Nazaré possa esparramar suas bênçãos sobre todos 
nós. 

As queimadas continuam em nossa região, o chefe 
Regional do Ibama Dr. Paulo Almeida disse não poder fazer 
muita coisa, falta fiscais e estrutura suficiente para combater 
o número de quimadas que acontecem em toda a nossa 
Região, o aeroporto de Imperatriz amanhece sem condições 
de pousos e decolagens em função da falta de visibilidade. 
Nem através de equipamentos os pilotos arriscam, a fumaça 
é negra, prejudicando tripulação e passageiros, sem contar 
com inúmeros atendimentos nos hospitais em crianças com 
problemas respiratórios. 

Novo Código Nacional de Trânsito, o que muda na estrada? 
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A modernização do Código 
Nacional de Trânsito foi, sem 
dúvida, uma grande iniciativa 
dos legisladores que, agindo 
desta forma, despertaram uma 
forte vontade de mudança nas 
pessoas. 

Entre as mudanças mais 
significativas do código, 
destaca-se que o execesso de 
velocidade, a condução de 
veículos automotores por 
pessoas sob efeito de álcool ou 
drogas e os "rachas" praticados 
por adolecentes não habilitados 
deixarão de ser contravenção 
penal para serem trtados como 
crime, sujeito a detenção dos 
responsáveis e a perda da 
carteira de habilitação. 

O proprietário de veículo, ao 
emprestar o carro a pessoa sem 
a devida a devida habilitação, 
ppoderá receber pena que varia 
de seis a doze mesmes de 
detenção. Já os infratores ppor 
direção em estado de 
embiaguez alcóolica ou sob 
efeito de drogas serão punidos 
com pena que varia de seis 
meses a três anos de detenção, 
além de terem a carteira de 
habilitação apreendida e serem 
obrigados ao pagamento da 
multa correspondente. O 
exame de habilitação dos 

As novas regras começam a vigorar em janeiro, e prevêm pesadas multas aos infratores 

Acidentes de trânsito é a principal causa de mortes no Brasil 
motoristas será bem mais 
rigoroso e as multas mais 
pesadas. 

Foramanos dè expectativas. 
Enquanto o projeto tramitava 
pelo Congresso Ncaional, entre 
comissões, discussões, 
votações, relatores etc, o 
trânsito no Brasil se 
engarregava de fazer a cada dia 
mais vítimas. Quantas pessoas 
conhecidas, amigas, ou mesmo 
familiares foram atingidas em 
conseqüência de 
comportamentos 
irresponsáveis e pelas práticas 
inadequadas no trânsiti de 
nossas cidades e de nossas 
estradas? 

Segundo o GSE- Grupo de 
Socorro de Emergência do 
Corpo de Bombeiros do Rio de 
Janeiro, 60% das chamdas 
referem-se ao atendimento de 
socorro às vítimas de acidentes 
de trânsito, tendo sido 
constatado" 
aumento de ocorrências com 
múltiplas vítimas nos últimos 
anos. A Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia tem 
informado que cerca de 70 % 
dos leitos dos hospitais públicos 
do Rio de Janeiro são utilizados 
por vítimas de acidentes no 
trânsito. 

0 

A cada dia, o trânsito brasileiro registra 
novos trágicos episódios 

Imprudência e alcolismo são 
as maiores conseqüências de 
acidentes no trânsito 

Recentemente, no período de 
uma semana, ocorreram três 
acidentes gravíssimos. Na 
avenida Presidente Dutra dois 
ônibus se chocaram. Na linha 
vermelha uma Van, didgida por 
um condutor não habilitado e 
transportando pessoas que 
retornavam para suas 
residências após um dia de 
trabalho, colidiu com a traseira 
de um ônibus. Na Avenida 
Brasil, durante a madrugada de 
quinta-feira passada, um Gol 
investiu sobre o ponto de ônibus 
onde se encontrava grande 
número de pessoas aguardando 
condução com destino ao seu 
trabalho. 

Nos três acidentes, os 
motorisras dirigiam em excesso 
de velocidade, ocasionando a 
morte de quase 30 pessoas, na 
maioria jovens trablahadores na 
plenitude de suas vidas. 

Na verdade os números nos 
levam a concluir que estanos 
diante de um "surto epidêmico 
de acidentes no trânsito". São 
milhares de vítimas. Mil, dez mil, 
cem mil, um milhão. Os 

números já não importam diante- 
de tantar dor. O certo forarír^ 
muitas. Foram demais. 

Diante desses fatos, a 
perplexidade aumenta quando 
constatamos que os infratores 
permanecem impunes e, na 
maioria das vezes imunes ao 
sofrimento de suas vítimas. 

E preciso mudar 
radicalmente o 
comportamentode todos: 
engenheiros, policiais, 
edeuadores, juizes, 
comunicadores, empresários, 
motoristas e pedestres. Nos 
países desenvolvidos, contata-se 
que o comportamento das 
pessoas no trânsito é mais 
responsável, provalmente fruto 
de uma consciência coletiva 
construída por meio É f 
campanhas educativas ei 
principalmente, pela aplicação 
aos infratores, por parte das 
autoridades policiais e judiciais, 
das punições previstas nas leis 
de trânsito.A maioria da 
população clama pela paz no 
trânsito. Não basta 
simplesmente termos um novo 
código,moderno e avançado, 
sem que abandone, de uma popr 
todas a velha prática. 
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■ Plebeu e Nativo 

Dupla busca apoio para gravação de CD 

Dupla sertaneja se prepara para gravar primeiro disco 

m 

m 

m 
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Plebeu e Nativo, já fazem sucesso na região 
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0UAV^ EXPRESSO A ÇAILANDIA L TOA 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário WÊÊHÊÊÊM Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz xViração 

16:00 Imperatrizx Vila Nova 

19:00 Imperatrizx Vitória via Brasília 

20:00 Imperatrizx Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatrizx Belém 

23:00 Imperatrizx Juazeiro 

23:00 Imperatrizx Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de 

CAC Atendimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 
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Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 
Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

Já tendo se apresentado em 
programas como o Rádio Na TV, 
Imperatriz 24 Horas, da TV 
Capital, Brasil Sertanejo e As 
Preferidas do Ouvinte, na Rádio 
Capital AM, a dupla Plebeu e 
Nativo busca hoje um maior 
espaço na mídia e no 
reconhecimento do seu trabalho. 

José Soares Pessoa, o Plebeu 
e Antonio Celso do nascimento o 
Nativo, possuem um total de vinte 
e sete músicas de própria autoria, 
e uma caminhada de três anos 
juntos. Eles já são bastantes 
conhecidos no município de 
Senador La Rocque onde moram, 
assim como em cidades vizinhas 
como em João Lisboa, B uri tirana, 
Amarante e Imperatriz. 

Em cada apresentação que 
fazem. Plebeu e Nativo 
facilmente conseguem a simpatia 

do público, tanto pelo carisma 
pessoal, quanto pelo nível de suas 
composições. Dos pedidos que 
recebem durante seus shows, 
'Você sabe que eu nunca fui feliz", 
é sempre a música mais desejada. 
Romântica, a letra, como dizem 
os críticos, "toca os sentimentos". 

De famílias pobres, residentes 
no distrito de Cumarú, Plebeu e 
Nativo têm hoje um grande 
sonho, gravar o primeiro CD, e 
para isso, estão buscando apoio 
do poder público, e de 
empresários. 

Os dois jovens reconhecem 
ser difícil, alcançar o grande 
objetivo, mas demonstram 
disposição em superar as 
barreiras, "Este é o nosso 
objetivo, e não vamos lutar por 
isso", disse Plebeu 
entusiasmado. 

Para Nativo, o importante é 
não desistir, "Nascemos para ser 
cantores, foi para isso que Deus 
trouxe ao mundo, e tenho 
certeza que ele nus ajudará em 
nossos projetos", enfatizou. 

Nos próximos dias, a dupla 
estará apresentando seu trabalho 
à Fundação Cultural de 
Imperatriz, o objetivo é buscar 
aqui, o apoio que não conseguiu 
em Senador La Rocque. 

A dupla sertaneja faz parte de 
uma nova geração de cantores 
que vêm conseguindo conquistar 
espaço no concorrido mundo 
artístico, eles sabem que estão 
apenas começando a trilhar o 
longo caminho dos grandes 
astros, mas o que não falta é força 
de vontade e garra, o que sem 
dúvida é fundamental para quem 
quer ter sucesso nesse meio 

Equipe realiza festa beneficente 

Na noite de hoje a equipe Tradicional, em preparação 

para a X Gincana de Mucuíba realiza um baile onde a 

entrada custa um quilo de alimento 

Rita Barroso, contribui para a realização da X Gincana Cultura de Senador La Rocque 

Com o objetivo de angariar 
alimentos a serem distribuídos 
para famílias pobres de 
Senador La Rocque, a equipe 
Tradicional, inscrita para a X 
Gincana Cultura de Senador La 
Rocque, prepara para a noite 
desta sexta-feira, uma festa no 
Super Dance. 

Para ter acesso ao evento 
animado pela equipe Furacão 
2000, cada pessoa deve 
colaborar com um quilo de 
alimento não perecível. 

Segundo a vereadora Rita 
Barroso, que está integrando 
a comissão organizadora, 
durante o baile haverá desfile 
e será escolhido o casal mais 
elegante da festa. 

Rita Barroso, disse está 

diretamente envolvida com a 
realização do evento por que é 
um trabalho destinado a ajudar 
às pessoas carentes do seu 
município, "e esta é uma 
obrigação de todos nós" 
enfantizou. 

A equipe Tradicional, 
também ultima os preparativos 
que dizem respeito a sua 
participação na Gincana 
Cultural que acontece nos dias 
17, 18 e 19 na Quadra de 
Esporte. Os membros da 
Tradicional, se reuniram esta 
semana, e acertaram os 
detalhes para o que segundo 
eles, será "Um grande 
momento para se resgatar a 
cultura de Senador La Rocque, 
assim como mostrar a garra, 

força e inteligência da 
juventude". 

Os jovens de Senador La 
Rocque independentemente 
de estarão ou não nas equipes, 
estão se mobilizando para 
participarem da carreata e rock 
que acontece neste domingo a 
partir das 14hs, perfazendo o 
percurso, Senador La Rocque, 
João Lisboa, Genipapo e 
retorno até a praça do 
Mercado, onde vários trios 
elétricos já estarão animando 
a juventude. 

O organização da gincana, 
já solicitou autorização ao Juiz 
Doutor José Frederico da 
comarca de João Lisboa, para 
que o rock deste domingo se 
estenda até as 04:hs da manhã. 

Hospital Santa Maria 

. fWe:723-7^SS 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Arte Nativa 

Exposição de Aciole 

Bastos termina hoje 

Durante uma semana, as peças do artista estiveram 

à disposição do público interessado em apreciar a 

riqueza da arte nordestina 

Termina. hoje, na 
Universidade Estadual do 
Maranhão, campus de 
Imperatriz, a exposição Arte 
Nativa do artista plástico 
Aciole Bastos. As peças do 
artista estiveram expostas 
durante uma semana para a 
apreciação do público. O 
término da exposição coincide 
com o aniversário do Centro 
de Estudos Superiores de 
Imperatriz (Cesi), Uema. A 
exposição foi financiada pela 
Prefeitura Municipal, por 
meio da Fundação Cultural de 
Imperatriz (FCI). 

O fluxo de pessoas no local 
da exposição foi considerado 
bom e inclusive um grande 

■ Alcoolismo 

número das peças do artista 
já foram vendidas, mas ainda 
podem ser vistas pelos 
interessados. 

As peças de Aciole Bastos 
são um resultado da 
combinação e 
reaproveitamento das mais 
variadas espécies de vegetais 
da região. As plantas ganham 
as formas de porta-canetas. 
mesas, jarros, pedestais, 
teares, candelabros, pedestais 
e objetos de decoração. Para 
conseguir toda esta 
diversidade. Aciole usa 
vegetais vegetais como a 
maçaranduba, jatobá, babaçu, 
tucum, buriti, entre outros. 
Uma arte tipicamente 

nordestina. 
Andanças do artista 
Aciole Bastos passou uns 

tempos cuidando do setor 
cultural na Prefeitura de 
Amarante. Fez mostras no 
Hotel Posseidon, no Sudeste 
do País e em outros grandes 
centros. Da exposição em São 
Paulo, ele trouxe inúmeros 
registros de admiração. 
Segundo o secretário 
municipal do 
Desenvolvimento Integrado, 
Edmilson Sanches. amigo e 
admirador do artista, "o 
próprio Jânio Quadros fez 
questão de honrar o livro de 
presenças e manuscrever suas 
impressões e elogios". 

A.A. comemora 16 de 

criação em Imperatriz 

O grupo promete a recuperação de alcoólicos, 

devolvendo-os a integridade física e moral 

O primeiro grupo de A.A 
em Imperatriz foi iniciado 
em 11 de outubro de 19:81, 
hoje conta em 12 grupos e 
um Escritório Regional 
(Intergrupal). 

"Raramente vimos alguém 
fracassar tendo seguido 
cuidadosamente o nosso 
caminho". Garante o grupo, 
acrescentando que a 
recuperação do alcoólico" em 
A.A consiste de' um 
programa contido nos Doze 
Passos, em forma de 
sugestões, que praticado 
com honestidade pode 
retirar do bebedor-próblema 
a obsessão pela bebida 
alcoólica. 

Os Doze Passos, foram 
elaborados em 1938 com 
base em conceitos da 
medicina, da religião e nas 
experiências de recuperação 
de alcoólicos ocorridos 
naquela época. 

Para relacionamento dos 
membros de Irmandade, 
entre si e com a sociedade 
em geral, Alcoólicos 
Anônimos codificou as Doze 
Tradições, baseadas em suas 
experiências, acertos e 
erros. Essas tradições tem 
possibilitado a Irmandade 
manter-se unida e auxiliando 
alcoólicos que buscam sua 
recuperação através dos 
Doze Passos em qualquer 
lugar em que se encontrem. 

Eis os passos que são 
sugeridos como um 
programa de recuperação: 

T' Admitimos que éramos 

impotentes perante o álcool, 
que tínhamos perdido o 
domínio sobre nossas vidas. 

2e Viemos a acreditar que 
um poder superior a nós 
mesmos poderia devolver- 
nos à sanidade. 

3a Decidimos entregar 
nossa vontade e nossa vida 
aos cuidados de Deus, na 
forma em que o 
concebíamos. 

4ü Fizemos minucioso 
inventario moral de nos 
mesmos. 

5<J Admitimos perante 
Deus. perante nós mesmos e 
perante outro ser humano, a 
natureza exata de nossas 
falhas. 

ê1' Prontificamo-nos 
inteiramente a deixar que 
Deus removesse todos esses 
defeitos de caráter. 

7Q Humildemente 
rogamos a Ele que nos 
livrasse de nossas 
imperfeições. 

89 Fizemos uma relação 
de todas as pessoas que 
tínhamos prejudicado e nos 
dispusemos a reparar os 
danos a elas causados. 

9g Fizemos reparações 
diretas dos danos causados a 
tais pessoas, sempre que 
possível, salvo quando fazê- 
lo significasse prejudicá-las 
ou a ou trem. 

109 Continuamos fazendo 
inventário pessoal e, quando 
estávamos errados, nós o 
admitíamos prontamente. 

11'-' Procuramos através 
da prece e da meditação, 

melhorar nosso contato 
consciente com Deus, na 
forma em que o 
concebíamos, rogando 
apenas o conhecimento de 
sua vontade em relação a nós 
e forças para realizar essa 
vontade. 

129 Tendo experimentado 
um despertar espiritual, 
graças a estes passos, 
procuramos transmitir esta 
mensagem aos alcóolicos e 
praticar estes princípios em 
todas as nossas atividades. 

Muitos de nós 
exclamamos: Mas que tarefa! 
Não conseguirei fazer tudo 
isso! Não desanime. Nenhum 
de nós foi capaz de se manter 
absolutamente fiel a estes 
princípios. Não somos 
santos. O importante é que 
desejamos crescer 
espiritualmente. Os 
princípios acima descritos 
são guias para o progresso 
espiritual e não a perfeição 
espiritual. 

Nossa descrição do 
alcoólico, o capítulo aos 
agnósticos e nossas 
experiências pessoas, antes 
e depois, deixam claras três 
idéias válidas: 

a) Que éramos alcoólicos 
e não conseguíamos 
controlar nossas vidas; 

b) Que, provavelmente, 
nenhum poder humano seria 
capaz de afastar nosso 
alcoolismo; 

c) Que Deus poderia fazê- 
lo, e faria, se fosse 
procurado. 

Cidade Alerta 

TV Capital, Cana! 05 

Rede Record 

De segundd d sextd 

dS 

meçemçAo, 

1 
mo U m Ni 

o m pode mez me 

(üsââFL 
ifeff 

Ficou rácil dizer; ' effirn soa61 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone. 

Rí ?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Rí 6,00 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 
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Sexta-feira, 10 de outubro de 1997 - Editor responsável; Raimundo Primeiro 

Por Dentro 

da Imprensa 

Josélia Melo 

Muito proveitoso 
0 programa SBT 

Repórter, que foi ao ar na 
última quarta-feira. Na 
oportunidade, a 
apresentadora Marília 
Gabriela, ao mostrar 
problemas sociais ligados aos 
brasileiros apresentou 
paralelamente uma entrevista 
com o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. A 
apresentadora, que soube 
muito bem colocar no ar as 
perguntas das pessoas nas 

ruas do país, dava também suas 
próprias opiniões e refazia as 
perguntas, o que em muitos 
casos, como deu para notar, 
deixou o presidente 
embaraçado, ou pelo menos, 
pensando duas vezes antes de 
responder. Sem dúvida, os 
telespectadores tiraram 
bastante proveito dessa 
entrevista, que no mínimo serviu 
para mostrar a cara real do Brasil 
de Norte a Sul que como 
sabemos, não é das melhores. 

Líder de preferência 

Ao que parece quem está 
mandando na preferência dos 
ouvintes nas tardes de sábado é 
o Programa "Sê bobo siô", da 
Rádio Cidade FM. Durante a uma 
hora que a rapaziada fica no ar, 
percebe-se o grande número de 
participações por telefone. 
Parece que o bom humor, é 
quem comanda. Eu 
pessoalmente acho muito 
criativo da parte dos produtores 
e apresentadores desse 
programa, que fazem o rádio 
ficar mais descontraído e 
gostoso de se ouvir. Isso é o que 
se pode chamar de boa idéia, 
especialmente para um sábado 
a tarde. Para alguns pode até 
parecer uma salada de 
bobagens, mas como o que 
importa mesmo é a audiência 
comprovada, a minoria fica em 
desvantagem. Parabéns! 

Sumiu mesmo 
O Operador de áudio 

Jeremias Alves, desde que 
deixou a Rádio Capital 
desapareceu do Meio. Ele que 
na época em que era operador 
dava um show de 
profissionalismo, parece que 
perdeu o interesse pela coisa, 
pelo menos nunca mais tivemos 
notícias suas trabalhando em 
outra emissora. Uma pena, pois 
ele demonstrava ter muito jeito 
pra coisa. E, vai ver o Jeremias 
encontrou um novo rumo para 
sua vida e está bem melhor. Seja 
como for, estamos torcendo pelo 
seu sucesso. 

Perdeu a qualidade 
Depois que os locutores 

passaram a operar áudio, todo 
mundo percebe que a qualidade 
da programação da Mirante AM 

está em baixa. Não que os 
locutores não saibam operar, 
mas é que cada coisa tem que 
estar em seu lugar e o que 
notamos com essa mudança é 
um certo desajuste dos 
profissionais do microfone, que 
sem muita intimidade com a 
mesa de som acabam dando 
furos (não de audiência), mas 
buracos mesmo. E o pior é que 
em certos momentos eles 
parecem nem perceber os erros 
e continuam como se nada 
estivesse acontecendo. Essa 
sem sombra de dúvida não foi 
uma inovação elogiável, porque 
além de diminuir o rendimento 
dos locutores, ainda irrita quem 
está do outro lado do rádio, que 
não tem outra alternativa a não 
ser trocar de estação. 

Super talentoso 
O José Filho, da Terra FM, é 

um dos mais talentosos 
locutores da nossa cidade. 
Dono de uma voz invejável é 
também cheio de carisma e 
dá muita atenção aos seus 
ouvintes. A simpatia do José 
Filho é notável e isso o faz ser 
um dos mais destacados 
nessa área. Em qualquer 
horário que ele estiver no ar 
é certeza que a alegria vai 
estar junto. 

Mais oportunidades 
As cidades do interior do 

Estado estão se tornando 
mais competitivas no setor de 
comunicação. Os 
empresários do ramo 
passaram a acreditar mais no 
poder da mídia e por isso vêm 
investindo, especialmente no 
rádio, que indubitavelmente 
tem maior penetração nas 
pequenas cidades. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF° ZEN 

r 
Aries li 

Gêmeos 

A nova posição de Vênus 
permite que você se torne mais 
consciente do que se passa em 
seu coração e possa modificar seu 
modo de agir no terreno amoroso. 

A passagem de Vênus por 
Escorpião assinala um período 
em que você poderá analisar 
objetivamente seus 
sentimentos. 

Leão 

Seja prudente nos negócios 
e atenha-se aos gastos 
rotineiros, para não sofrer 
perdas. 

Libra 

Vênus iniciou a visita que 
anualmente faz ao seu signo, 
detonando um período em que 
você poderá expressar melhor 
sua afetividade 

Sagitário 

Vênus passa a facilitar as 
relações de amizade e anuncia 
um período excelente para você 
fazer novos e interessantes 
contatos. 

>VV\ Aquário 
yWA 

Procure ver as coisas 
como elas são e não se jogue 
em situações complicadas 
apenas para viver novas 
aventuras. 

Touro 
Câncer 

íQ» 
Virgem 

ííi 
Escorpião Capricórnio Peixes 

Mercúrio aconselha você a 
usar da máxima prudência e 
diplomacia, em especial no 
trabalho. 

Vênus inaugura um período 
particularmente propício aos 
romances e encontros. 

O trânsito de Vênus pelo seu 
setor doméstico facilita a vida e 
cria um clima de harmonia em 
casa. 

O trânsito de Vênus pelo 
signo anterior ao seu assinala 
uma fase em que você deverá 
ser realista no terreno amoroso, 
estando alerta para não se iludir. 

Os negócios com imóveis 
estão entrando em uma fase 
ótima, fique de olho. 

As românticas vibrações de 
Vênuschegam harmoniosamente 
ao seu signo, favorecendo os 
amores, encontros e, em especial, 
asviagensadois. 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC 
Canal 

5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 10 

TV 

Mirante 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diet 
08:00 D5a-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ 

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa H 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20;30Faixa Nobre do 
Esporte 
22:30 Cine Star 
00:30 Jornal da Noite 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta -13 Edição 
18:25 Cidade Alerta - 23 Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Rãdío Capital. 

A sua onda no ar.. 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jô Soares Onze e Meia 
01:15 Jornal do SBT 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
i07;30 Escola Bíblica na TV 
•08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Òmega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da Lei -Escola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21:10 JucaKforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

-i . 

(Da esquerda para a direita: Leia Lacerda (LV Cidade), Cidy, Jane 

Vasconcelos (O Uojresso), Sérgio (Moura, (Débora Vasconcelos, 

(Marieta, Jktfi Macedo, (Regina Chaves e Sotange Pereira 

(A vereadora de Itinga do (Maranhao, 

Ivone Vrancisqueto, como esposo Ovídio 

■ g - >. • ^ 'a - 

V- 

O charmoso Ziído (Almeida, em 

pose especial para esta coluna 
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Lm pose para esta coluna, 

o deputado federal Man Souza 

(A primeira dama de (Açaiíândia, (Rosa 'e Sampaio, 

ladeada pelo major Ldiíson e o tem (Brandão 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 

Programa: Brasil Sertanejo 

Apresentação; 

CuMpAdRE 

Chico 

Velho 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

(?mcm pcvta 

capvtpão que Êlfou dedieou a Diaua/ (Sadle iu 

fKe Wiud/ veudeu 2^8 milkões de cópias uos Êsfados 

LAuidos. ^Aqua^da-se versão brasileira de (Z-Wifc{Oz\nl\o e 

/bororó. 

'ponní 

yXquarcie^n para a próxima quiuta-jeira o graude jorró 

é T-^roibido (Sockilar^ uma promotpão de Lirvda Veloso e 

ó^ussara C-erqueira. Será uo Res+auraufe da People. 

0 cmofi é íútdo- 

Basfarv+e simpa+ico e cordial o graude amigo 

^Audersom (Diciuor+e)/ o be-lís-si-mo ga+o esfa viv^ervdo 

uma qrarvde. p a i x a o com a bouifa T^euafa T~ide lis, c 

fudo iudica que vai piu+ar casameufo. Se acou+ecer 

desejamos j-elicidades ao bouitão. 

'Dia da (fyiimça e tfnufaa T^íaia 

Sriauípa -[eliz e coufeufe usa jóias, relógios e óculos 

solar das Óticas jVlaia, promoção todos os dias. 

Presenteie seu |ilko neste dia com as mais belas opções 

encontradas nas Óticas J^Aala, 27 anos de qualidade. 

v> 

w^m 

Outro casal que merece destaque em nossa coluna 

•Haroldo c Posenda plerenio 

Sü '/L íL/L A 

x íiííwSÍí 
^ líp- 

é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 

Oasal amigo que sempre esta em evidencia nos 

eventos sociais. Oesar Poubel e Boide 

O® 

O® 

«® 

O coltmisfci 3^0 PALAS 

mctis uma vez: ^euuiu as 

damas da sociedade pa^a 

um jau+ar ua T^eople, oude 

j-oi j-ei+a a 2o (exposição de 

jo+og ralias. Foi um sucesso 

a gFaude uoi+e e jã j-oi 

cou+ac+ada a lisfa das 

uovas modelos |otogFã|Tcas. 

BêI o e jovem casal Washington Luiz e jAndrea^ 

quando j-izeram parte de grupo de padrinhos da 

amiga pma Xereza que casou no ultimo |inal de 

semana, óbonj-ira a beleza e elegância 

CONSÓÊOO, 

Gcm. ' AGÍAiWSTRAtJDftA C® COMSORCIO Í.TOÀ. 

Rua Alagoas 

Tel: (098) 

PLANTAO 

AQUI! 

. 1430-A 

a- 
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Jomar 
Fernandes 

0 líder do PT 
(Imperatriz) Jomar 
Fernandes é a nova força 
da oposição a "oligarquia 
Sarney" na Região 
Tocantina. Em recente 
entrevista ao programa 
Imperatriz 24 horas, 
Jomar deixou claro que 
seu discurso já mais irar 
mudar. 

Jomar 
Fernandes II 

Jomar Fernandes 
também confirmou sua 
candidatura a deputado 
estadual nas próximas 
eleições. Com apoio total 
da esquerda, o petista 
pretende chegar a 
Assembléia Legislativa e 
lutar pela reforma agrária. 

PT 

O Partido dos 
Trabalhadores 
brevemente será ativado 
na vizinha cidade de João_ 
Lisboa. A palavra é do 
presidente do diretório do 
PT em Imperatriz Jomar 
Fernandes que deverá 
acionar a regional no 
sentido de manter as 
chamas do partido em 
todo o estado. 

Domingo 
Alegre 

Tudo pronto para mais 
uma edição do Domingo 
Alegre. No dia da Criança, 
a produção do programa 
promete surpresas e com 
uma vasta programação 
animar os baixinhos que 
comparecer a 3Ô edição do 
Programa que será 
exibido direto do BIC - 
Balneário Iate Clube. 

Dobradinha 

Francisco do Valle 

De acordo com o diretor 
superintendente do Sistema 
Tucanu's de Comunicação - 
Conor Farias poderá haver 
dobradinha na telinha. Uma 
equipe de profissionais estão 
dando os últimos retoques na 
unha cfe transmissão para 
abrilhantar a festa. 

A Folha 

Brevemente estará 
circulando na vizinha cidade 
de João Lisboa " A Folha", um 
jornal que tem objetivo de 
levar as informações da terra 
da gameleira e região. O 
jornalista autor do projeto 
encontra-se de férias, mas já 
garantiu que quando retornar 
vai fazer a baiana rodar. E só 
aguardar para conferir, 
esperamos que o jornal venha 
para ficar. 

Jornal 
do Interior 

O Jornal do Interior teve 
apenas uma edição e saiu de 
circulação. Pelo visto o 
direção do Jornal resolveu 
fazer o impossível, ou seja, o 
jornal deverá circular 
anualmente. Fontes dão 
conta de que ainda esta 
quinzena o Jornal do Interior 
deverá circular. 

Falta 
de dim-dim 

No fundo, no fundo o 
problema é a ferpa, como diz 
o velho jornalista Aurino 
Brito. A falta de dinheiro esta 
fazendo com os 
"jornaizinhos" fiquem retidos 
nas gráficas até que os 
clientes pague os anúncios. O 
pior de tudo é que na maioria 
das vezes os anunciantes são 
políticos, e político é sempre 
um político. E tome 
paciência. 

PM 

A Polícia Militar de 
Imperatriz vem realizando 
constantes blits no centro e 
na periferia de Imperatriz. O 
objetivo de acordo com o 
comando da PM local é 
desarmar a população. Além 
cio desarmamento, os 
policiais retiram de 
circulação dos os veículos 
sem condições de trafego. 

Brasil 

O torcedor Paraense 
compareceu em grande 
escala na partida de ontem a 
noite no Mangueirão para 
acompanhar o amistoso do 
Brasil diante da fraca seleção 
de Marrocos. O torcedor 
paraense que ficou bastante 
aborrecido com o técnico 
Zagallo aproveitou para fazer 
severas críticas as constantes 
convocações do goleiro 
Taffarel. 

ORAÇÃO DO DIVINO 
ESPIRITO SANTO 

Espirito Santo. Tu que 
me esclareces em tudo, que 
iluminais todos os caminhos 
para que eu atinja o meu 
ideal. Tu que me dás o dom 
divino de perdoar e 
esquecer o mal que fazem e 
que em todos os instantes de 
minha vida estás comigo, 
que neste curto diálogo 
agradecer-te por tudo e 
confirmar uma vez mais, que 
não quero separa-me de Ti. 
Por maior que seja a ilusão 
material, não será o mínimo 
de vontade que sinto de um 
dia estar Contigo e todos os 
meus irmãos na glória 
perpétua. Agradeço-te uma 
vez mais. 

N.B. Deve-se fazer esta 
oração 3 dias seguidos sem 
fazer o pedido. Dentro de 
três dias será alcançada uma 
graça por mais difícil que 
seja. Publicar assim que 
receber a graça. 

Deu nu Imprensa 

O empresário Jandui Diniz vem conseguindo ao 

longo dos anos ampliar sua escolinha de futebol. 

Com todas as categorias em atividades, o 

empresário pretende nos próximos anos lançar no 

mercado do futebol brasileiro os craques com a 

marca Janduí. O atacante Capacete que se encontra 

em Goiânia poderá ser a primeira estrela do clube. 
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Jomar Fernandes, também é leitor assíduo do Jornal Capital 

Ondas Curtas 

A felicidade foi geral... 

Imagine quando... 

Esta criança crescer. 

"Olho Vivo"... gente nossa! 

Nossa gente. 

Badan Ramalho 

Foi salvo pelo gongo... 

Que situação... 

Holanda... 

Um zagueiro pesado... 

Um abraço ao intelectual Valdo Vale. 

Este também é fera. 

Por onde anda os cinqüentinha... 

São Pedro ou São Francisco. 

Santa falcatrua... 

Bobinho esse menino heim! 

É uma viagem! 

Pedalando na bicicletinha... 

Cadê o trio... 

Parada mole. 

Franco ou frango... 

Cadê o pesado II... O homem desapareceu. 

Ela voltoulü! 

a 

Os Fantas minhas 
Gasto - O Pensador 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Domestica 

Balconista 
Manicure 
Secretária 

Garçon 

Vendedores 
externos 

Cozinheira 
Cobradores 

Eletro-mecânico 
Operador de 

moto-niveladora 

LABORATÓRIO CLESIO FONSECA 

Exar nes; sangue, fe izes, urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Receita cría o CINPJ 

Para evítar duplicidAdE 

dE CCCs em iodo o País 

A partir de 1- de janeiro do próximo ano. a Secretaria Nacional 
da Receita Federal pretende implantar o Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ), cujo objetivo é unificar o numero de 
inscrição das empresas. O delegado da Receita no Maranhão. 
João Rabelo, explica que. a partir da instituição do CNPJ. a 
empresa terá um número comum ao Município. Estado e União. 

AcAbAR ÍRREqulARÍdAdES 

Com .1 implantação do novo sistema, a Receita Federal espera 
acabar com varia> irregulãridado. entre as quais i fim da 
duplicidade de CGCs (Cadastro Geral de Contribuintes). 

"Trata-se de uma pratica muito comum de empresas que 
fecham suas atividades num Estado e abrem em outro, sem dar 
baixa na inscrição anterior", ressalta João Rabelo. 

Os espertinhos que se cuidem! 

Aníversárío 

Um registro especial para o aniversário hoje (7 anos) do 
garotão Geovan Cruz Lima Filho, residente na rua E. Q-14. C- 
37.no Conjunto Nova Vitória. 

O pequeno aniverssariante. aluno da Escola Nova Vitória, 
onde faz o 1 ano, e filho do casal amigo Geovan Cruz Lima 
(vendedor da Herbinorte) e Antonia Márcia Feitosa Lima. 

Valre o registro e o nosso tim-tim. 

JÚJ • 

SupER Sena 

Dezenas sorteadas para o concurso 134 da SuperSena: 
Ia Faixa: 01. 17, 18, 29. 33 e 4,3 
2a Faixa: 07. 11, 23, 29, 32 e 39 

Círío dE Nazaré 

No próximo domingo, será comemorada mais uma vez em 
Belém do Pará, a tradicional festa do Círio de Nazaré, 
considerada uma das maiores do calendário religioso do País. 

Belém do Pará, nessa época do ano, recebe romeiros de todas 
partes do Brasil. 

Dosísiquc Uniihcm hoje, paru uni dos módicos ninis 
conccitíiíulos dn refino, o iirolotfisUi (iilson Cnsnnovn, 
íiíulnr dn dínien dv Urologin c de DST do hnpcndrix, 
funcionnndo cm coníoríúvcis insUdn^õcs no próslio dn 
Mcd-C cnlcr, nU nn Dortfivn! Dinheiro de Sonsn (721- 
1090). Dnrn (/nem nno snhe, o dr. (iilson é ir nino do 

tnnihém médico. Jniro C hsnnovn, que hn pouco mnis de 
um mês esin n freníe dn Superiníendêncin Retfionnl de 

Sn lide do híslndo. Vnle o registro. 

Mercado- 

fCncmceíro 

PoupANÇA 

Hoje  1.1 U/e 

Amanhã ; 1.10% 

Fonte: BC/Gazeta Mercantil (723-1759). 

UfÍR (FEdERAl) 

Outubro/97 RS 0,9108. 

UrFí (MunícípaL) 

Outubro/97   R$09,11 

UÍR (EsTAdllAl) 

Outubro/97 RS 20.21 

UPC (FEdERAl) 

Outubro/97 RS 13.99 

DóIar 

* Paralelo RS 1.13 

^ Turismo RS 1.11 

^ Comercial... RS 1.09 

Cotações de 08.10.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 09.10.97 

R$. 11,58 

SaUrío Mínímo 

Outubro/97 RS. 120.00 

SaUrío FamíIía 

Setembro/97  RS 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

bobinas para FAX: r$ 2,12; bobinas para calculadora 

(57x60): RS 0,29. Rua Simplício Moreira, 1478, 

Centro, com o fone 722-1478 e o fax 722-1400. 

Humor 

Adão não se conforma, a princípio: 

- Mas, Senhor, vou ficar com uma costela a 

menos que ela? 

Ao que responde o Criador, em sua divina 

sabedoria: 

- O que é uma costela? Espera só para veres 

quantos milhões de neurônios te darei a mais! 

(Playboy, nas bancas distribuída pela 

Dimapi). 

Aníversaríantes 

ACM 

Cerpa/Kebil - Rep. e Com. Imperatriz Lida. 

Comemora mais um aniversário de 

fundação e recebe os parabéns da ACII e do 

FEITO À MÃO RESTAURANTE (self- 

service, churrasco no quilo, marmilex e 

aquela saborosa feijoada aos sábados). Na Av. 

Getúlio Vargas, esquina com a rua Alajjoas- 

Cenlro. Fone: 721 -Bhbí). 

Devotos dE Imperatríz 

Muitos devotos do Nossa Senhora de Nazaré, principalmente 
paraenses residentes em Imperatriz e região, já estão de malas 
prontas para participarem do Gírio, em Belém. 

Sem falar nos que já estão na capital do Fará aguardando só 
o tão esperado momento da grande festa religiosa do Norte do 
País. 

Quína 

Dezenas sorteadas para o concurso 339 da Quina: 
02. 03. 45, 49 e 60. 

MaraFoIía 

Ainda sobre o movimentado final de semana no eixo Belém/ 
São Luis: 

Enquanto muitos se dirigem à capital paraense para o Círio 
de Nazaré, outros já estão de malas e cuias prontas para cairem 
no Marafolia (carnaval fora de época), em São Luís de hoje até 
domingo, 12. 

■ ¥7* ■ i i * 

o=:i 

. Ém .«v&mL 
■A- 

í * 

Confira em todas as bancas, numa distribuição da 
Dimapi, a 6~ edição da recém dançada revista semana! 

de negócios, economia e finanças, ISTOE Dinheiro, 
publicação da Editora Três que vem agradando em 
cheio todos os segmentos empresariais do País. A 

reportagem de capa explica que " contratados a peso 
de ouro, conselheiros como Roberto Teixeira da Costa, 
Edson Vaz Musa, Wolfgang Snuer e Maildon da Nóbrega 

(ex-ministro da Fazenda) são cada vez mais 
requisitados no mercado Vale conferir, sem dúvida. 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 
Superintensivo 

de inglês 

Você chc&i mais rápido cm 1 ou 2 
meses 

O caminho rápido e completo para você recupe- 
rar o tempo ou a matrícula perdida. 

Um estágio de inglês completo, em muito menos 
tempo, com todo o conteúdo das aulas normais e 
toda a estrutura do Yázigi. 

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, K2(> - Centro Fone: 721 -0287 

Materiais par 
1 jj » D si D jsi escritório, escolar, 
ÍAMLáMIAÁJz bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

Fone; 722-1478 

Fax: 722-1400 
V 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 
r-rcm.oção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 ^53 Cep 65 901- 490 
rrsma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) |mperatriz-MA 

Servet 

SI KVIÇO Ml meo VI II KINAKIO LIDA. 

CLINICA LA1J. L PLTSHOF 
( lonsiillas, ( urnrgius, Vucmuçõvs, F.x.iuies 

I .ahonilorias e ,\k iuImiknlo a pi opnctlailc rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Medico Veterinário 

CRMV/Mfl 0 l 89 

Gênio Mono dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Vetermcma 

CRMV/MR 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone; 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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■ Crimes Hediondos 

Líder do PTB desaprova 

sugestões de redução de penas 

» 

Paulo Heslander, "Querem que os prisioneiros vivem em 
hotéis cinco estrelas" 

0 líder do PTB - Partido 
Trabalhista Brasileiro na 
câmara, deputado Paulo 
Heslander (MG), tem uma 
posição muito pessoal sobre a 
questão do crime hediondo. E 
faz questão de deixar claro 

que sua opinião não reflete o 
pensamento do partido. Se o 
partido se posicionar sobre o 
assunto, garante, ele vai acatar 
o que ficar decidido. Mas, o 
momento, eis o que ele pensa 
sobre o assunto: 

"Minha teoria sobre crimes 
hediondos foge do 
pensamento dessas pessoas 
que defendem os chamados 
direitos humano". 

Quando menciono direitos 
humanos não quero dizer que 
sou contra as liberdades 
individuais, as garantias do 
cidadão, mas sobre a forma 
exagerada com que é tratado 
esse assunto. 

No Brasil esse enfoque de 
direitos humanos traz a 
sensação para a população, e 
com justa razão, que existe 
direitos humanos só para 
proteger bandidos. 

Estamos assistindo, 
impotentes, a tentativa de 
setores da sociedade de 
reduzir a pena para crimes 
hediondos, que nada mais são 
seqüestros, estupros, tráfico 
de droga. São crimes que 
deformam a sociedade, 
colocam em risco a integridade 
da família e alguns juristas 
insistem em imputar a esses 
crimes penas menores, como 
se seus praticantes 
estivessem implicados em 
crimes comuns. 

Até mesmo os norte- 
americanos, tão ciosos de suas 
fiéis leis, a ponto de 
imputarem penas de morte, 
prisão perpétua, e outras 
penas pesadas, saem de seu 
território para virem pregar no 
Brasil ideologias fanáticas, que 
nada têm a ver com a nossa 
realidade. 

Juristas e teóricos, setores 
até da Igreja, que 
desconhecem a violência, que 
se baseiam em práticas em 
propostas utópicas, pregam 
esses absurdos de reduzirem 
as penas, quando na realidade 
deveríamos ter rigor na sua 
aplicação. 

Nossa condição prisional à 
outra questão séria. Se temos 
no Brasil milhares de 
trabalhadores, de pessoas que 
vivem em favelas em 
condições sub-humanas, 
como promover situações 
excepcionais para presos? 
Querem que os presidiários 
vivem em "hotéis cinco 
estrelas". Prisão tem que ser 
rigorosa, nada convidativa, 
justamente para não estimular 
o cidadão a preferi-la a ter que 

sobreviver nas condições em 
que se encontra. A prisão tem 
que ser um fator inibidor do 
cidadão que quebra as regras 
da sociedade." Diz o 
parlamentar. 

"Tenho experiência prática 
nisso", acrescenta o deputado 
Paulo Heslander, afirmando 
que aos 19 anos sofreu ação 
policial. 

"Depois fui delegado de 
polícia e como se comportam 
as pessoas. Antes de me 
formar em engenharia, de 
fazer pós graduação no 
exterior e ter maior 
experiência de vida tive essa 
convivência de perto com a 
violência, onde pude saber 
como se comporta isto. 

A recuperação de pessoas 
consideradas violentas, que 
pratica, crimes hediondos, e 
que certos grupos de 
intelectuais, juristas e 
defensores de direitos 
humanos consideram possível 
com aplicação de penas mais 
brandas, não se faz de um dia 
para a noite. O castigo da 
prisão é fundamental para a 
correção de condutas, não se 

consegue recuperar um 
assassino potencial com 
simples aplicação de um 
castigo comum. O indivíduo de 
alta periculosidade, ao saber 
que sua condição privilegiada, 
de ter recebido uma pena leve 
para um crime bárbaro, vai sair 
da prisão e, fatalmente, 
cometer outro crime, por que 
ele sabe que ficará sempre 
impune. 

Reduzir a pena do 
traficante, do estuprador, do 
assassino não funciona. Mas, 
veja bem, esta é uma opinião 
pessoal, que eu penso, 
correspondente à opinião de 
expressiva maioria da 
população brasileira, diante do 
quadro de indignação geral 
que este projeto de lei que 
prevê a penalização para crimes 
hediondos está causando. 

Não houve deliberação do 
partido sobre o assunto. 
Obviamente se a posição do 
partido for contrária ao que 
penso atualmente, sere: 

obrigado a seguir a tendência c 
partido". Finalizou o deputado 
federal pelo PTB Paulo 
Heslander. 

Festejo de Sontc d Teresa □'Avilo 

De 6 a 15 de 

outubro de 1997 

Pr 

1 confraternização \ 

1 e Alegria. 

^tr~Í éÍT' 

Venha viver este 

grande momento! 

Â M©SSÂ 

» • 1 ;; : : , V , : | 

miKim TiaiSÂ ©"ÂVIILA 1 y ■■■■ — t nm 

10 Rodeio 

Espora de Ouro 

Realizará: 

Premiação: 20.000,00 
Período 

16 a 19.10,97 Inscrições abertas: na sede do Sinrural 

ou pelo telefone: 721-1797 
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Domingo Alegre 

É no BIC 

Das 10hs ao meio-dia 

E na TV Capital 

^ ik cC& QcetciâtQ. 

desafio continuo. No Dío dos 

Cnomços um programo especial 

OotIégnLO) Frei, Daunniíão respxoinKde sobre 

: a RÒDOVXA BELÉM^KRASÍUA e o 

ColégFilo SÃO jfos(é (do Egnlto 

respoinid*© S(0)bre O) Rio Toxcaintunis 

☆ ☆☆ 

Gincana ^ ^ ^ Show de 

Esportiva ^ ^ ^ Calouros 

vvvvvv ☆☆☆ 

w ☆☆☆ Praquem 

Gincana 

Cultural ÍZ "kik 

você tira 

o chapéu 

Apresentação: 

Gonor Farias. 

Participação de 

uma equipe de 

repórteres com 

flashs ao vivo 

mm. 

DOMINGO ALEGRE - A 

NOVA IMAGEM DA TV 

IMfERATklZENSE 
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Gaxiense fica fora do Maranhense 

FMF irá promover triangular para decidir campeonato de 97 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Copào 

Somente dois jogos serão 
realizados neste final de 
semana: 

amanhã sábado 11/10 
Tocantinópolis x João 

Lisboa 
Local: Tocantinópolis 
Horário : 16 horas 
Domingo 12/10 
Balsas x Açailândia 
Local : Balsas 
Horário : 16 horas 

Hermes 
de Freitas 

Domingo ; 12 / 10 
Americano x Janduí 
Horário : 9 horas 
Local: estádio 

Sampaio 
Corrêa 

O Time da Bolívia 
Querida estará jogando pela 
terceira divisão no próximo 
domingo diante do Santa 
Rosa em Belém . O Sampaio 
já pegou o time do paraense 
na primeira fase. empatando 
o primeiro em 0 x 0 . O 
Segundo jogo em São Luis o 
Sampaio venceu pelo placar 
de 4 x 0 . 

No dia 19 de outubro o 
Sampaio recebe o time do 
Santa Rosa em São Luis. 

O Copão Hermes de 
Freitas apresentou os 
seguintes resultados no final 
de semana próximo passado. 

Sábado 04/10 
Palmeiras 5x1 Ubarama Moto 
Ajax Jr. 2 x 1 Axixá Clube 
Domingo 05/10 
Payssandú 2x4 Pipes O Presidente do Moto 

Balsas José Raimundo Rodrigues 
Olho D'água 1x2 Sitio disse que irá realizar 

Novo algumas contratações para o 
campeonato maranhense 

Campeonato deste ano. 
Brasileiro O Técnico Lira 

permanecerá até o final do 
• - _ campeonato. Só para 

refrescar a memória do 
torcedor do Papáo do Norte. 
O time saiu da segunda 
divisão e jogará a terceira no 
ano que vem. 

Cavalo 
m de Aço 

Na quarta feira tivemos os 
seguintes jogos. 

Coritiba 1x1 Palmeiras 
Vitória 3x2 Botafogo 
Cruzeiro 0x0 Vasco da 

Gama 
Amanhã sábado 4 jogos. 
Coritiba x Vasco (TV) 
Flamengo x São Paulo 

(TV) 
Corinthians x Paraná 
Santos x Guarani 

Amador 

4^ 

Jogos do final de semana 
Sábado-11/10 
Tiradentes x Sena 
Horário : 16 horas 
Local; estádio 

A diretoria do time ainda 
não se pronunciou sobre a 
formação do mesmo . O 
Campeonato deve começar 
daqui a 15 dias . Mais uma 
vez nossos dirigentes do 
futebol profissional, querem 
dar uma de amador . 

Seleção 

O Grande público foi 
prestigiar a seleção ontem no 
estádio Mangueirão em 
Belém. O Estádio foi 
totalmente reformado pelo 
prefeito Almir Gabriel e 
recebeu elogios da 
delegação do selecionado 
brasileiro. 

João 
Lisboa 

Acontecerá logo mas as 
16 horas no estádio 
Cafeteirão , o treino apronto 
do time de João Lisboa 
visando o jogo de amanhã a 
tarde em Tocantinópolis com 
o time do mesmo nome. 

O Treinador Pelé disse 
que o seu time apresentará 
um futebol bem mais 
compacto nesta segunda 
fase. 

Organização do Campeonato Maranhense, 
deixa times fora da competição 

O Time da Caxiense não irá 
participar do campeonato 
maranhense deste ano. A 
afirmação foi do diretor do 
time Duquinha. Ele colocou 
que Alberto Ferreira está 
desprestigiando os times do 
interior do estado ,com a 

mudança no sistema de renda. 
Duquinha disse ainda que no 
primeiro turno . Alberto 
procurou os times do interior 
para fazer o campeonato , 
quando Moto e Sampaio não 
queriam falar com ele sobre o 
assunto. 

O Presidente da FMF , 
afirmou que irá realizar um 
triangular com a ausência da 
Caxiense. 

O Primeiro jogo que da 
melhor de quatro pontos entre 
Moto e Sampaio , terá o seu 
primeiro jogo na próxima 
quarta feira dia 15 de outubro 
de 97. O Presidente do 
Sampaio afirmou que irá jogar 
enquanto o seu time estiver no 
campeonato brasileiro no 
meio de semana no 
campeonato maranhense. 
Manoel Ribeiro afirmou que 
as datas do brasileiro não 
podem ser mudadas e a 
melhor maneira de o Sampaio 
participar do campeonato 
estadual e jogar no meio de 
semana. 

Alberto Ferreira 
presidente da FMF . disse que 
é importante a realização dos 
jogos entre Moto e Sampaio , 
para se conhecer o time que 
levará o ponto de bonificação 

O Imperatriz por ter ganho 
o primeiro turno ou a chave do 
interior tem um ponto de 
bonificação para o 
quadrangular ou triangular 
final. 

Alberto Ferreira, confirma 
que a CBF na pessoa do seu 
diretor técnico Gilberto 
Coelho irá dar duas vagas ao 
estado do Maranhão na Copa 
do Brasil. 

Em 97 , o representante 
legal na Copa do Brasil que 
seria o Bacabal , não 
participou alegando que o 
jogo com o Fortaleza foi 
marcado para São Luis e não 
na Cidade de Bacabal como 
esperavam os dirigentes e os 
torcedores do time 

O Bacabal foi punido pela 
CBF e não disputará 
campeonatos brasileiros e 
torneios organizados pela 
mesma durante uma boa 
temporada. 

Seleção Brasileira fez último jogo 

A Cidade de Belém do 
Pará que vive o momento da 
maior festa religiosa do 
Estado o Círio de Nazaré , 
teve ontem o privilégio de 
ver o Brasil fazendo o último 
amistoso do ano erh nosso 
território diante do lime do 
Marrocos. 

O Público compareceu em 
grande número nos dois 
times , que segundo 

Zagallo fechou amistosos no Brasil em 97 

estimativa da Polícia Militar 
estava em torno de 7 mil 
pessoas. 

No jogo de ontem o 
Mangueirão que passou por 
uma grande reforma 
promovida pelo governador 
Almir Gabriel, recebeu um 
grande público que 
prestigiou o time do Brasil, 
tetra campeão do mundo. 

Zagallo disse que o 

amistoso de ontem foi muito 
importante . principalmente 
porque teve a oportunidade 
de observar alguns 
jogadores. Ele citou o meio 
campista Zé Elias que após 
um ano retorna como titular 
da seleção canarinho. 

Outro jogador que 
mostrou que tem vaga para as 
próximas colocações , foi o 
atacante Donizette do 

Corinthians que jogou e, 
mostrou todo o seu potência 

Zagallo no final do jogo 
disse que foi de muita 
importância e que o Brasil 
tem a melhor safra de 
jogadores de todos os 
tempos. Afirmou ainda que 
vai continuar até o final do 
ano observando jogadores 
para a formação do grupo que 
vai a Copa do Mundo. 

Cop ao Hermes da Fonseca 

Classificação Geral e 

resultados da última rodad? 

Confira os resultados da 
rodada dos dias 4 e 5 de 
outubro de 97. 

Sábado 04/ 10 
Palmeiras 5 x 1 Ubarama 
Local : São Miguel 
Horário : 16 horas 
Ajax Jr. 2x1 Axixá 
Local: Alto Bonito 
Horário : 16 horas 
Domingo 05 / 10 

Payssandú 2x4 Pipes 
Balsas 

Local: Centro dos Tomé 
Horário : 16 horas 

Olho D'água x 1 x 2 Sitio 
Novo 

Local: Olho D'água 
Horário : 16 horas 
Classificação 
Grupo - A 

1) Sitio Novo - 7 pontos 
2) Axixá Jr. 4 pontos 
3) Grota do Meio - 3 pontos 

Grupo - B 
1) Olho D'água - 4 pontos 
2) Neves Brindes - 3 pontos 
3) Axixá - 1 ponto 

Grupo -C 
Tocantins - 7 pontos 

2) Pipes Balsas - 7 pontos 
3) Ubarama - 6 pontos 

Grupo - D 
1) Palmeiras - 5 pontos 
2) Corinthians - 1 ponto 
3) Payssandú - 0 

OBS : Classificam dois 
times de cada chave para a 
segunda fase. 

Futebol legal é na Capital 

Hoje diretode Belém: 

Brasil x Mrirrocos 

21h45- Horário de 
Brasília 

Narração : Renilson 
Sousa 

Reportagens: Helder 
Madeira 

Oferecimento: 
Expresso Açailandia. Cargas e encomendas - 723 -2885 - Passagens - 723 -2835 
Barra Grande Mat. de Construção 
Drogaria Santa Rita-Drogaria Cameleira 
Panificadora Pão Nosso 
Sind.Trabalhadores Rurais de João Lisboa 
Arco Iris Bar 

ÍIlRyM 

® 721-4878 

_ i 

A sua melhor 

qualidade em SOM e 

— -v—m mr -A s—< W "A w © Super Quadra 602 -Quadra 04-Casa 10 

ÁUDIO & VÍDEO IMAUrLM | 
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Çmm^ê monda! 

Relógio Séculus 
Flash-G A Prova de Shok 
RS 37,80í7 vista ou 
1+5 Cheques Mensais 

6,30 

sem /uros 

1 

9 

<■> % 

11 UND 

Vídeo Game Super Set 
C/ Super Mario World 
RS 239,00(7 vista ou 
1+11 Mensais 

IMIIMTEIMDO 

acompanha 

um cartucho 

26,90 

ou 1+4 Cheques de R$ 51,50 

■■mm. 

mm. 

Saí Car Bandeirante 
RS 125,00/7 r/f/(7 ou 
1+11 Mensais 

Brinca Nene Monica 
RS 29,50(7 vista ou 
1+3 Cheques Mensais —m 

►rinca Nene - 
ão«áafta| s ^r; 

7, 38 

J 1 r, 
• a •:> 

4 

i 
m 

10 UND 

BRINQUEDOS 

BAfOBRANTE 

09 
GKOM 

Teclado Cásio 
RS 135^00(7 vista ou 
1+4 Cheques Mensais 

CASIO 

29, 00 

íiiMMMm&mm 

100 Sons/100 Ritmos 

02 UND 

ISfct comprei ò 

03 UND 

rA 

COM CHEQUES 

Gugu Na Minha Casa 
RS 18,00(7 K/>/(7 OU 
1+3 Cheques Mensais 

S UM 

4 

BRINQUEDOS 
S/c 'lia Bandeirante 
RS ur.OOcr vista ou 
1+11 Mensais 

BANDBRANTE 

San Cross Gatinha 12" 

k 

• • Mk ■M 04 UND s , 

GbíOM 

* 

50 
f ri 

i sem furos 03 UND 

W Bebe A Bordo (Carrinho) 
RS 7,90(7 vista ou 
1+J Cheques Mensais 

CKOM 

97 
» 

sem furos 03 UND 

Cf 

IVar - 0 Jogo da Estratégia 
RS 29,80(7 vista ou 
1+3 Cheques Mensais 

7, 

sem furos 

45 

GIÍOM 

03 UND 

sem furos 02 UND 

So/a MVL ( Vôlei Bali) 
RSl8,90(7 r/y/(7 ou 
1+3 Cheques Mensais 

4. 

sem juros 

72 

ItJIflNfMA 

NacAN^WVX 

érl 
06 UND 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

Ofertas válidas até 11 /10/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as lojas de 
Imperatriz. Plano carnet 12x (1 -i-l 1) juros de 6% a.m, Plano Cheques 5X (1+4) juros de 3,9£ a.m. Plano 

com ou sem entrada, pgtos.de 30 em 30 dias. A loja se reserva o direito de não vender no atacado. 
Vendas a prazo é reservado ao gerente a aprovação, do cadastro 



1- 12 □ policia □ sexta-feira, 10 de outubro de 1997 Editor responsável: Francisco do Valle JORNAL CAPITAL 

PG não tem pistas de 

quem matou aposentado 

Primeiras investigações indicam que foi crime de latrocínio 

O aposentado Anderson 
Pereira da Costa, 
maranhense, 69 anos de 
idade, foi morto por 
enforcamento na tarde da 
última quarta-feira foi 
sepultado no cemitério 
Campo da Saudade com muita 
revolta por parte da família. 

O aposentado foi 
encontrado caído ao chão um 
fio de telefone no pescoço, o 
que deixou claro que o crime 
tem características de 
latrocínio. A vítima residia na 
Rua Ceará, 597- as 
proximidades do Timbira 
Shopping. 

A equipe de policiais que 
estiveram no local do crime 
acreditam que o aposentado 
tenha sido vítima de 
arrombadores, e que deve ter 
sido por morto devido 
reconhecer os elementos e ter 
reagido. O corpo de Anderson 
foi encontrado na cozinha da 
casa onde ele morava sozinho. 
Com as péssimas condições 

A morte do aposentado foi registrado no 13 DP e transferida para DRF 

de segurança da residência 
ficou fácil para que os 
elementos adentrasse a 
residência para cometer o 
latrocínio. 

A polícia informou ainda 
que o elemento que enforcou 

o aposentado entrou pela porta 
da frente. Dentro da casa o 
elemento revirou todos os 
pertences de Anderson, 
provavelmente a procura de 
dinheiro por saber que o 
ancião vivia de sua 

aposentadoria. 
O caso foi entregue ao 

delegado da Roubos e Furtos 
- Reginaldo Nunes, onde abriu 
inquérito para a apurar mais 
este crime de latrocínio 
ocorrido em Imperatriz. 

Delegado pede provisória de assaltante 

Gabina pede prisão provisória para elemento acusado de assassinar pedreiro 

Edilson Santos, chefe de capturas da Depol em ação 

O delegado Augusto Gabina, 
pediu na tarde de ontem prisão 
provisória para o elemento 
Cláudio Rosário da Silva, 
maranhense, 20 anos de idade, 
residente no bairro Santa Rita 
e que se encontra internado em 
dos leitos do Hospital Santa 
Marta. 

Cláudio é acusado de 
assassinado o pedreiro Pedro 
Lopes de Souza, maranhense, 
casado, também residente no 
bairro Santa Rita. A vítima foi 
morta com um tiro de revólver 
no pescoço. O primo de Pedro, 
Gildevan da Silva Costa, 
maranhense, 23 anos de idade, 
também foi alvejado com um 
tiro de raspão. 

De acordo com Gildevan, a 
vitima e ele, juntamente com 
duas mulheres trafegavam com 
destino ao Clube Casa Branca, 
na noite do último sábado (04), 
quando foram surpreendidos 
por dois elementos armados de 

revólveres. 
Gildevan e Pedro, reagiram 

a voz de assalto e foram 
alvejados com disparos de 
revólveres. As duas mulheres 
só não foram alvejados porque 
conseguiram evadir-se do local. 
A vítima que portava uma faca 
tipo pexeira acabou desferindo 
duas facadas em Cláudio que 
acabou fugindo do local mais 
acabou sendo socorrido e 
levado a uma das clínicas de 
Imperatriz. 

Para a surpresa de Gildevan, 
que sobreviveu dos disparos 
feitos por Claúdio acabou o 
reconhecendo e comunicado o 
fato a Polícia. 

O delegado Augusto Gabina, 
baseado neste depoimentos 
acabou pedindo a prisão 
temporária do elemento que 
ainda se encontra em dos leitos 
do Hospital Santa Marta. O 
outro comparsa de Claúdio 
continua foragido. 

Vaqueiro estava embriagado 

O afogamento do vaqueiro "José Antonio" esta sendo investigada 

O vaqueiro José Antonio 
Pereira de Oliveira, 
maranhense, residente, na 
fazenda São Benedito 
povoado do Bananal (Senador 
Edson Lobão) era filho de 
Fernando Pereira de Oliveira 
e Maria Pereira de Oliveira. 

O corpo do José Antonio 
foi encontrado boiando em 
um açude naquele povoado. 
De acordo com informações 
da esposa da vítima Maria 
Lima Gomes de Souza, José 
Antonio foi visto indo para o 

referido açude em visível 
estado de embriaguez 
alcooliza. 

Com mais esta verão a 
Polícia passa a acreditar que 
o vaqueiro teria tentado 
tomar banho no açude e 
acabou se afogando. Pelo 
estado em que se encontrava 
o corpo, a Polícia acredita que 
ele tenha sido morto por 
afogamento ainda no 
domingo. 

O corpo foi encontrado por 
volta das 21h00 horas da 

última terça-feira, e foi 
sepultado na tarde desta 
última quarta-feira. . 

A esposa da vítima disse 
ainda que desde das primeiras 
horas do domingo que o 
esposo teria desaparecido, 
deixando a mesma 
preocupada. O caso foi 
registrado no Plantão Central 
da Delegacia Regional- DRF- 
Delegacia de Roubos e Furtos 
e transferido para a Delegacia 
do Primeiro Distrito onde está 
sendo investigado. 
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Jobert Aleixo 

Perda de documentos 

Gildevan Soares Aquino, 
maranhense, residente na 
Rua Barão do Rio Branco, 
comunicou da Depol que 
perdeu sua Carteira Porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como, Carteira de 
Identidade Civil, Carteira de 
Trabalho e Previdência 
Social e outros 

perdeu sua bolsa contendo 
todos seus documentos 
pessoais, tais como, 
Carteira de Identidade 
Civil, C.P.F., Titulo Eleitoral 
e outros. 

Furto de documentos 

Perda de documentos 

Francisco Marcones de 
Araújo, maranhense, 
solteiro, residente na Rua 
Bom Jesus, comúnicou que 
perdeu todos seus 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido quando o queixoso 
trafegava pela Avenida 
Dorgival Pinheiro de Souza 

Edilson Tavraes Vieira, 
maranhense, solteiro, 
residente no bairro Vila 
Lobão, esteve na Delegacia 
de Polícia comunicar que 
desapareceu uma bola 
contendo todos seus 
documentos pessoais. De 
acordo com o comunicante 
a referida bolsa estava na 
estante de sua residência. 

Furto de bick 

Perda de documentos 

Joaquim Farias de Lima 
Mendes, maranhense, 
casado, residente no bairro 
Nova Imperatriz comunicou 
na Depol que perdeu sua 
carteira porta- cédula 
contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como, Carteira de 
Identidade Civil, Título 
Eleitoral e outros. 

Maria Aparecida Neves 
de Souza, maranhense, 
solteira, residente no bairro 
Nova Imperatriz comunicou 
que elementos 
desconhecidos furtaram 
sua bicicleta Moutain Bik, 
cor azul, ano 97. Fato 
ocorrido na tarde desta 
última quarta-feira 

Arrombamento 

Perda de documentos 

Joaquim de Jesus 
Menezes, maranhense, 
solteiro, residente na Rua 
Beta esteve na Depol para 
comunicar que perdeu uma 
bolsa contendo vários 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido quando o 
comunicante trafegava pelo 
centro comercial de 
Imperatriz 

Roberto Martins de 
Soza, maranhense, casado, 
residente no bairro Vila 
Nova esteve na Depol para 
comunicar que elementos 
desconhecidos arrombaram 
sua residência e levaram 
vários objetos, entre os 
quais, um aparelho de som 
3 em 1 e outros objetos de 
pequenos valores 

Perda de documentos 

Perda de documentos 

Raimundo Nonato Dantas 
da Silva, maranhense, 
casado, residente na Rua 
Florianópolis, esteve na 
Depol para comunicar que 

Anízia Saraiva dos 
Santos, maranhense, 
casada, residente r 
Bernardo Sayão comunicou 
que perdeu sua Carteira de 
Identida Civil. Conforme a 
comunicante o fato ocorreu 
na tarde da última quarta- 
feira quando trafegava pelo 
centro comercial de 
Imperatriz 
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Gaxiense fica fora do Maranhense 

FMF irá promover triangular para decidir campeonato de 97 
O Presidente da FMF 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Copão 

Somente dois jogos serão 
realizados neste final de 
semana: 

amanhã sábado 11/10 
Tocantinópolis x João 

Lisboa 
Local: Tocantinópolis 
Horário : 16 horas 
Domingo 12/10 
Balsas x Açailândia 
Local: Balsas 
Horário : 16 horas 

Hermes 
de Freitas 

Domingo : 12 / 10 
Americano x Janduí 
Horário : 9 horas 
Local: estádio 

Sampaio 
Corrêa 

O Time da Bolívia 
Querida estará jogando pela 
terceira divisão no próximo 
domingo diante do Santa 
Rosa em Belém . O Sampaio 
já pegou o time do paraense 
na primeira fase, empatando 
o primeiro em 0 x 0 . O 
Segundo jogo em São Luis o 
Sampaio venceu pelo placar 
de 4 x 0 . 

No dia 19 de outubro o 
Sampaio recebe o time do 
Santa Rosa em São Luis. 

O Copão Hermes de 
Freitas apresentou os 
seguintes resultados no final 
de semana próximo passado. 

Sábado 04/10 
Palmeiras 5x1 Ubarama Moto 
Ajax Jr. 2 x 1 Axixá Clube 
Domingo 05/10 
Payssandü 2x4 Pipes O Presidente do Moto 

Balsas José Raimundo Rodrigues 
Olho D'água 1x2 Sitio disse que irá realizar 

Novo algumas contratações para o 
campeonato maranhense 

Campeonato deste ano. 
Brasileiro O Técnico Lira 

permanecerá até o final do 
/ r campeonato. Só para 

/ refrescar a memória do 
torcedor do Papão do Norte. 

riÉ Â O time sa'u da segunda 
divisão e jogará a terceira no 

- , " ano que vem. 

Cavalo 
de Aço 

Na quarta feira tivemos os 
seguintes jogos. 

Coritiba 1x1 Palmeiras 
Vitória 3x2 Botafogo 
Cruzeiro 0x0 Vasco da 

Gama 
Amanhã sábado 4 jogos. 
Coritiba x Vasco (TV) 
Flamengo x São Paulo 

(TV) 
Corinthians x Paraná 
Santos x Guarani 

Amador 

4^ 

Jogos do final de semana 
Sábado-11/10 
Tiradentes x Sena 
Horário : 16 horas 
Local; estádio 

A diretoria do time ainda 
não se pronunciou sobre a 
formação do mesmo . O 
Campeonato deve começar 
daqui a 15 dias . Mais uma 
vez nossos dirigentes do 
futebol profissional, querem 
dar uma de amador . 

Seleção 

O Grande público foi 
prestigiar a seleção ontem no 
estádio Mangueirão cm 
Belém. O Estádio foi 
totalmente reformado pelo 
prefeito Almir Gabriel e 
recebeu elogios da 
delegação do selecionado 
brasileiro. 

João 
Lisboa 

Acontecerá logo mas as 
16 horas no estádio 
Cafeteirão , o treino apronto 
do time de João Lisboa 
visando o jogo de amanhã a 
tarde em Tocantinópolis com 
o time do mesmo nome. 

O Treinador Pelé disse 
que o seu time apresentará 
um futebol bem mais 
compacto nesta segunda 
fase. 

Organização do Campeonato Maranhense, 
deixa times fora da competição 

O Time da Caxiense não irá 
participar do campeonato 
maranhense deste ano. A 
afirmação foi do diretor do 
time Duquinha. Ele colocou 
que Alberto Ferreira está 
desprestigiando os times do 
interior do estado ,com a 

mudança no sistema de renda. 
Duquinha disse ainda que no 
primeiro turno , Alberto 
procurou os times do interior 
para fazer o campeonato , 
quando Moto e Sampaio não 
queriam falar com ele sobre o 
assunto. 

afirmou que irá realizar um 
triangular com a ausência da 
Caxiense. 

O Primeiro jogo que da 
melhor de quatro pontos entre 
Moto e Sampaio , terá o seu 
primeiro jogo na próxima 
quarta feira dia 15 de outubro 
de 97. O Presidente do 
Sampaio afirmou que irá jogar 
enquanto o seu time estiver no 
campeonato brasileiro no 
meio de semana no 
campeonato maranhense. 
Manoel Ribeiro afirmou que 
as datas do brasileiro não 
podem ser mudadas e a 
melhor maneira de o Sampaio 
participar do campeonato 
estadual e jogar no meio de 
semana. 

Alberto Ferreira 
presidente da FMF . disse que 
é importante a realização dos 
jogos entre Moto e Sampaio . 
para se conhecer o time que 
levará o ponto de bonificação 

O Imperatriz por ter ganho 
o primeiro turno ou a chave do 
interior tem um ponto de 
bonificação para o 
quadrangular ou triangular 
final. 

Alberto Ferreira, confirma 
que a CBF na pessoa do seu 
diretor técnico Gilberto 
Coelho irá dar duas vagas ao 
estado do Maranhão na Copa 
do Brasil. 

Em 97 , o representante 
legal na Copa do Brasil que 
seria o Bacabal , não 
participou alegando que o 
jogo com o Fortaleza foi 
marcado para São Luis e não 
na Cidade de Bacabal como 
esperavam os dirigentes e os 
torcedores do tinir 

O Bacabal foi punido pela 
CBF e não disputará 
campeonatos brasileiros e 
torneios organizados pela 
mesma durante uma boa 
temporada. 

Seleção Brasileira fez último jogo 

A Cidade de Belém do 
Fará que vive o momento da 
maior festa religiosa do 
Estado o Círio de Nazaré , 
teve ontem o privilégio de 
ver o Brasil fazendo o último 
amistoso do ano em nosso 
território diante do time do 
Marrocos. 

O Público compareceu em 
grande número nos dois 
times , que segundo 

Zagallo fechou amistosos no Brasil em 97 

estimativa da Polícia Militar 
estava em torno de 7 mil 
pessoas. 

No jogo de ontem o 
Mangueirão que passou por 
uma grande reforma 
promovida pelo governador 
Almir Gabriel, recebeu um 
grande público que 
prestigiou o time do Brasil, 
tetra campeão do mundo. 

Zagallo disse que o 

amistoso de ontem foi muito 
importante , principalmente 
porque teve a oportunidade 
de observar alguns 
jogadores. Ele citou o meio 
campista Zé Elias que após 
um ano retorna como titular 
da seleção canarinho. 

Outro jogador que 
mostrou que tem vaga para as 
próximas colocações , foi o 
atacante Donizette do 

Corinthians que jogou e 
mostrou todo o seu potência 

Zagallo no final do jogo 
disse que foi de muita 
importância e que o Brasil 
tem a melhor safra de 
jogadores de todos os 
tempos. Afirmou ainda que 
vai continuar até o final do 
ano observando jogadores 
para a formação do grupo que 
vai a Copa do Mundo. 

■ Copão Hermes da Fonseca 

Classificação Geral e 

resultados da última rodada 

Confira os resultados da 
rodada dos dias 4 e 5 de 
outubro de 97. 

Sábado 04/ 10 
Palmeiras 5x1 Ubarama 
Local; São Miguel 
Horário : 16 horas 
Ajax Jr. 2x1 Axixá 
Local : Alto Bonito 
Horário ; 16 horas 
Domingo 05 / 10 

Payssandú 2x4 Pipes 
Balsas 

Local ; Centro dos Tomé 
Horário : 16 horas 

Olho D'água x 1 x 2 Sitio 
Novo 

Local; Olho D'água 
Horário : 16 horas 
Classificação 
Grupo - A 

1) Sitio Novo - 7 pontos 
2) Axixá Jr. 4 pontos 
3) Grota do Meio - 3 pontos 

Grupo - B 
1) Olho D'água - 4 pontos 
2) Neves Brindes - 3 pontos 
3) Axixá - 1 ponto 

Grupo -C 
Tocantins - 7 pontos 

2) Pipes Balsas - 7 pontos 
3) Ubarama - 6 pontos 

Grupo - D 
1) Palmeiras - 5 pontos 
2) Corinthians - 1 ponto 
3) Payssandú - 0 

OBS : Classificam dois 
times de cada chave para a 
segunda fase. 

Futebol legal é na Capital 

Hoje diretode Belém: 

Brasil x Mnrrocos 

21h45- Horário de 
Brasília 

Narração : Renilson 
Sousa 

Reportagens: Helder 
Madeira 

Oferecimento: 
Expresso Açailandia. Cargas e encomendas - 723 -2885 - Passagens - 723 -2835 
Barra Grande Mat. de Construção 
Drogaria Santa Rita-Drogaria Cameleira 
Panificadora Pão Nosso 
Sind.Trabalhadores Rurais de João Lisboa 
Arco Íris Bar 

® 721-4878 
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