
SISTEMA 

TUCANU S DE 

PRODUÇÕES 

Imperatriz - MA 

Ano 111 N" 856 

JORNAL CAPITAL 

Quarta-feira, 17 de setembro de 1997 

()rgã" tb Sistoma liu^nu s (Inl^Dduçòas H Fundador Conor Farias H Diretor de Redação: Frederia) Luiz 

lista lvdi<,ão contêm 
ifí Págínâs e 

dois t aderuos 

MA: RS 1,(X) Outros Estados; RS 1,50 

Posto do Cumaru deixa de 

vacinar contra sarampo 

■ informes 

Especiais 

Concurso 

Público 

As pessoas que se 
instreverara no concurso 
público, promovido pela 
Prefeitura Municipal de 
Imperatriz aguardam com 
—uita expectativa a 
^alizaçao do mesmo, no 
próximo domingo, dia 21 

O concurso oferece 
mil e queinhentas vagas 
no quadro funcional. 

Confira com maiores 
detalhes sobre o 
concurso com Machado 
Neto na Página 1-7 

INDICADOR 

ar Comercial 
Compra  R$ 1,0583 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1,0205 
Dólar Paralelo 
Compra 
Dólar Paralelo 
Venda —;  

 R$ 1,130 

  R$ 1,140 
Dólar Turismo 
Compra   R$1,075 
Dólar Turismo 
Venda   
Ouro (g) 
Venda   

R$ 1.105 

 RS 11.39 
Poupança 
Rendimento   1,1530% 
Ufir 
Valor    K$ 0,9108 
Salário Mínimo 
Setembro   R$ 120,00 
Salário Familia 
Valor R$ 7,66 
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Social 
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Prefeito Ildon Marqihes deternrmnu príoríd.idc para realização da IC onferênciu 

  Municipal de Assistência Social. Página 1-9. 

O Posto de Saúde do 
Cumaru, localizado no bairro 
Bacuri, na rua Leôncio Pires 
Dourado, estava sem vacina 
contra o sarampo. 

O surto da doença em São 
Paulo motivou o imperatrizense 
a procurar os Postos de Saúde 
do município para aplicar a 
vacina. 

A coordenadora de 
Imunização da Senius, Maria das 
Graças, disse que à partir de 
hoje a situação estaria 
normalizada. 

Segundo ela, a situação 
aconteceu por "descuido" dos 
funcionários do Posto de Saúde. 

Maria das Graças disse que 
o ministro da Saúde, Carlos 
Albuquerque, não incluiu o 
Maranhão na lista dos Estados 
onde acontece uma intensa 
campanha de vacinação contra 
o sarampo. 

Mais na Página 1 -8. 

■ Cidelándia | ^ 

Prefeito Lisboa deixa estradas Gnado 0 Gomite 

vicinais em péssimo estado 

de Campestre 

A vereadora Socorro Costa, 
de Cidelándia, um dos novos 
municípios criados em 1997, 
denunciou os erros cometidos 
na prestação de contas da 
administração do prefeito 
Antônio Lisboa. 

Socorro Costa revela que na 
Prestação de Contas enviadas ao 
Legislativo, o prefeito disse que 
o município arrecadou até o 
presente, R$ 644 mil e já gastou 
R$ 1 milhão e vinte e quatro. 

Segundo ela, não há razão 
para uma dívida tão grande pois 
o município tem menos de um 
ano de criação. Socorro Costa 

revela que as estradas vicinais 
estão em péssimo estado e 
devem ficar intrafegáveis 
durante o inverno. 

A vereadora reclama do 
esgoto a céu aberto na sede do 
município. 

E das precárias condições de 
saúde. 

O tesoureiro da Associação 
dos Micros e Pequenos 
Empresários de Cidelándia, 
Vanderley Sousa, confirma que 
a merenda escolar ainda não 
chegou na rede de ensino 
municipal. 

O Farmacêutico José 

Ribamar Costa avalia que o 
"munícipio está abandonado". 

O presidente da Câmara de 
Vereadores, Ataíde Sampaio, 
defende o prefeito Antônio 
Lisboa. 

Ele alega que o prefeito já 
construiu, com recursos 
próprios, os prédios da Câmara 
e da Prefeitura. 

Com sessões nas quintas e 
sextas-feiras no período da noite, 
a Câmara de Vereadores tem 
nove integrantes. Cinco 
vereadores apoiam o prefeito 
Lisboa e quatro estão no bloco 
da oposição. 

A partir de agora, as 
Associações, Sindicatos e outras 
entidades não governamentais 
terão seus projetos analizados e 
aprovados Comitê de 
Desenvolvimento de 
Campestre, que viabilizará a 
liberação dos recursos junto ao 

■ Saúde pública 

Baneodo Nordeste. 
O vereador Edmilsom 

Martins, o mesmo que 
denunciou os desmandos 
administrativos do prefeito José 
Miranda, integra a coordenação 
do Comitê. 

Página 1-5 

Surto de sarampo 

Quase mil pedem 

socorro ao Decon 

O Departamento de Defesa 
do Consumidor, Decon, 
registrou somente neste ano 
de 1997,864 reclamações. 

O órgão já efetuou 18:'. 
notificações, promoveu 110 

audiências e fiscalizou 341 
estabelecimentos comerciais. 

O diretor do Decon, João 
Marques da Silva, disse que 
primeiro o órgão tenta um 
acordo entre o consumidor e a 

empresa. 
Ele confirma que o 

Consórcio Araguaia é o 
campeão imperatrizense de 
reclamações.Saiba como 
reclamar. Página 1-6. 

Galletti está classificado 

O registro de diversos 
casos de Sarampo, em 
Imperatriz e João Lisboa, leva 
muita gente aos Postos de 
Vacinação. 

Nesta terça feira, 

i Cultura 

surpreendidos com o anúncio: 
de que a vacina estava em falta | 
no Posto Cumarú. onde 
buscaram a imunização, muita 
gente se manifestou revoltada. 

Página 1 -8 

Página 2-2 

A equipe do Galletti, 
represenlanle de Açailàndia no 
Copão Maranhão do Sul. lói a 
primeira equipe a conseguir a 
elassi I icaçã( > por anl ec ij )açã< >. 

O Galletti eonsegiu a Açailàndia, o time está 
classificação ao golear o empolgando o torcedor que lola 
l qmercial de Dom hlizeu pelo o estádio local para os jogos do 
i ílacardc 4x2. Coj tão Maranhão do Sul. 

Tri-eampeão amador de Página 1-10 

Estudante 

realizam Feira 

Os alunos da escola Rui objetivo despertar maior 
Barbosa realizam nos dias 19 e interesse dos estudantes pela 
20, mais uma edição da beira literatura, acontece no Juçara 
Literária. Clube. 

O evento, que tem como Página 1-8 

M Concavo e Convexo 

44 anos de Record .... , 
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Programa de incentivo à leitura 

Secretaria Municipal de Educação vai implantar oficina 

O l Encontro Estadual do 
Programa Nacional de 
Incentivo à Ixntura (Proler) 
reuniu, em São Luís, 
secretários e técnicos em 
Educação, de 10 a 12 passados. 
O encontro foi coordenado pela 
Secretaria Estadual de Cultura, 
por intermédio da Biblioteca 
Pública Benedito Leite, em 
parceria com as secretarias de 
Educação Municipais e 
Estadual, além do 
Departamento de 
Biblioteconomia da 
Universidade Federal do 
Maranhão (Ufma). 

Foram realizadas oficinas e 

mesas redondas durante o 
encontro. Os representantes 
de 4.1 municípios maranhenses 
apresentaram sugestões e 
também aprovaram um 
documento, onde ficaram 
definidas todas as atividades a 
serem desenvolvidas nas 
escolas com professores e 
alunos. 

A realização do I Encont ro 
contribuiu para o 
fortalecimento de práticas e 
espaços de leitura, para a troca 
de experiências, ampliando as 
parceriase iniciativas, visando 
a concentração de todos os 
esforços e atenção da 

sociedade para a importância 
da leitura na sala de aula. 

Durante o F rol cr os 
participantes falaram sobre: 
Leitura e literatura; Leitura e 
imagem e ainda sobre Ação 
cultural e dinamização da 
biblioteca. 

Imperatriz e o Proler 
O secretário da Educação 

(Seduc) Agostinho Nolelo foi 
representado no Encontro, 
pelo presidente do Conselho 
Municipal de Educação, 
Ribamar Silva. O presidente do 
Conselho sugeriu, durante o 
encontro, a formação de 
grupos de leitura por parte dos 

será implantado em Imperatriz 

de leiura e produção de textos na escola Wady Fiquene 

professores. 
Segundo informações da 

Seduc, ainda esta semana, será 
desenvolvida uma experiência 
piloto na Escola Municipal 
Wady Fiquene. Será realizada 
uma oficina de leitura e 
produção de textos com os 
alunos. 

A meta, segundo o 
Departamento Pedagógico da 
Seduc, é atingir bli escolas até 
o final do ano e todo o universo 
de alunos e professores. 

A princípio, o trabalho será 
realizado com livros 
provinientes do Ministério da 
Educação e do Desporto 

(MEC) e do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). Lm kit de 80 livros 
vai fazer rodízio nas escolas. 
Desta forma pretende-se fazer 
com que o hábito da leitura e 
da produção de textos sejam 
atividades diárias nas escolas. 

FNDE 
O Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação 
celebra convênio, visando 
repassar, diretamente às 
escolas, os recursos 
destinados à manutenção delas, 
adotando como critério o 
número de alunos nelas 
matriculados. 

Segundo determina a 
Resolução n" 12, de 10 de maio 
de 199!), do Çoselho 
Deliberativo do FNDE. 
publicada no DOU, de 22 de 
maio de 95, Seção 1, p. 7323, 
somente estão aptas a receber 
recursos diretamente do MEC 
as escolas que contém 
unidades executoras próprias 
(caracterizadas pela existência 
de Caixa Escolar, Conselho 
Escolar e Associação de Pais e 
Mestres). Caso contrário, os 
recursos são transferidos via 
secretarias estaduais de 
Educação ou via prefeituras 
municipais. 

■ Gestão Compartilhada 

Ex-secretário do Governo do Ceará chega hoje a Imperatriz 

Ferreira Lima ministra palestra hoje. a convite do prefeito lldon Maques. no auditório da AC11. Ele 

vem falar sobre o pacto que revolucionou a administração pública daquele estado 

Anlonio Cláudio 

O modelo de Gestão 
Compartilhada, que acelerou 
nos últimos anos o 
desenvolvimento do Ceará, 
vai ser apresentado aos 
imperatrizenses, hoje, às 20 
horas, no auditório da 
Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz. O ex- 
secretário de Planejamento e 
coordenação geral do Estado 
do Ceará, Antonio Cláudio 
Ferreira Lima, a convite do 

prefeito lldon Marques, vai 
ministrar a palestra para 
prefeitos, vereadores, 
empresários e 
representantes comunitários 

A experiência do Estado 
tio Ceará com o pacto social 
foi vitoriosa. A implantação 
teve início em 1987, no 
primeiro governo de l asso 
Jereissati. O modelo gerou 
um surto de desenvolvimento 
que vem, cada vez mais, 

melhorando as condições de 
vida dos cearenses. Hoje, o 
Ceará é o Estado brasileiro 
dono do processo mais 
consolidado de 
desenvolvimento. 

Antonio Cláudio Ferreira 
Lima vem para prestar 
consultoria à Prefeitura de 
Imperatriz. Nessa 
oportunidade, atendendo a 
pedido do prefeito lldon 
Marques, ele vai fazer palestra 

sobre a experiência cearense 
aberta a todos que possam 
participar de uma Gestão 
Compartilhada em busca de 
soluções para os problemas da 
comunidade e de meios de 
desenvolvimento. 

Poderão participar do 
encontro de amanhã prefeitos 
e vereadores de todas as 
cidades da região, bem como 
outros representantes 
comunitários. 

FORTALEZA 

■ 

30 
, lif i. , ,,, fr f* 

/IP/IRECID/I 

1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

FORTALEZA. 08:20, 11:30 E 21:00 HS. 

ESCOLHA O SEU E CHALÊN. 

Convocação de Empregado 

Convoco as pessoas abaixo relacionadas que se encontram ausentes 

injustificadamente do trabalho há um prazo de 30 (trinta) dias a 

comparecerem em seus postos de serviço dentro de um prazo de três 

dias a contar da data desta publicação, sob pena de se configurar o 

abandono de emprego, na forma do Art. 482, letra "1" da CLT. 

MAT. NOME CTPS 
6144 ANTONIO CARLOS P DOS SANTOS 018516/0008-MA 
1833 ANTONIO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA 071630/0008-MA 
5816 DOMINGO CORREIA DA SILVA 055508/0001-MA 
6119 
6056 

EDIMAR FERNANDES DOS REIS 
FRANCISCO DE ASSIS L FILHO 

021021/0001-MA 
051755/0009-MA 

6159 FRANCISCO MARIANO S DA SILVA 015450/0003-TO 
6271 FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA 032199/0001-MA 
6161 IVANES DE SOUSA RIBEIRO 014670/0011-MA 
6113 JAISINHO DE OLIVEIRA SOUSA 074592/0001-MA 
6214 JONAS MARTINS DA SILVA 011955/0009-MA 
5822 JOSE CARLOS GOMES DA SILVA 511001/0002-TO 
6109 JOSE VALDINAR COSTA COUTINHO 011690/0002-MA 
5647 LOURENÇO PESSOA DE SOUSA 071618/0008-MA 
6043 LUDEMAR SOUSA FREITAS 009438/0001-TO 
6120 LUIZ COSTA COUTINHO 010492/0001-MA 
4837 MANOEL AMANCIO DE SOUSA 052215/0009-GO 
5484 MARIA FRANCISCA DO N ARAÚJO 015217/0009-MA 
5910 PAULO OLIVEIRA BARRETO 072452/0039-CE 
5927 RAIMUNDO NONATO N DA SILVA 034129/0002-MA 

/ 
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Valdinar discorda de Izídio sobre corte de energia 

Côncavo & 

Convexo 

•í : > 

Conor Farias 

44 anos 
deRecord 

A Rede Record complata 
mais um aniversário em 27 de 
setembro, consolidando a sua 
cobertura nacional e 
oferecendo ao público de todo 
o Brasil uma programação de 
primeira qualidade. 

44 anos 
de Record II 

Desde o começo do ano, a 
Record está de volta à 
leledramaturgia. Primeiro, 
com as minisséries e agora, no 
mês em que completa 44 
anos, com Canoa do Bagre, a 
nova atração de Novela das 8, 
que tem estréia prevista para 
15 de setembro. 

Com direção de Attílio 
Riccó e texto de Ronaldo 
CD-nbrone, a novela tem mais 
(. ^'OO capítulos e trata dos 
conflitos de uma comunidade 
de pescadores que vivem na 
vila de Canoa do Bagre, urna 
praia bastante isolada. 

44 anos 
de Record III 

A nova novela da Record 
promete criar um dos grandes 
vilões por Gianfrancesco 
Guarnieri, proprietário de 
uma pousada e de muitas 

■terras obtidas por método 
ilícitos, inclusive aquelas onde 
vivem os pescadores. 

Os tilliosde Juare/., Mário 
(V^.or Branco) e Anlonio 
(^mardo Franco), refletindo 
o caráter do pai, são fontes de 
muitos problemas para a 
comunidade, humilhando 
seus moradores e se 
aproveitando das moças da 
vila. 

Outro ponto de conflito 
constante é a proibição da 
pesca na éj )oca da desova, uma 
discussão que divide os 
moradores em dois blocos: 
alguns compreendem a 
proibição de pesca e tentam 
sobreviver desenvolvendo 

outras atividades. 
44 anos 

de Record IV 

Desde julho, episódios 
inéditos das melhores séries 
da televisão brasileira chegam 
semanalmente ao público da 
Record em lodo o Brasil. Os 
títulos, já bastante conhecidos 
e lergamente premiados pela 
crítica internacional, são 
apresentados às T, 6;', sábado 
c domingo, proporcionando 
uma excelente oportunidade 
para anunciantes que queiram 
associar as suas mensagens às 
audiências crescentes que a 
Record vem conquistando. 

44 anos 
de Record V 

Mundo Maravilha, O 
Mundo de Beakm.an e 
desenhos, muitos desenhos. 
Nas vésperas do Dia da 
Criança, a Record oferece uma 
linha direta e conômicacom as 
crianças de todo o Brasil. 

Diariamente a Rede Record 
oferece quatro horas de 
programação infantil para 
crianças de todas as idades, 
misturando jogos, 
brincadeiras, ciência e ação, 
divertimento e alegria em 
desenhos animados com 
personagens bem conhecidos 
por todos, como Gato Félix, 
Superman e outros, inéditos na 
televisão brasileira. 

44 anos 
de Record VI 

A partir das 9h!>(), Mara 
comanda Mundo Maravilha, 
num programa que é diversão 
garantida para as crianças, 
D ma at ração especial dentro 
do Mundo Maravilha é o 
Mundo de Beakman, a ciência 
explicada de forma clara e 
sempre divertida por 
Beakman e sua turma. Na 
seqüência, a Sessão Desenho. 
Nos dias de semana, à noite, a 
diversão continua com Zorro 
e Desenho Mania. 

Lanchonete MC 6RUNU'S 

SUCOS, VITRMINflS, SfiNDUICHCS, TIRfi 

GOSTOS m GCRRl, SALGADOS. 

C€RV€JflS, R€fRIG€RflNT€S, PORÇÕCS €TC. 

RVÉNIDR GETÚLIO VRRGRS, 1352 - 
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0 vereador Valdinar Barros, 
PT, disse que a Cemar foi 
injusta com a Câmara 
Municipal, pois o Poder 
Legislativo tinha débitos 
referentes a 1994 e somente 
anteontem a Companhia 
Energética resolveu 
interomper o fornecimento de 
energia elétrica da Casa de 
Dorgival Pinheiro de Sousa. 

Valdinar disse que o cidadão 
comum, sem influência política, 
basta atrasar "um ou dois 

Valdinar Barros (esq.) tem opinião diferente de Valmir Izídio 
meses e a Cemar corta o 
fornecimento". 

O presidente da Câmara, 
Valmir Izídio, disse que a 
Cemar promoveu o corte sem 
nenhuma notificação. "Fui pego 
de surpresa", disse. 

No entanto, Valdinar Barros 
rebate afirmando que a Cemar 
está anunciando direto por 
intermédio do rádio e da 
televisão que a Companhia está 
em "intensa programação para 
corte da energia para quem 

está com a conta de luz 
atrasada". 

Valmir Izídio alega que o 
pagamento da Cemar, por ser 
um débito anterior a sua 
administração, "não estava 
devidamente empenhado". 

"Eu tenho a programação 
de todos os débitos da minha 
administração", defende-se 
Izídio. 

O secretário da Fazenda, 
Edson Lima, confirmou que a 
Prefeitura Municipal mantém 

em dia o repasse financeiro 
para os vereadores. 

Somente no mês de agosto, 
R$ 175 mil foram creditados na 
contada Câmara Municipal. 

Edson Lima também 
esclarece que o repasse é 
efetuado todo o dia 20 de cada 
mês."Quando acontece atraso 
é por conta da própria Câmara, 
pois eles não pagam o INSS e 
acontece o bloqueio do Fundo 
de Participação dos Município", 
confirmou. 

Gomo bom escoteiro: Sempre Alerta 

Coragem do vereador Valdinar Barros deve ser seguida 

por Frederico Luiz 
Da Direção de Redação 

A socieadade civil, o 
cidadão, o contribuinte, deve 
permanecer sempre alerta 
sobre as atitudes dos 
podercs constituídos. 

A opinião pública, pois, 
comporta-se como o eterno 
vigilante do que acontece no 
Executivo, Legislativo e 
j udiciário. 

Esta quinzena ê rica para 
ilustrarmos essa máxima. 

Em nível local, e tratando 
do Poder Judiciário, o Juiz 
Fernando Mendonça, de 
forma hábil e sábia, divulgou 

pesquisa acerca da ineficácia 
dos inquéritos 
administrativos. 

Ele mostrou que muitos 
inquéritos sobre 
assassinatos, sequer são 
concluídos. 

Em nível nacional. 
Anteontem, os ministros do 
Supremo Tribunal Federal, 
mostraram que a lei aprovada 
pelos deputados para a 
eleição do próximo ano, é 
inconstitucional. 

A lei realça privilégios dos 
detentores de cargos do 
Executivo que disputam a 
reeleição. 

Em relação ao Poder 

Legislativo, toda a imprensa 
brasileira noticiou o 
abrandamento das penas 
crimes hediondos, aprovado 
pela Comissão de 
Constituição e Justiça do 
Senado da República. 

O próprio senador 
Bernardo Cabral, presidente 
da CCJ, confirmou que houve 
"um cochilo" de sua parte. 

Esse "cochilo", 
simplesmente incentiva a 
prática de seqüestro, tortura 
e assassinato por motivo 
torpe. 

Na Terra do Frei Manoel 
Procópio, a Câmara 
Municipal deixou de pagar a 

conta da luz e a Cemar, 
acertadamente, cortou o 
funcionamento da energia 
elétrica da Casa de Dorgival 
Pinheiro de Sousa. 

Ontem, foi efetuado o 
pagamento da Conta e a luz 
retornou ao Poder 
Legislativo. 

A população reage com 
revolta ao saber, que mesmo 
recebendo R$ 6 mil mensais, 
os vereadores são incapazes 
de pagar uma simples conta 
de luz. 

E dessa forma, como bom 
escoteiro, Sempre Alerta, 
que a população corrige os 
erros das Casas legisladoras. 

j Cidade Agora ] 
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Comentários: Frederico Luiz 

/ 

Reportagens: 

Eecmcisco do Valle 

Apresentação: ;Aueie\o 13eiFo e -Holde-e 

Conor Farias yVladeieo. 
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VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e empreeadores 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários aue 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários, 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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por THOMPSON MOTA 

Energia 

A Cemar - Companhia 
Energética do 
Maranhão,consegue pegar 
os Vereadores com calças 
curtas. Não pela falta de 
energia dos senhores 
Vereadores, até que os Edis 
estão trabalhando, todos 
imbuídos em defender os 
interesses do povo desta 
cidade. Seria razoável se o 
corte de energia fosse pelo 

atraso de dois meses, o que 
geralmente acontece com pais 
de família, que deixam de 
pagar a luz, para dar de comer 
aos seus rebentos. A Cemar 
não perdoa ninguém, chega a 
colocar avisos em televisão 
comunicando o corte de 
pessoas em atraso, e após o 
pagamento, tres dias úteis para 
religação. O que não estamos 
entendendo é que a Camara 
Municipal de Imperatriz, está 
em atraso, desde o ano de 1994, 
pasmem senhores, repetindo, 
desde o ano de 1994, para 1997 
são 5 anos, uma infância. Não 
vamos agora crucificar o 
Presidente atual da Camara, 
Vereador Walmir Izidio, isso 
ainda é o reflexo dos 
desmandos da Legislatura 
passada. A dívida junto a 
Cemar é de R$ 14.600,00, se 
formos dividir, ou ratear entre 
os Senhores Vereadores, cada 
um teria que desembolsar 
apenas R$ 768,42, no entanto, 
isso representaria muito para 
alguns Vereadores, que alegam 
não terem R$ 200,00 (Duzentos 
Reais) por mes para pagarem 
uma Assessoria Técnica 
Parlamentar e Marketing 

Político, enquanto alguns 
Vereadores não atentarem para 
a importância real de um 
trabalho de assessoria, a 
lamentação maior vem nas 
próximas eleições. Já dizia o 
saudoso Ulisses Guimarães, 
político sem assessor, é como 
um barco sem leme. 

Vestibular 

A ÜEMA abre inscrições 
para o vestibular no período de 
29 de Setembro a 10 de 
Outubro, a novidade está na 
possibilidade dos jovens de 
Imperatriz se tornarem Oficiais 
da Policia Militar. A taxa é de 
apenas R$ 40,00 (Quarenta 
Reais) que pode ser paga em 
qualquer agencia do Banco do 
Estado do Maranhão. Diante 
dos escândalos envolvendo 
alguns integrantes da Policia 
Militar em todo o Brasil, 
inclusive alguns oficiais, como 
no caso recente do seqüestro 
da filha do Empresário e 
Deputado Distrital Luis 
Estevão, em Brasília, é possível 
que haja desinteresse por parte 
de alguns jovens em 
ingressarem na carreira 

militar. Por falar em Policia 
Militar, em São Paulo o 
Governador Mario Covas 
exonerou o Comandante, 
colocando outro em seu lugar. 
O Coronel que assumiu ontem 
promete mudar a imagem 
desgastada da PM na Grande 
Sao Paulo, vamos aguardar e 
ficar torcendo para mudar pra 
melhor a imagem da gloriosa 
Policia Militar em todo o Brasil. 

Figura Global 

A Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz, está 
tentando trazer a nossa cidade, 
para a grande festa da entrega 
de diplomas aos melhores do 
ano de 1997, que será realizada 
no mes de Dezembro, o 
Comentarista Economico da 
Rede Globo Joelmir Betting, 
para a maioria dos 
empresários, a atração não 
poderia ser melhor, Joelmir vai 
chamar a atenção de alguns 
empresários da Região 
Tocantina, que por certo viriam 
prestigiar a grande festa de 
final do ano, da Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz. 

Entre Linhas 

Socidade Atlética Imperatriz, time de futebol que 
outrora deu muitas alegrias aos torcedores, muda 
novamente de comando. Com uma passagem meteora. o 
Empresário Conor Farias ainda tentou reerguer o famoso 
cavalo de aço, mesmo sem apoio de desportistas, Conor 
mexeu e muito com a galera, dando inclusive a 
oportunidade do Cavalo brilhar em alguns torneios que 
participou, volta a assumir as redias do Cavalo de Aço, o 
seu atual presidente Damiáo Benido, na qual desejamos 
boa sorte. 

PSDB do Deputado Federal Sebastião Madeira sai na 
frente e marca sua convenção para o dia 21 deste mes, 
de 09h0<) ás KfhOÔ . na Camara Municipal de Imperatriz. 
Pundador do PSDB no Estado do Maranhão desde o ano 
de 1979, o Deputado afrima categoricamente que vai 
permanecer no partido, mesmo com rumores de uma 
possível coligação com o PFL e PMDB para apoiar a 
reeleição da Governadora Roseana Sarney. 

Esquentando em Brasília o Projeto do Ministro Edson 
Arantes do Nascimento ( Pelé), o Ministro afirma que 
vai partir para o corpo a corpo, por outro lado Ricardo 
leixetra Presidente da CBF já alugou uma mansão, no 
sentido de conversar ( $$$$) com alguns parlamemares 
para dificultar a aprovação do Preojeto, que para o 
Ministro Pelé e a redenção dos jogadores de futebol em 
todo o Brasil, nesta cana de braço, um vai ter que perder. 
Tomara que não sejam os Jogadores, que por sinal , tem 
uma carreira curta. 

E«paço Aberto para a 

//' 
Ircdcric r/ Jupiter.com.br 

por FREDERICO LUIZ 

PTB com 
três 

O Partido Trabalhista 
Brasileiro já definiu. 
Embarca para 1998 com três 
candidatos na região 
tocantina. Deoclides 
Macedo na região de Porto 
Franco. Francisco Holanda 
em João Lisboa. E Milton 
Lopes concorrendo à 
reeleição em Imperatriz. 
Otair Moreira e Valmir Izidio 
eram nomes lembrados. 
Mas entraram no excesso de 
contingente. 

O Federal 
do PMDB 

Não duvide. Mas o 
medico Luís Carlos Noleto 
pode entrar no PMDB. Com 
a sigla na mão, é quase 
impossível que lldon 
Marques deixe de lançar um 
candidato a deputado federal 
pelo Partido. Resta saber, 
qual, ou quais os postulantes 
a Assembléia legislativa. 

PT 
definido 

No Partido dos 
Trabalhadores, tudo definido. 
J ornar Fernandes será 
candidato único da sigla na 
Impcrosa. Dos trotskystâs até 
articulação, todos fechados 
com com a principal liderança 
petista na cidade. O federal 
também está definido. Trata-se 
de Manoel da Conceição. Rx- 
candidato ao senado, e ex- 
candidato ao governo de 
Pernambuco. 

PSB 
garantiu 

O Partido Socialista 
Brasileiro já está definido 
também. Embarca com Lula 
Almeida para a Assen^léia 
Legislativa. G tucano Sebastião 
Madeira recebe a benção do 
Partido para a retornar à 
Câmara Federal. 

Tucanos com 
Conceição 

O PSDB saiu do muro. Em 
98 vai brigar pela reeleição de 
Madeira e entra na disputa por 
uma vaga na Assembléia com 
Conceição Formiga, ex- 
vert at 1< tra (1 (-x-eant 1 idata a viçt •- 
prefeita. 

Até o 

PPB 
O Partido Popular Brasileiro 

do Deputado Davi, é outro que 
já se, definiu. Davi e Macedo 
formam a dobradinha da sigla. 

PFL de 
Fiquene 

O PFL já definiu que o ex- 
governador José de Ribamar 
Fiquene vai disputar a Câmara 
Federal. O médico Arnaldo 
Alencar será um dos candidatos 
da sigla à Assembléia. Os 
pefelistas devem lançar outro 
nome a deputado estadual. 

Todos 
definidos 

Resta uma indefinição aqui. 
Outra acolá. Mas todo mundo 
está tratando de garantir a 
rapadura logo cedinho. É a 
estratégia para evitar os 
forasteiros. 

Grupo e 
articulação 

Alguns políticos da região, 
ainda insistem em dizer: "eu 
laço parte, deste ou daquele 
grupo". O termo 'grupo'já caiu 
de moda há muito tempo. Os 
estudantes usam o termo 
'tendência'ou 'articulação'. Os 
sindicalistas preferem usar 
eorreute'. Grupo lembra 

grupelho. Coisa pequena. Fora 
de moda. 

Curto e Grosso 

Palavra de Valdinar Barros. A C emar foi injusta com a Câmara de Vereadores. 

Demorou três anos para cortar a luz da Casa de Dorgival Pinheiro de Sousa. 

O cidadão comum, atrasou um mês, c pronto: lá vem dona Cemar. 

Quer começar a contar: então aí vai os candidatos a deputado estadual. 

Fiquene arrasta dois: João Paiva do PSD e Arnaldo Alencar do PFL. 

Com Madeira: Lula Almeida e Conceição Formiga 

Com Davi: João Macedo. 

No trem de Manoel da Conceição: Jomar Fernandes. 

No PTB: Milton Lopes. 

E faltando ainda a articulação do "Ildão", já são sete estaduais. 

Parece conta do mentiroso. Mas é verdade. 

Eliene França e Cláudia Pinheiro. A Editoração de primeira linha. 

Agora vai. O prefeito lldon Marques terá seu federal do PMDB. 

Quem diria. Polegada agora é o maior de todos. 

Os fura-bolos do PMDB que se cuidem. 

Nem tudo e perfeito. Esqueceram de Sílvio Macedo na nova Comissão Provisória. 

Ele e peça importante no eiiteiulimeiito da burocracia da sigla. 

Aquele abraço para o secretário de Educação, Agostinho Noleto. 
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Senador La Rocque pode chegar ao colapso 

No município, grande parte dos serviços essenciais já não funcionam 

"O Município de Senador la 
Rocque pode chegar a um 
colpaso em um curto período de 
tempo". A afirmação foi feita 
durante conversa entre os 
vereadores daquela cidade, na 
sessão da última segunda feira. 

Segundo informações, em 
Senador La Rocque, telefonia 
ainda é problema, isso por que o 
prefeito Alfredo Nunes não 
pagou a conta telefônica, e na 
cidade, o comentário mais 
recente é que funcionários da 
TELMA (Telecomunicações do 
Maranhão S/A) retiraram o 
aparelho que funcionava no 
prédio da prefeitura, o motivo 
também foi falta de pagamento. 
O chefe do executivo, demitiu 
um dos seus assessores por que 
não impediu a ação da TELMA. 

Na sessão da última segunda, 
vereadores de oposição 

denunciaram que no distrito do 
Araparí a única escola existente 
foi fechada, em outros, o ensino 
é precário, e os professores 
maus pagos; a grande maioria 
dasestradas vincinais em estão 
em difícil estado de conservação 
e as condições de trafegabilidade 
tendem a piorar com o início do 
período invernoso. "A estrada 
do Açaizal, que até já havia sido 
anunciada sua conclusão, está do 
mesmo jeito", comentou um 
morador daquele distrito. 

A administração Alfredo 
Nunes, segundo a moradora, 
Antonia de Sousa, "está de mau 
a pior", ela ressalta que até a 
limpesa da praça do Mercado, 
onde a cada domingo acontece a 
feira, já não vem sendo realizada 
regularmente,e fez questão de 
mostrar o acumulo de restos de 
comida papeis, frutas estragas e 

outras justificativas para sua 
"indignação". 

Dona Antonia, enfatizou que 
nas secretarias municipais, 
"sobram funcionários e faltam 
benefícios", citando como 
exemplo, a de Solidariedade, 
onde segundo, "Nunca se 
encontra a titular da pasta, que 
também é primeira dama". 

Os desportistas alegam que 
mesmo depois de ter sido 
denunciada o abandono em que 
se encontra o desporto, "nada 
mudou, e nem mesmo, o salário 
que deveria ser pago ao 
secretário, foi repassado para o 
setor", apesar de recomendação 
de Ozias Pânfilo, terem sido 
feitas nesse sentido. 

Uma ligação telefônica no 
final da tarde desta segunda 
feira, onde a informante não quis 
se identificar, dava contas de que 

Governo do Estado recupera 

monumentos e acervos históricos 

A determinação moderniza causa de cultura, cria novos 

espaço e incentiva manifestações populares 
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Memorial em construção 
O secretário da cultura , 

Eliézer Moreora, faz as contas 
e conclui entusiasmado: a 
cultura do Maranhão nunca 
recebeu tantos incentivos.São 
quase 50 projetos de 
atualmente em execução, 20 já 
executados e cerca de 35 
aquardando liberação de 
recursos , somando 
investimentos , apenas este 
ano, superiores a R$ 20 
milhões.São obras de reforma 
, construção e modernização 
de espaços culturais, 
restauração de acervos e 
monumentos históricos, 
projetos comunitários e 
açõesde estímulo e divulgação 
da cultura maranhence. 

"E um volume 
extroordinário de obras e 
serviços", avalia o secretário, 

em São José de Ribamar 
explicando que a maior parte dos 
investimentos visa atender ao 
conforto do usuário, prestar 
informações mais rápidas e 
precisas e climatizar acervos e 
ambientes de trabalho. Com 
recursos do Estado, do 
Ministério da Cultura e da 
iniciativa privada , através do 
programa Mecenato - que 
permite dedução de até 70% dos 
investimentos em cultura feitos 
pelas empresas - a Secretária 
está reformando e 
modernizando todas as causas 
de cultura de São Luiz. A 
inauguração da maior parte das 
obras deverá coincidir com as 
comemorações do tombamênto 
do centro histórico da cidade 
como Patrimônio cia 
Humanidade. 

algumas casas , como 

museu histórico , estavá 
fechada a mais de oito anos. 
Cinco anos espaços foram 
criados (Biblioteca Escolar , 
Salão de Bens Culturais, 
Galeria dos Artistas, Salão de 
Maquetes e casa de praia 
grande) e outros, como o 
Erquivo Público de Estado, 
acabam de ser rejjiauguradas 
em condições, de atender 
consultas do usuários e 
receber um grande volume de 
informações do Programa de 
Resgate da documentação do 
Maranhão proveniente do 
arquivo ultramarino de Lisboa 

Em obras de reforma e 
criação de novos espaços estão 
sendo investidos 
aproximadamente R$ 4 
milhões do Mecenato - a maior 
parte pelaTelebrás e fundação 
Brasil - e mais 3,5 milhões . do 
ministério da cultura, em 
projetos como a implantação 
de uma rede de informações 
de patrimônio histórico e 
cultural, restauração das 
gravuras da coleção Artur 
Azevedo, e edição de livros , 
material esportivo e 
exposições pedagógicas sobre 
o centro histórico e as 
ambarcações do Maranhão. 

Apenas com recursos 
próprios do Estado , a 
Secretaria implantou o Projeto 
de recuperação e Revilitação do 
bairro da Madre Deus, o Viva 
madre Deus e está iniciando 
projeto Similar no bairro da 
Moiaba, reduto de um dos mais 
tradicionais grupos folclóricos 
do Maranhão, o Boi da Moiaba. 

Também já estão garantidos 
recursos para reforma do 
Laborarte e a consolidação das 
ruínas de um sobrado na Rua 
da Estrela, em frente a câmera 
Municipal, que servirá como 
"Mostra de didática" das 
técnicas construtivas das 
adificações maranhenses do 
século XVni. 
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Administração de Alfredo Nunes pode levar a cidade a um colapso 

até a enérgia elétrica da pagamento. informações sobre a religaçao da 
prefeitura de Senador In Rocque Até o fechamento desta enérgia na sede do poder 
havia sido cortada por falta de edição, não havíamos tido executivolarroquense. 

Gampestre cria Comitê 

de Desenvolvimento 

O orgão viabilizará a liberação de recursos junto ao BNB 

para entidades não governamentais 

que programas do Banco do 
Nordeste como o PROGER 
(Programa de Geração de 
Emprego e Renda) permitem 
a aquisição de financiamentos 
com taxas de juros flexíveis e 
um longo tempo período para 
quitação. 

Durante a reunião que 
durou mais de quatro horas, o 
prefeito José Miranda ainda 
tentou obter duas vagas para 
o executivo dentro do Comitê, 
o que descartado pela 
coordenação do encontro 
explicando que "deve-se 
observar o direito de 
representantivade dos demais 
seguimentos. 

Nos próximos dias. o 
Comitê começará a receber os 
projetos vindos das 
Associações, Sindicatos e 
entidades não m 
governamentais. esses 
projetos, serão analizados e 
submetidos a votação, caso 
aprovado num prazo médio de 
60 dias a verba já estará a 
disposição. 
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Vereador Edmilson Martins, foi eleito 1Q secretário do 
Comitê. 

O Município de Campestre 
criou na última segunda feira o 
seu Comitê de 
Desenvolvimento. O orgão tem 
o objetivo de viabilizar a 
liberação de recursos em 
programas doBanco do 
Nordeste, para entidades como 
associação de moradores, 
sindicatos e similares. 

A eleição para escolha da 
diretoria do Comitê aconteceu 
num clima de tranqüilidade, ü 
primeiro Coordenador é 
representante do Executivo, o 
Segundo Coordenador do 
Banco do Nordeste, já o 
Secretário foi indicado pela 

Câmara. 
O vereador Edmilsom 

Martins (PSB), disse ter ficado 
feliz em ser escolhido para 
função, elejustificou seu 
argumento, em face de sua 
vontade em promover o bem- 
estar da população de seu 
município. 

Para Edmilsom Martins, será 
por meio do Comitê de 
Desenvolvimento que 
pequenas Associações e 
Sindicatos, "terão a a 
oportunidade de obterem 
recursos que possibilitarão 
melhorar a qualidade de vida de 
seus associados". Ele lembra 
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Decon já atendeu 

864 reclamações 

O diretor do órgão denuncia problemas causados pelo 

"Consórcio Araguaia" a seus clientes 
Ao divulgar balanço das 4.495 unidades do produtos. 

atividades do Departamento da 
Defesa do Consumidor 
(Decon) este ano de 1997, o 
diretor João Marques da Silva 
informou que foram recebidas 
864 reclamações, feitas 183 
notificações, realizadas 110 
audiências e fiscalizados 341 
estabelecimentos comerciais. 
O Decon é um órgão vinculado 
a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural, que 
resolve problemas 
administrativos que venham 
ferir o consumidor. 

"Dentro desse processo 
administrativo, quando recebe 
queixa, convoca-as partes para 
fazer acordo de conciliação", 
diz o diretor, referindo-se às 
reclamações levadas ao 
conhecimento do órgão. Além 
disso, mensalmente, o órgão 
realiza uma pesquisa de 
mercado, apreende produtos 
estragados e aplica autos de 
apreensão. Só esse ano foram 
aplicados 18 autos e 
apreendidas e incineradas 

Para João Marques, embora 
lento, o trabalho do Decon tem 
saldo positivo. Lembra, por 
exemplo, que até a pesquisa 
para aquisição de produtos para 
a compra de merenda escolar 
foi feita pelo órgão que ele 
dirige. "Fazemos, todos os 
mçses, a pesquisa da cesta 
básica. K fizemos, também, a 
pesquisa para a compra de 
merenda escolar", diz. Parte do 
trabalho, foi feita em parceria 
com a Superintendência 
Nacional de Abastecimento 
(Sunab), que for extinta em 
junho passado. "De lã para cá, 
trabalhamos estritamente 
amparados pelo Código do 
Consumidor, dando 
orientações". 

Reclamações 
Segundo o diretor João 

Marques, as reclamações mais 
comuns são decorrentes de 
negócios originados entre 
consumidores locais e firmas 
desconhecidas, de outras 
cidades, que têm apenas 

representação comercial na 
cidade. "As vezes, o cliente 
assina o contrato sem o 
conhecer". Comportamento 
desse tipo deve ser evitado, 
lembra João Marques. 

Ele cita um caso recente do 
Consórcio Araguaia, firma de 
Anápolis (GO), que vem 
causando sérios problemas a 
seus consorciados. "A 
assessoria jurídica apreende o 
produto, leva para a filial, e fica 
a pessoa aqui sem o bem e sem 
o dinheiro". Segundo o Decon, 
na maioria das vezes, os 
consorciados tinham atrasado o 
pagamento de apenas uma das 
prestações. 

"Eu chamo a atenção para 
que essa agência de consórcio 
respeite mais a seus 
consorciados e a seus clientes. 
E digo mais; as pessoas que 
bem souberem e que tenham 
boas intenções, não procurem 
mais o Araguaia para negociar. 
Aconselho que o façam com 
consecionárias idôneas", 
conclui. 

Para ministros do STF, lei 

eleitoral cria desigualdades 

Ministros do STF (Supremo 
Tribunal Federal) disseram à 
Folha que a lei eleitoral, da 
forma como está elaborada, 
fere a Constituição, porque 
viola o princípio da igualdade 
que deve reger todas as 
eleições. 

Segundo um desses 
ministros, a Justiça Eleitoral 
poderá exigir que o candidato 
a reeleição se enquadre nesse 
princípio, pp-oibindo-o, por 
exemplo, de participar da 
inauguração de obras públicas, 
se essa prática for contestada 
por um adversário na disputa. 

A reportagem apurou que 
esse assunto tem surgido em 
conversas informais entre os 
ministros do STF. Eles pediram 
para não ser identificados, 
senão podem ser considerados 
impedidos de julgar o assunto 
em eventual recurso ao STF. 

O princípio constitucional da 
igualdade é um dos direitos e 
garantias fundamentais 
estabelecidos na Constituição 
(artigo 5o). Nas decisões 
judiciais, esses direitos 
prevalecem em relação a 
normas estabelecidas por lei. 

O texto da lei em discussão 
no Senado permite qiie o 
presidente Fernando Henrique 
Cardoso e os governadores que 
concorram à reeleição 
participem de inaugurações de 
obras públicas, desde que não 
peçam votos nem promovam 
shows com dinheiro público. 

Outro exemplo de. "disputa 
desigual", para os ministros, é 
a possibilidade de uso de 
transporte oficial em campanha 
pelo presidente, vice- 
presidente, governadores e 
vice-governadores, ainda que 
esteja previsto o ressarcimento. 

Um ministro do STF disse 
que, se for aprovada da forma 
como está, essa será a lei 
eleitoral mais "sem-cerimônia" 
que ele já viu. 

Eliminar a oposição 
Outro ministro disse, a 

colegas, que a base 
parlamentar governista - 
majoritária- "parece pretender 
eliminar qualquer espaço a uma 
candidatura da oposição". 

Um dos ministros do 
Supremo, Sepúlveda Pertence, 
é citado pelo bloco da oposição 
como possível candidato contra 

FHC. 
Se a candidatura for 

confirmada. Pertence se 
aposentará como juiz e fará a 
sua filiação ao PSB ou PT até 3 
de outubro (um ano antes das 
eleições) para concorrer. 

A preocupação do STF não 
está restrita à lei eleitoral. Os 
ministros vêem com reserva a 
proposta de emenda 
constitucional que elimina o 
segundo turno na eleição para 
governadores e prefeitos e 
reduz o percentual mínimo de 
votos no primeiro turno para a 
Presidência. 

Pela proposta, é preciso, 
para ser eleito em primeiro 
turno, de 45% dos votos válidos 
ou 40%, se a diferença for de 
pelo menos dez pontos 
percentuais em relação ao 
segundo colocado. Hoje, é 
preciso maioria absoluta (50% 
mais um). 

"E natural que partidos 
majoritários criem certas 
dificuldades para os pequenos, 
mas não é natural que a maioria 
imponha restrições tão rígidas 
à participação da oposição", 
disse um ministro. 

Leia e assine 
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Venha e comprove! 

Cidade Alerta 

TV Capital, Canal 05 
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Ficou roeu aizer; enfim sos 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone. 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Rí 6,00 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n® 85 - Maranhão Novo 
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Fique por dentro dos 

principais fatos que 

acontecem na Região 

Tocantina 

Página 1-4 
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Veloso oomenfa os 

jatos que são destaque na 

sociedade impe^a-fn^ense | 

Página 17 
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Os bastidores político de 

Cbnpercdris' e Reqlão 

comentados sob a ótica de 

b ra nc i s co d o Va I e. 
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Por Dentro 

da Imprensa 

Joào Estrada Branco 

Artigos 
do Sanches 

7 O Jornal Capital (^slá 
Í)ublican(lo, quase que 
diariamente, artigos e 
ensaios do secretário do 
Desenvolvimento Integrado, 
Edmilson Sanches (foto). Ao 
final dos quatro anos do 
governo lldon Marques, 
Sanches pode publicar um 
livro com uma coletânea das 
matérias. K bom lembrar que 

Adalberto Francklim lançou 
Ofícios das Letras, reunindo 
textos publicados em O 
Progresso. 

Fusão da 
Mirante 

Com quase dois meses da 
fusão dos telejornais do 
Sistema Mirante de 
Comunicação, dá para fazer 
uma avaliação. O espaço de 
Imperatriz continua prestigiado 
pela emissora. Mas a segunda 

m 

SR 
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cidade do Estado, bem que 
merece ser cabeça de uma rede 
regional. O grande problema, 
como sempre, é custo. Afinal, 
via satélite fica bem mais cm 
conta do que pagar equipes 
para se deslocarem até as 
cidades da região tocantina. 

Aqui 
Agora 

0 programa da Difusora/ 
SBT, Aqui Agora, continua 
arrancando bons índices de 
audiência, mesmo concorrendo 
com os telejornais da Globo e 
o Imperatriz 24 horas 
apresentado por Conor Farias. 
A equipe de jornalismo 
comandada por Luís Carlos é 
ágil e muito bem pautada. 

Jô 
Soares 

Tem coisas que precisam 

ser destacadas. A Revista 
Baby Doll do JC destacou no 
último domingo, o cochilo da 
Comissão de Cosntituição e 
Justiça do Senado da 
República. Os senadores 
aprovaram o abrandamento 
das penas para os crimes 
hediondos. 

O Jô Soares de anteontem 
também discutiu o assunto 
com Saulo Ramos, ex- 
çonsultor-geral da 
República. Aliás, como 
sempre, Saulo Ramos é 
deselegante tanto nas 
palavras quanto nos trajes. 0 
advogado, de forma 
indelicada, lembrou o 
romance do senador 
Bernardo Cabral com Zélia 
Cardoso, mulher do 
comediante Chico Anysio. 

T 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROfZEN 

Aries IE 
Gêmeos 

Como só acontece uma 
7. por ano, hoje a Dia atinge 

fr fase cheia em seu signo, 
anunciando um dia de 
inte vi energi/;icai> 

Vênus assinala um período 
em que você deverá evitar os 
gastos de luxo, especulações e 
tudo o que possa comprometer 
o equilíbrio das suas linanças. 

SI 
Leão 

O Sol, no seu signo, hoje 
recebe a oposição da Lua. 
voltando sua atenção para os 
outros e seus relacionamentos 
pessoais. 

Touro 

Libra 

Vênus, seu planeta, deixa 
seu signo e passa a atuar sobre 
o seu setor material, 
anunciando um período rico em 
realizações. 

Sagitário 

Câncer 

Atitudes exigentes ou 
implicantes demais, 
especialmente em relação ao 
seu par, deverão ser evitadas 
nesta fase. 

Urano e Vênus predispõem 
você a se envolver em 
confrontos e assinalam uma 
fase em que convém usar de 
muito tato. 

Urano anda provocando 
certa irritabilidade exagerada 
em você, que deverá manter a 
tranqüilidade e aproveitar os 
momentos de solidão. 

Virgem 
ni 

Escorpião 
H Capricórnio 

Vênus, em seu signo, agora 
tensiona com Urano, 
tumultuando o ambiente 
doméstico e aconselhando você 
a não deixai* que a família interfira 

Seu planeta Vênus está em 
desacordo com Urano. 
Acautele-se contra 
comportamentos possessivos 
no terreno amoroso. 

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

Aquário 

Sua necessidade de 
mudar de ambiente e viver 
novas aventuras está sendo 
reforçada pela Lua, que 
favoreci1 as viagens. 

PO Peixes 

Seu regente Urano lhe 
concede uma dose extra de 
imaginação para aplicar no 
desempenho das suas 
funções. 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

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

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Fsporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafil Vídeo Music 
15:00 Programa II 
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 
22:90 C i n e S t a r 
00:30 Jornal da Noite 

TV 

Capital 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 0 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 Mola 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 C idade Alerta - U 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 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar. 

Canal 
7 

TV 

Difusora 
10 

TV 

Mirante 

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 
18:50X1 Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Serie) 
23:45 Jornal do SB T 
00:00 Jò Soares Onzee Meia 
01 • 15 Jornal do SB T 
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 

07600. 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai VVarriors 
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 VVarriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:3:i Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Omega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 SwatCats 
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 CN TJornal (com Dúla 
Richers) 
20:15 Serie 1 lafdball. Força 
Bruta 
21: lOJuca K for uri 
22:00 Super Sessão 
00:00 lom fh» Noáe 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

Na capital 

paulista 

Se encontra, o médico 'Dou^ías Çornes, na capitai 

paulista, participando de um congresso de 

admin istradores da Unimedde todo 9\[orte/9{ordeste. O 

encontro tem como objetivo aperfeiçoar os 

administradores da llnimede apresentar as mais 

recentes novidades no campo administrativo. O 

congresso teve inicio no dia de ontem com encerramento 

dia 20. 

Café da manhã 

JT nossa irmã em Cristo Jesus, I na Ida Sousa (leia-se 

Assembléia de 'Deus - SDíDA), foi literalmente 

surpreendida por umgrupo de amigas no último 

domingo, quando em homenagem pela passagem de seu 

aniversário, lhe acordaram com um belo café da manhã. 

£ indispensável falar aqui do bomgosto e alegria que 

tomou conta de todos os presentes, especialmente a 

aniversariante. 

Caos 

Lamentavelmente a educação municipal vem passando 

por maus momentos. Os alunos da rede municipal 

continuamfora da sala de aula, em decorrência da 

greve dos professores, que continua devido a falta de 

pagamento. 

Etiqueta 

Terá inicio napró?(pna quinta-feira, curso de etiqueta 

social, ministrado por (] ilda Medeiros (Socila). O local 

será o salão de convenção do SMdíepeli que está 

previsto deverá ser bastante prestigiado, tendo em vista 

as muitas colunáveis que já se inscreveram para o tão 

badalado curso. Maiores informações através do 

738-1266. 
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Osvaldo Filho em recente entrevista ao 

deputado Nan Sousa 

A ■ ' 

v:í 
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O casal Wanderley e Silvana (leia-se 

Viena), Márcio Lucena e amigos 

Citftus & Boas 

Confia no senhor as tuas obras, e os teus pianos serão estabelecidos (sai 16;3). 

Com um cardápio bastante elaborado, a organização do curso de etiqueta estarã 

fazando o encerramento neste sábado, dia 20, em torno da piscina do SMíH. 

Quem esta com um visuaíbeCíssimo é a 'Barbara Beía. A sua proprietária Ifice, 

acertou em cheio no novo vüuaí 

A igreja Assemb feia de 'Deus - ministério do MBTA, tem sido uma grande 

benção nas suas tardes da 'Vitória, todas as quintas-feira. Lã podemos 

encontrar pessoas de todas as categorias sociais, sem distinção de reíigiào. Dafe 

ressaltar que fica focalizada na Duque de Caxias. 

(Merece os nossos a pia usos a iniciativa do nosso irmão em Cristo, Osmar fúnior, 

com o Disque Mensagem, através do 738-4072. Através deste numero você 

poderá transmitir uma finda mensagem aos seus amigos e famifiares. 

PASSAGEM PARA UNIVERSIDADE SEM VESTIBULAR 

Universidade Privada Del Valle-Cochabamba Bcsrt6 

Cursos: 

Medlclna/Odontologia/Farmácia & Bloquimica/Dírelto/Todas as Engenharias/ 
Arquitetura & Urbanismo/Turismo O Hotelaria/Auditorla/Adminístração d- 
Empresas/Psicologia. 

Todas as informações 

Sra. Tereia Brandão 

BoUvia no MaranIíão 

098-738-1036 
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Social 

Linda Veloso 

JlartO&UCrttO- StCHCl 

AN eal Ve ículoS/ 1-AOS dias 13 a i 3 desfe p romove-u o 

laiAíT-an-ven+o do seu mais uovo iu+egrau+e da família Tmat, 

o Sieuay pue es+a fa^eudo a aabeça do impem+ri^euse 

aue ja esta desjilaudo pela eidade. 

Hoite do- 'Paqúdc 

/dao percam uo próximo dia 19/ yA A0'+e d o Pagode/ 

uma uoi+e com mui+o samba uo "Hlappy Alour/ 

promoção de Liuda Veloso e 3ussara Verpueira. 

Peserve ja a sua mesa pelo 721-6572 om 721-3367. 

(^^/í c voce 

Vale a peua couferir, siperiu+eressau+es os plauos coita 

c\ meuor +axo de admiuis+ração do segmeu+o 

çouso rei a I OCA- Confira pelo 723-2505. 

^>era uo próximo dia '19/ rvo salão uobre do fuçara 

duL>e7 c\ partir das 2(1x00; o copuetel de lauçameuto 

da PevistíA jAtual do empresário ódi (Soelbo e puem/ jã 

esta circulaudo pela city ó a bouita Y^ara 5oares/ pue e 

a capa da revista 

'Sohú /he& 

Quem auda sorriudo com o veuto e a maravilhosa 
/ 

Qraça Veloso/ irnAã da coluuista. (EL pue uo último 

domiugo |oi sorteada com um Pi esta uo Pomiugão da 

1 3orte . Pe pueute l\eim? 

i mm 

da 'TtíaiÂã 

CD C \rupo dXLDJ ua pessoa do maravilKoso gereute de 

veudas Sérgio Peruaude^/ oferece ia aos clieutes ueste 

último sãbado uma delicioso ca|e da maul\ã/ pue |oi 

serxldo uo salão de automóveis,- oude atraiu varias 

pessoas pue poderá ha também preseuciar um pouco 

das belas mãpuiuas d. Uevrolet. 

<z você 

Pesejamos ao pilaude amigo dotcíor aXiaíoiaío Tãlbeilo; 

toda felicidade do i vau udo uesta data tão i i va poda iate. 

/Nós apui do Pa pitai te maudaiiAOS um beijão. 

Parabeus! 

LAita tlusb dos simpóticos veudedores du Penl \eíct\los com 

o elegaute e cordial gereute de veudas pvrtouio Pesar. 

Ótccac'7%xcçi 

Sol! Verão! P-stação! Feliciclade! iDa ao seu 

balxb\Ko a alegria de curtir estes bons 

momentos com óculos solar injantil das 

óticas ]\Ac\\cí( Por um preço também 

baixinko/ baixi^ko/ apenas P$ Ó/40, Venha 

e comprove. 

Promoção assim só nas Óticas A^aia. 
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CD empresário Púbeus PocKa ladeado por Plizou e 

doutor Pedro Ovo. Poufira 

Vendedores do prupo PPI7 foram cliçados pela 

coluuista 

'Jértik 

Cíínica dí Çinecohgia e Obstetrícia 

Pré»Nat.aiI. Eâterfitíudade Comijiuig^d, Preveinição do Câimçeir 

Ginnieçológdoot Vii s e o lai jp^i i r o & c o | p íi .a iViideoootpo^copí.ai,. 
Víideojhiisiteroscopla, Ultrasoiniogir.aifia. Aleinide todos os 'Coimvêinulos, 

Rua Paraíba, 708 - Centre - Telefax - 723-2380 / 722-3795 

Dr. Ainélio Marques Dr". Cristina Célia 
CRM-MA. 3055 CRM-MA. 2236 

Dr. Evaldo Silva Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA. 2123 CRM-MA. 2919 

VEÍCULOS. 

1XJKD 07- 

VENHA A CAPRt 
CONHECER TODA A UNHA 

* PREÇOS PHÜMÜCI0N;\IS 

' PIANOS DE F1NANCIAMENTOS ESPECIAIS. 

* CONSORCIO NACIONAL I ORD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 
 g Fone-(09S) 722-2122 Fa.v: (098)721-2666 
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Francisco do Valle 

Animal 
Mais um acidente com 

* vítima fatal foi registrado 
em Imperatriz. E por 
ironia do destino mais 
um mol o-l axi sl a foi 
vítima fatal. Rogério 
Bezerra, maranhense, 110 
anos de idade, foi 
surpreendido por um 
cavalo que trafegava 
livremente pela BR 010 
na altura do Parque de 
Exposições Lourenço 
Vieira da Silva. 

Reunidos 
O sepultamento 

reuniu centenas de 
motoqueiros que 
lamentaram a morte 
trágica do companheiro. 
Várias campanhas já 
foram feitas em 
Imperatriz no sentido da 
retirada destes animais 
das principais ruas e 
avenidas, além da Belém 
da Brasília uma das 
Rodovias trafegáveis do 
País. 

Bola 
na Rede 

O atacante Edmundo 
ainda vive bons 
momentos dos seis gols 
marcados contra a 
equipe do União São 
João de Araras pelo 
Campeonato Brasileiro 
da Primeira Divisão. 
Com os gols o atacante 
do Vasco da Gama 
alimenta os sonhos de 
uma possível convocação 
para o amistoso que será 
realizado em Belém do 
Pará. Isso é que é bola na 
rede. 

Em 
Belém 

O próximo desafio da 
Seleção Brasileira será em 
Belém do Pará diante da 
Seleção de Marrocos. De 
acordo com o noticiário das 
emissoras de Rádio da 
Capital Paraense a 
expectativa para esta 
partida é das melhores. 
Brasil x Marrocos que terá 
total cobertura da equipe da 
galera ainda irá levar um 
torcedor de carona. Eique 
atento pode ser você. 

Pisando 
na bola 

O companheiro Moreira 
Silva está pisando na bola. 
As matérias do colunista 
Machado Neto que são 
carinhosamente 
transportadas pelo diretor 
presidente do Marwel está 
chegando tarde em nossa 
redação. Alô Zezinho...Tô 
de olho no Sr  

Roseana 
A Governadora Roseana 

Sarney trabalha firme para 
garantir sua reeleição no 
governo do Estado. 
Roseana é a primeira 
mulher a sentar numa 
cadeira do governo do 
estado. 

Com o anúncio de várias 
obras em todo o estado a 
governadora teve um 
aumento de 80% no Ibope. 
Parabéns. 

Cidade 
Agora 

O programa Cidade 
Agora levado ao pela Rádio 
Capital AM vem 
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conseguindo um alto índice 
de audiência no horário. O 
jornalista e âncora do 
programa Conor Farias 
está empolgado com sua 
volta ao Rádio Os 
problemas de saúde foi o 
principal motivo para que 
ele ficasse fora do Rádio a 
cerca de um ano. 

Agora é na latinha. 

Reforço 
A equipe da galera ao 

comando de Renilson 
Souza, Francisco Duvalle, 
Clóvis Aguiar, Frederico 
Luís, agora conta também 
com Marinaldo Barbosa. As 
12:30 no Bola na Rede você 
confere é 100% emoção no 
esporte. 

Embratel 
Uma das empresas mais 

importante do País, 
completou 32 anos de bons 
serviços em todos os seus 
anos de existência. Hoje se 
temos em todos os cantos 
do País, uma comunicação 
de ótima qualidade graças 
a Empresa Brasileira de 
Te1e c o m unica ç õ e s. 
Parabéns. 

li-:;:-;::;:-:-;-:-:-:;-:::; •» .   # 

Raimundo Polegada, interventor do PMDB também é leitor do Jonal Capital 

Deu na Imprensa 

A ARCSPMIA- Associação Regional dos 

Cabos e Soldados da Polícia Militar de 

Imperatriz e Açailândia terá nos próximos 

meses sua nova diretoria. O atual presidente é 

o soldado Josué, que vem desempenhando um 

trabalho razuavel e que não deverar tentar a 

reeleição. 

Reeleição 
A grande notícia no 

contexto político, sem 
dúvida foi o anúncio do 
atual governador de São 
Paulo. Mário Covas de não 
concorrer a reeleição para 
o governo paulista. Quem 
diria, um político no poder, 
no partido do presidente 
não querer continuar no 
cargo que todos caciques 
de São Paulo com certeza 
querem chegar. 

Ondas Curtas 

® Saudades de alguém bem distante, a mais ou menos... 

® 300 Km da terra do Frei. 

® Virgem que riqueza II 

® E a 12 da Cameleira. O único remédio pra minha solidão é.... 

® Pensar em você. 

® Ao pensar em você, tão distante fico pie perguntando ... 

® Serã que você pensa em mim. 

® Eu tenho certeza que sim, afinal você não é de ferro. 

® Todas as conquistas, na vida vem de sonhos do passado... 

® Mas cuidado para que seus sonhos não se transforme... 

® Em pesadelos. 

® Todos nesta vida, temos momemtos de altos e baixos,é ... 

® Mais o bom mesmo é está de bem com a vida 

® Sorrisos, palavras, otimismo, companheirismo, carisma ... 

® Em qualquer lugar tudo isso e outras qualidades... 

® Faz muito bem ao ser humano. 

® AnimalllUl, passou sem muitos comentários dos meios esportivos. 

® Os 6 gols, marcados por Edmundo. 

® Mais pensando bem, marcar um gol já é difícil, imagine em uma 

® só partida ... 

® E o que podemos chamar de coisa de maluco, ou melhor... 

® E coisa de animalllllll. 
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Mariml Bondo 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

01- Domestica 
01- Mecânico de 

motos 
01- Paírulheiro de 

base 
01-Operador de retro 

escavadeira 
01-Operador de 

espargidor 
01 - Operador de rolo 

compactador 
01 -Operador de rolo 

22-Vendedores 
externos 

01- Fiscal de loja 

LABORATÓRIO CLESIO FONSECA 

: sangue. , urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

CoNTAqEIVI 

TV RecoiuI buscA 

UMA NOVA ÍMAqEM 

"A Rede Record quer voltar ao mercado. Com investimentos 
e afiliadas- e renovação em infra-estrutura, uma rápida expansão 
na rede de emissoras próprias e afiliadas - e renovação da 
programação, a mais antiga emissora de TV em atividade no 
País quer desvincular sua atividade comercial dos interesses e 
polêmicas da Igreja Universal do Reino de Deus". 

"Embora todos os investimentos sejam financiados pelos 
bispos da Igreja de Edir Macedo, a atitude agora é outra. "A 
Universal não precisa estar dentro da'IV para ser ajudada por 
ela", diz Eduardo Lafon, diretor de programação e operações. 

O texto acima (chamada de primeira página), foi colhido da 
edição da última sexta-feira, 12. do jornal Gazeta Mercantil (722- 
1729) () jornalista Andreas Adriano, assina ampla reportagem, 
desdobrada em três aspectos, sobre o novo projeto da Rede 
Redord de Televisão, da qual a TV Capital, canal OS, de 
Imperatriz, é uma das afiliadas. Aliás, a primeira no Maranhão, 
se não estou enganado, a transmitir o sinal e a programação da 
emissora do Bispo Edir Macedo, graças à visão empreendedora 
do jornalista, advogado e empresário, Conor Farias. 

Com a nova programação e os investimentos em estúdios e 
jornalismo, a Rede Record parte para disputa de púbolico não 
só com o vice-líder SBT, mas com a toda-poderosa Rede Globo. 

O público, é claro, sairá ganhando. 

Mercado- 

¥Oviayic&Cro- 

PoupANÇA 

Hoje   1,15% 

Amanhã 1,21% 

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

UFír (FecIeraI) 

Setembro/97  R$ 0,9108 

UrFÍ (MuNÍcipAl) 

S| inmbro/97 R.$ 09.11 

" UIr (EsTAdüAl) 

Setembro/97 R$20,21 

UPC (FecIeraI) 
Setembro/97 R$ 13,99 

DóLar 

* Paralelo R$ 1,13 

* Turismo -....RS 1,10 

* Comercial  R$ 1,09 

Cotações de 16.09.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 16.09.97 

R$      11,39 
SaLárío Mínímo 

Setembro/97 R$, 120,00 

SaIárío Famíüa 

Agosto/97'  R$ 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): R$ 0,29. Rua Simplício Moreira, 1478, 

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

O horário de Verão, versão 97/98, vai começar no dia seis de 
outubro, na oportunidade os relógios nas regiões atingidas 
estarão sendo adiantados em uma hora, fazendo com que todos 
iniciem e terminem suas atividades mais cedo, com o beijo de 
enonomizar energia elétrica. 

A contagem regressiva começou. 

Concurso público 

Quem st" inscreveu, aguarda com expectativa, a realização no 
próximo domingo, 21, do concurso público, que está sendo 
promovido pela prefeitura de Imperatriz. 

E também tempo de contagem regressiva para os candidatos 
a uma das mais de mil e quinhentas vagas abertas no quadro 
funcional. 

yyyy. 

m 

Destaque também hoje, para dois garndes 
empreendedores. Estamos falando do empresário 
(Liliani) e atual prefeito de Imperatriz, Ildon Marques 
de Sousa, e do industrial lido Eugênio Costenaro, 
diretor da Laminadora Paraná, presidente do Sindimir 
e também diretor da ACII (assuntos de indústria). São 
sem dúvida dois vencedores, que merecem o 
reconhecimento e a admiração de toda a sociedade 
imperatrizense, pelo trabalho que ambos realizam em 
suas respectivas áreas de atuação. Vale o registro em 
forma de homenagem assinada pela primeira escolinha 
de futebol de Imperatriz (Marwel), da qual o industrial 
lido Eugênio Costenaro é o diretor de Esportes. Sem 
falar que lido Costenaro acaba de ser distinguido com 
o certificado de Destaque Empresarial'' do mês na área 
de indústria, dentro do projeto "Empresário do Ano ", 
promovido pela ACII (Foto: Moreira Silva) 

Humor 

O que é, o que é, que tem quatro patas 

e um braço? 

Um leão solto num jardim de infância. 

(Playboy/Set/97, nas bancas 

distribuída pela Dimapi). 

AN ÍVERSARÍ ANTES 

ACII 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getulio Vargas, esquina 

com a rua Alagoas- centro. Fone: 721-3565. 

Materiais para 

'iowua ZSSZS: 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

r 

Fone: 722-1478 

Fax:722-1400 

ill\/IPFF&/yTF?l7 Rua Simplício Moreira, 
1478, Centro. Cx. Postal. 

f-romoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 oc-, ec Qni AOc\ 
(resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) . ' ^ .fl 

Imperatnz-MA 

Servet 
SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA, 

IMPERATRIZ 

D/A C HO/TC 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723-3327 

HOTÉIS-POUSADAS 
POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740, Centro, fone: (098) 723.2323, fax; (098) 72.3.110S 
(113 aptos.. 4 suítes, piscina, restaurante, sauna. 2 salões de 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2624. fax: (098) 722.2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av. Getúlio Vargas, 560, Praça de Fátima, fone: (098) 722.3355. 

MOTÉIS 
MOTEL STYLUS 
Rodovia BR-010, s/n, fone: 723.2.374. 
LEBLON MOTEL 
Av. Pedro Neiva de Santana. 523. fone: (098) 723.3754. 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-010, fone: (098) 721.4021. 

SEXSHOP 
PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS EROTICOS 
Rua Benedito Leite - Mercadinho (em frente ao B1G 

AGENCIAS-TUR1SM 

SUNSETARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone: (098) 722.3075 
ESTAÇAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua Joào Lisboa. 1249-A. fone: (098) 721.7717. 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba, 740, fone: (098) 723.2788. 

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av. Bernardo Savào c/ Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone; (098) 722.3838. 
BOI NA BRASA 
Rua Joào Lisboa. 119. Entroncamento, fone: (098) 721.0592. 
FEITO À MÃO 

DON VITO 
Rua Gel. Manoel Bandeira, Centro, fone; (098) 721.3565. 
ISAAC 
JRiui_L5_de Nnvemhrn Reira Rin 

BOX 

BARES E RESTAURANTES 
ZERO GRAU 
Rua Cel. Manoel Bandeira, Centro, fone: (098) 722.1732. 
PAMONHA PURA 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 de Novembro. Centro, fone; (098) 721.5007. 

LOCADORAS - VEÍCULOS 

INTERLOCADORA (Rent a car) 
Av. Dorgival P. de Sousa, 990. Centro, fone: (098) 721.3153. 
LOCALIZA (Rent a car) 
Rodovia BR-010. 29. fone; (098) 721.4507. 
LOCAVEL (Locadora de Veículos) 
Rua Ceará. 843. 

VIDEOMANIA 
Rua Piauí. 1045. fone: (098) 721.5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte, 605. fone; 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luís Domingues, 1599, fone: (098) 721.7182. 

FLYBACK . 
Av. Beira Rio. fone: (098) 722.1810. 
BROADWAY 
Rua Mal. Hermes da Fonseca, 325, Bairro Juçara, fone: (098 
721.6184. 

CLUBES 
BALN EARIO IATE CLUBE 
Rua Mal. Hermes da Fonseca, s/n, fone: (098) 722.3532. 
SHALON HARAS CLUBE 
Rodovia BR-010, fone; (098) 977.2767. 

TELEMENSAGEM 
ALÔ CARINHO- Um toque de amor a cada momento. Mensagens 
Casamento, Aniv. 15 anos. Recordações. Conquistas 
apaixonadas, religiosas, saudade, etc. fone: (098) 721.5291 

SERVIÇOS EDITORIAIS 
Redação, revisão e edição de documentos e textos em geral 

 8 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
I .aboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/Mfí-0189 

Gênio Maria dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinária 

CRMV/MR - 0190 
Rua Luís Domingues, 1400 • Centro • Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Falta de vacina provoca revolta nos Centros de Saúde 

Em meio aos anúncios de surto de Sarampo na cidade, muita gente está procurando 

No Sul do país, o Sarampo de 
uma hora para a outra virou 
epidemia. Em São Paulo a cada 
dia são registrados novos casos 
da doença que não escolhe suas 
vítimas por idade. 

Depois da notícia de que em 
Imperatriz havia se registrado 
surto de Sarampo, muita gente 
está procurando os Postos de 
Saúde para se vacinarem, mas a 
procura pela imunização está 
gerando revolta. 

Nesta terça feira, foi grande 
o movimento no Centro de 
Saúde Cumarú, localizado na rua 
Leôncio Pires Dourado, e lá 
constaou-se a revolta. 

Na grande maioria, mães è 
pais levaram seus filhos para 
serem imunizados, mas a notícia 
da equipe de vancinaçào de que 
o remédio não estaria disponível 
deixou às pessoas indignadas. 

A dona de casa, Maria 

Oliveira se disse insatisfeita, ela 
disse ter acompanhado pelos 
noticiários locais, uma série de 
inovações na Secretaria de 
Saúde, "e uma delas" disse, 
"seria uma atenção especial às 
vacinas". 

O autonomo Antonio Carlos, 
desabavou que está 
preocupado, "em vê os dois 
filhos correrem o risco de 
adquirir o Sarampo". 

Em conversa pelo telefone 
com o Jornalista Josafá 
Ramalho, a Doutora Maria das 
Graças, Coordenadora de 
Imunização da Secretaria de 
Saúde do Município, explicou 
que a falta de vacina no Posto 
Cumarú, foi atribuída ao que 
considerou "descuido" dos 
funcionários "que não 
remeteram a Secretaria 
requisição pedindo 
reabastecimento antes que se- 

imunização, mas nem sempre encontram vacina. 

registrasse a ausência, 
acrescentando que hoje, o 
atendimento no Posto Cumarú 
já está normalizado. 

Maria das Graças informou 
que em todos os Postos e 
Centros de Saúde estão sendo 
aplicadas vacinas contra 
Sarampo, durante todo o dia. 
Ela aproveitou para chamar 
atenção dos pais para a 
importaância de levarem os 
filhos a fim de serem 
imunizados. 4 

A Coordenadora, disse ainda, 
que na cidade atéo momento não 
existe uma mobilização para a 
realização de uma campanha de 
vacinação contra o Sarampo já 
anunciada pelo Ministério da 
Saúde, isso jx)r que, segundo ela, 
o Maranhão não está incluído na 
lista dos Estados onde a 
campanha deverá ser 
desenvolvida. 
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População teme epidemia de Sarampo 

Rui Barbosa realizará feira de Literatura 

O objetivo é abrir maior espaço o desenvolvimento da literatura 

Estudantes do Rui Barbosa, participarão de Feira Literária 

Foi observando o interesse 
e o gosto dos alunos 
despertados após várias 
leituras deparadidáticos, que a 
direção da escola Rui Barbosa 
considerou necessário abrir 
mais espaço para o estímulo aos 
estudantes para o 
desenvolvimento da literatura. 
E foi daí, segundo a direção que 
surgiu a Feira deLitertura da 
escola. 

O evento tem o objetivo de 
incentivar as atividades de 
leitura, a sensobilidade e a 
produção lioterária 
aperfeiçoando assim, a 
utilização da língua portuguesa 
de "forma criativa, gostosa e 
parezerosa", explicam. 

Para a escola os objetivos 
específicos são os de promover 
a capacidade de assimilar e de 
produzir textos tais como: 
crônicas, contos, poemas 

teatrais, músicas, jograis, 
jornais, etc; assumir uma função 
mais ampla do que a arte de 
aprender e apreciar o belo; 
reconhecer a tradição literária 
adotando-a como herança 
cultural é incitar a criatividade 
no uso da língua portuguesa. 

A Feira Literária que se 
intitula Primeiros Passos, se 
estende aos alunos de 5a a 88 

séries e 2y Grau 
daquelainstituição de ensino e 
terá regras como: Os alunos 
deverão participar com 
trabalhos escirtos tipo; poesias, 
contos, crônicas, músicas, 
pesquisas,cordel, etc; Deverão 
participar da VI LITERB 
orientados e acompanhados 
pelosprofessores, sem que os 
mesmos interfiram na sua 
criatividade. 

A exposição dos trabalhos 
acontecerá nos dias 19 e 20 

deste mês no Juçara Clube; a 
responsabilidade da orientação 
das equipes para exposição dos 
trabalhos será dos professores 
da área deComunicação. ■ 

As equipesparticipai 
deverão expor emum mural, as 
poesias, os contos as crônicas, 
as pesquisas dos seus 
respectivos componentes; 
Todas as equipes deverão 
colocar nos stands o Tema/ 
Título, Nome da equipe e 
número de ordem, a fim de 
facilitar o trabalho da comissão 
julgadora. 

Uma das preocupações da 
equipe organizadora da VI 
LITERB, é com a diciplina, por 
isso, dentre as normas 
elaboradas, uma proíbe ouso de 
bebida alcólica, equipecujo 
membro desrespeitar esta 
regra poderá inclusive ser 
desclaficada. 

Gincana Forj ac supera expectativas 

O eventos mobilizou mais de duzentas pessoas em João Lisboa 

"A II Gincana Bíblica 
promovida pelo Gurpo de 
jovens FORJAC de João Lisboa 
foi um sucesso". A avaliação, foi 
feita pelas mais de duzentas 
pessoas que assitiram as 
apresentações teatrais 
realizadas pelas equipes que 
disputaram o evento na tarde do 
último domingo na Associação 
de Moradores do bairro de 
Cidade Nova. 

As equipes JAC, CJC, e Paz, 
tiveram um número récorde de 
integrtantes em relação as 
equipes que disputaram a 
primeira edição da competição, 
desta vez,jovens de Imperatriz 
participaram das equipescomo 
convidados especiais. 

OgrupoGUC (Gurjx) Unido 
em Cristo) da Comunidade de 
São José do Egito, enviou 
representantes,e manifestou 
interesse em dar continuidade 

ao processo de aproximação 
com grupos de João Lisboa, 
segundo Ewanio Messias, 
coordenador do GUC, "são 
nestes encontros que se 
adquire novas experiências e 
sefortalece a caminhada como 
PJ". 

AII Gincana Bíblica Forjac só 
encerrou às 22:30 do domingo, 
tendo a equipe CJC se 
consagrado campeã. 

Para Sátiro e Francisca, 
organizadores do evento, a 
avaliação é positiva, eles 
ressaltam que após o anúncio 
do vencedor, houve-se um clima 
de alegria, "parecia que todos 
tinham sido campeões" lembra 
Sátiro, informando que nesta 
semana, o grupo Forjac vai 
entregar oa alimentos, roupas e 
calados às famílias já 
cadastradas pel;a coordenação 
do grupo 
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Adultos assitiram as apresentações da juventude 

Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 
* 

& 

r 
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Central de Atendimento Exprvsso, Açailândia, além de transportar passageiros; oferece 
também o tranporte de carga e encomendas no Maranhão e outros 

x lieme Estados (lo Laí s. 
Expresso Açailândia, tranpoiiando cargas e encomendas com 

   pontualidade, segurança e responsabilidade. 
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Conselheiros debatem a nova 

concepção da Assistência Social 

O evento foi uma prévia para a I Conferência Municipal de Assistência Social e contou com os representantes de 66 

entidades 

Durante toda a última 
Segunda-feira (1S), foi 
realizado o I Fórum de 
Debates do Conselho 
Muncipal de Assistência 
Social, na sede da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), com as entidades 
ligadas ao trabalho de social 
na cidade. 

Um dos temas discutidos 
no encontro foi A nova 
concepção de assistência 
social. 

Os par licipanles 
procuraram identificar e 
debater os principais 
problemas da assistência 
social em Imperatriz. 
Pretende-se com isso, 
estimular a organização da 
sociedade civil. 

Edson Lima (secretário 
da Fazenda) considerou a 
participação das pessoas ao 
Fórum como positiva. O 
se -lário ressaltou que as 
pessoas presentes ao local 
souberam tomar posições 
durante os debates 
promovidos pelo evento.. 

Fátima Avelino, 
subsecretária do 
Desenvolvi m e n t o 
Comunitário e do Trabalho 

■ PMDB 

. 11 mm wmm 
'' 

f 

Sérgio Macedo durante pronunciamento sobre 
(Sedesct), disse que a 
participação da Sedesct no 
Fórum é importante devido 
ao trabalho social realizado 
por esta secretaria 
municipal. "O nosso 
próximo passo é a 
Conferência, onde nós 
iremos nos reunir, debater e 
nos organizar para a 
Conferência", disse. 

Fátima Avelino falou das 
propostas que serão levadas 
para a Conferência. "As 
propostas levadas serão 
todas aquelas dos 
participantes desta pré- 
conferência. Hoje nós 
adquirimos os subsídios 
para desenvolver a 
Conferência Municipal de 
Assistência Social", 

assistência social 
completou. 

Raimundo Polegada, 
presidente do Conselho 
Municipal de Assitência 
Social, avaliou o evento 
como sendo positivo, dada a 
participação de vários 
segmentos da sociedade 
civil organizada. "Isto é 
muito salutar, a comunidade 
precisa participar das coisas 

que diz respeito a ela. Esse 
é o ensinamento que nós 
temos recebido sempre do 
Governo Ildon Marques", 
disse. 

Polegada lembrou os 
Programas Sábado Cidadão 
e Cidade Limpa e todos os 
outros programas 
desenvolvidos pela 
Prefeitura de Imperatriz. "O 
sucesso de um trabalho está 
na parceria entre Governo 
Municipal e a comunidade 
Isto aqui faz parte da 
continuação desse 
trabalho", frisou. 

"Este fórum é o primeiro 
passo para uma grande 
Conferência Municipal que 
nós leremos aqui com a 
participação de cidades 
vizinhas e representantes do 
Governo do Estado", 
finalizou. 

0 Fórum foi presidido 
pelo presidente do 
Conselho e assessor-chefe 
da Secretaria de Governo 
(Segov), Raimundo 
Polegada. Fizeram parte da 
mesa diretora, os 
secretários Sérgio Macêdo 
(Governo), Edson Lima 
(Fazenda), Sofia Oliveira 

( D e s e n v o 1 v i m e n t o 
Comunitário e <h> 
Trabalho). José Moura 
(Administração), além do 
subsecretário Lourençq 
Pereira (Educação). 

Os trabalhos do Fórum 
foram desenvolvidos 
através da formação de 
grupos entre os 
participantes, que 
discutiram a realidade de 
cada entidade. 

O em onl ro foi 11 ma 
preliminar sobre <)•> temas 
que serão discutidos 
durante a 1 Conferência 
Municipal de Assis têm ia 
Social, que acontece em 
Imperatriz, nos dias 2l.) e ÜO 
deste mês, em local a ser 
definido. 

Um outro ponto 
ressaltado foi o convite ás 
entidades a cadastrarem-se 
no Conselho Municipal dc 
Assisténcia Social. 

O convite e aberto a 
todas as entidades 
assistenciais publicas e 
privadas da cidade. Os 
interessados devem 
procurar o Conselho, a sede 
fica na rua São Domingos. 
274, Centro. 

Intervenção vai até 19 de outubro 

O interventor Raimundo Polegada deseja que se cumpram as determinações políticas da legenda 

"Pedi uma definição do partido" 

intervenção no .diretório 
municipal do PMDB (Partido 
do Movimento Democrático 
Brasileiro) vai até o dia 19 de 
outubro. A informação foi dada 
pelo interventor Raimundo 
Carvalho Costa Polegada, 
acrescentando que para essa 
data está prevista a convenção 
municipal do partido. De 
acordo com o intervantor, não 
ocorrendo a convenção até esse 
dia, só o diretório regional 

poderá marcar nova data. 
O interventor disse que 

tomará, como medidas, aquelas 
que o PMDB já devia cumprir 
há tempos. "O partido estava 
sem linha política, embora 
tenhamos em Imperatriz um 
grande líder, que é o prefeito 
Ildon Marques" — justificou. 

O interventor fez questão de 
não relacionar os problemas 
administrativos do PMDB. 
"Quero questionar o problema 

político. A função de um pari ido 
é fazer, politicamente, as 
grandes lideranças, a exemplo 
do prefeito que elegemos".O 
prefeito Ildon Marques, eleito 
pelo PMDB com mais de 3.5 mil 
votos, deixou de ter o apoio de 
parte dos correligionários 
peemedebislas. Para Raimundo 
Polegada, ao contrário, vendo 
os trabalhos da liderança maior, 
o partido deve ajudá-lo a 
governar. 

Prefeito Ildon Marques diz que, como tudo na vida. uma 

agremiação política deve ter um rumo definido 

:V M 

Ildon Marques disse que vai acabar com pardieiro 

0 que muda, agora, que 
foi decretada a intervenção 
no PMDB de Imperatriz?: 
"A partir da decisão do 
diretório regional, o 
partido toma outro rumo, 
deixado ser um pardieiro. 
Como em tudo na vida, 
uma agremiação partidária 
deve ter uma definição. 
Você não pode ficar um 
pouco lá. um pouco aqui. 
um pouco acolá. Por que. 
assim, você se perde". 

Ao afirmar que o PMDB 
tem um governo de 
alianças, de compromisso 
com a população de 
Imperatriz, íldon 
acrescentou que este deve 
fortalecer a administração i 
para que sejam atendidas; 

as necessidades do povo. 
"Imagina-se. porém, você 
governando com um partido 
que fica te apunhalando 
pelas costas", disse. Para o 
prefeito, torna-se inviável um 
governo que tem 
compromissos sérios com a 
comunidade e que precisa de 
apoio para atendê-los. e fica 
sem base partidária, parceira 
na lula pela implementação 
de programas básicos como 
os de saúde, educação, ação 
social e infraestrutura, 
entre outros. 

"Esse partido tem que se 
definir. E foi o que eu 
cobrei: uma definição. 

Não pedi para que se 
fizesse intervenção, nem o 
pedi para mim, mesmo 

porquê ele pouco me 
serviu ua minha 
campanha. Até diria que 
nada me serviu ha minba 
campanha. Muito pelo 
contrário: eu servi a ele. 
que, entretanto, vinha m< 
apunhalando pelas costas. 
Pedi uma definição, no 
sentido ate de deixar <> 
partido. Foi tomada a 
decisão e eu a aceitei". 
Finalizando, o prefeito 
disse que em breve será 
possível ver a diferença 
do comportamento do 
PMDB, então sob a 
direção da executiva 
municipal. "A diferença 
vai ser grande, com o 
desaparecimento do 
pardieiro". conclui Ildon. 
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JORNAL CAPITAL 

Galletti já está classificado no Gopão 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Amador 
O Campeonato de 

Imperatriz , após um final de 
semana de muitos gols, tem 
seqüência na quinta feira com 
dois jogos , válidos pela 
décima primeira rodada 

Portuguesax Sena 
Horário: 19 horas 
Marília x Bananal 
Horário ; 21 horas 
O Presidente da junta 

Couraça , afirmou que os 
jogos de quinta feira serão 
mantidos no Estádio 
Municipal de Imperatriz. 

Copão 
O Campeonato Regional 

tem prosseguimento domingo 
dia 21 de Setembro com os 
seguintes jogos: 

Balsas x Carolina 
Horário: 16 horas 
Local: Balsas 
Juventus x Edson Lobão 
Horário: 16 horas 
Local; Montes Altos 
João Lisboa x Galletti 
Horário: 16 horas 
Local: João Lisboa 
Porto Franco x 

Tocantinópolis 
Horário: 16 horas 
Local: Porto Franco 

Artilheiros 
O Campeonato Brasileiro 

da primeira divisão , a cada 
rodada é um show de gols, os 
ataques estão funcionando 
perfeitamente e já bate um 
Record de todos os 
Campeonatos Brasileiros 
,com o maior índice de gols. 

Confira a artilharia da 
competição 

Edmundo (Vasco) 
Dodo (São Paulo) 
12 gols • 
Cristian (Internacional 
11 gols 
Rodrigo ( Portuguesa) 
09 gols 

Moto Clube 
O Time motorizado vive 

dias de expectativas sobre o 
jogo com o Remo no próximo 
domingo em Belém do Pará. 
O Moto tem 6 pontos e falta 
um jogo para cumprir a sua 
participação no Campeonato 
deste ano. Já o Remo , tem 5 
pontos e para permanecer na 
segunda divisão terá que 
vencer o jogo de domingo. Os 
dois times vivem um drama 
para tentar garantir a vaga 
para na segunda divisão do 
próximo ano. 

João Lisboa 
A Seleção da Cameleira 

começa hoje, quarta feira as 
16 horas no Estádio Cafeteirão 
, os treinos visando o 
importante jogo que será 
realizado domingo no Estádio 
Cafeteirão com o lime do 
Galletti. Com a desistência do 
lime do Sena de Imperatriz e 
a péssima campanha do 
Comercial de Dom Elizeu . a 

Seleção de João Lisboa pode 
em caso de vitória garantir a 
sua vaga na próxima fase do 
Copão, o time soma 4 pontos 
.0 Treinador Pelé e o auxiliar 
Duílio , afirmaram que os 
treinos serão intensificados 
para um melhor desempenho 
no jogo de domingo. 

Péssima Campanha 
0 Comercial de Dom 

Elizeu que representa o 
Estado do Pará no Copão 
Maranhão do Sul , na chave 
"C ", vem realizando a pior 
campanha da competição e 
está praticamente fora das 
disputas da próxima fase. 
Três goleadas ,5x0 para o 
Sena, 7 x 2 João Lisboa e 4 x 2 
Galletti e apenas um empate 
no seu Estádio com o time de 
Açailândia deixa o Comercial 
praticamente fora da briga por 
uma vaga na próxima fase. A 
Pior defesa com 15 gols 
sofridos e um ataque que não 
funciona o time do Pará terá 
que aguardar a próxima 
competição, que com certeza 
participará com uma 
campanha melhor. 

Brasileirão 
Jogos que serão realizados 

hoje , quarta feira (17) 
21h30 - Guarani x 

Flamengo (TV) 
21 h30- Santos x São Paulo 

(TV) 
20h30 
Vasco x Inter 
Criciúma x Juventude 
Sportx Portuguesa 
Vitória x Bragantino 
Cruzeiro x União São João 
Paraná x América RN 
Grêmio x Atlético -PR 
Goiás x Coritiba 
Quinta (18) 
Palmeiras x Bahia 
Atlético- MG x Fluminense 

Jogo de Líderes 
Amanhã quinta feira as 21 

horas , no Estádio Municipal 
irá acontecer o jogo dos 
líderes do Campeonato de 
Imperatriz. Bananal x Marília 
está sendo esperado com 
muita expectativa por parte 
dos torcedores dos dois times 
que deverão comparecer em 
grande número na 
arquibancadas do Municipal. 
O Marília tem um dos 
melhores ataques da 
Competição ao lado do time 
do Bananal. Só quem ganhará 
com este grande jogo , será o 
torcedor que estará nas 
arquibancadas. 

Reunião 
Como de praxe ontem 

aconteceu mais uma reunião 
na Liga Imperatrizense de 
Desportos onde vários 
assuntos foram colocados em 
pauta, principalmente os jogos 
que serão realizados pela 
décima primeira rodada, que 
começa nesta quinta feira. 

Representante de Açailândia é o primeiro time a se classificar 

Com a vitória de 4 x 2 sobre 
o time do Comercial de Dom 
Elizeu no último final de 
semana , deixou o Galletti 
praticamente classificado para 
a próxima fase do Copão, com 
10 pontos ganhos, cm três 
vitórias e um empate. Ix 1 com 
o Comercial , 2x1 em João 
Lisboa , WxO no Sena e 4 x 2 
sobre o Comercial no jogo de 
volta. Os dois times da chave 
do Galletti , João Lisboa e 
Comercial com um jogo a 
realizar não chegarão em 
igualdade ao time do Gallo , na 
pontuação final da primeira 
fase. 

ü Galletti pode até perder 
o jogo de domingo que estará 
na próxima fase , mas o 
pensamento dos jogadores e 
diretores do time da Cidade do 
Ferro e ir a João Lisboa e 
fechar a primeira fase com 
uma vitória e em primeiro 
lugar. Sobre a classificação em 
primeiro ou segundo lugares 
no Campeonato Regional , 
praticamente nada influiu na 

SN 

1 

formação da segunda fase ,pois 
os times classificados 
participarão de um sorteio 
conforme o combinado entres 
os dirigentes , para se 
conhecer os adversários das 
semi finais. 

Ainda sobre o futebol da 
Terra do Ferro , em todas as 
competições realizadas a nível 

Galletti busca vitória domingo 
Regional, participou com boas 
colocações. No último Copão , 
o time do Realce que foi 
extinto ficou em segundo lugar 
perdendo a decisão na Cidade 
de Porto Franco para a Seleção 
local. O Presidente da Liga 
Esportiva Açailandense , 
Ademir Nunes e o Secretário 
da Sedei, Joçelio afirmam que 

não medirão esforços para ver 
o futebol local através do 
Galletti receber o título do 
Copão Maranhão do Sul. 

Sobre o jogo de domingo , 
que deverá ser antecipado para 
sábado, o Galletti irá para João 
Lisboa com a sua força máxima 
, e tentará a todo custo a 
vitória. 

Campeonato Brasileiro da Ia Divisão 

Jogos de hoje. quarta 
feira (17) 

21h30 - Guarani x 
Flamengo (TV ) 

21h30 - Santos x São 
Paulo (TV) 

Jogos tias 20h30 
Vasco x Internacional 
Criciúma x Juventude 
Sporf x Portuguesa 
Vitória x Bragantino 
Cruzeiro x União São 

João 
Paraná x Améric a - RN 
Grêmio x Atlético - PR 
Goiás x Coritiba 
Quinta Feira ( 18 ) 
20h30 - Palmeiras x 

Bahia 
20h:ifi - Atlético MC» x 

Fluminense 

Classificação Geral 
Portuguesa - 33 pontos - 

14 jogos 
Inter - 31 pontos - 15 

Jogos 
Palmeiras 24 - 14 jogos 
Atlético-MG 24 - 14 jogos 
juventude 24 - 15 jogos 
Vasco-23 - 13 jogos 
Paraná 22- 16 jogos 
Atlético PR 21 -14 jogos 
Santos 29 - 13 jogos 
Bragantino 20- 14 jogos ; 
Flamengo 19 - 12 jogos 
Sporí 19 - 15 jogos 
Corinthians 18- l3Jogos 
Coritiba 18-14 jogos 
América RN 18 - 14 jogos 
Criciúma 18 - 15 jogos 
Goiás 17 - 15 jogos 
São Paulo 17 - 15 jogos 

Grêmio 16 -14 jogos 
Cruzeiro 15 - 12 jogos ; 
Vitoria 15 - 13 jogos 
Bahia 15- 15 jogos 
Guarani 14 - 15 jogos 
Botafogo 13-13 jogos 
Fluminense 13 - 15 

Jogos 
União São João 9 - 14 

jogos 
OBS: O Atlético -PR; 

perdera cinco pontos no 
final da primeira fase. 

Principais Artilheiros 
Edmundo ( Vasco ) 
Dodo ( São Paulo ) 
12 gols 
Cristian < Internacional) 
11 gols 
Rodrigo ( Portuguesa ) 
09 gols 

Futebol legal 

é na Capital ^ 

Hoje 

quarta-feira ( 17 ) 

21 h30- Transmissão 

especial - campeonato 

brasileiro 

' Santos x São Paulo 

5Girr<tçãn: 

Kinnlsmt Jimusa 

Hcpnrtagcns ; 

(Clitítcs Aguiar t 

ifrauciscn Suhaíír 

(Cnmrutárins : 

Jl rríunúrn ILuts 

Sociedade Atlética Imperatriz 

EDITAL 

0 presidente da Sociedade Atlética 

imperatriz, vem através deste 

convocar os desportistas de 

imperatriz, para uma reunião 

eleição da diretoria da S.A.l, que 

acontecerá dia 17-09-97, às 20h00. 

1-1- Eleição para o biênio 97/99 

1-2- Posse da diretoria. 

Local: Estrada de João Lisboa K5 

Residência do sr. Domingos. 

Damíão Benícío dos Santos 
Presidente da S.A.l. 

r 

COMUNICADO 

A TCI informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verão/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 
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] R.egist ro gera l Rio Tocantins 

por Edmilson Sanches 

Knlro dois Estados, há 
um rio. Dm rio rico — traz 
fartura. I) m rio às vezes brabo 
— traz agrura. Um rio único 
e vário, como o são todos os 
rios. Separa terras, une 
gentes, leva coisas, banha 
corpos, lava a alma. Um rio 
com um toque especial: Toc- 
antins. 

Estamos na Pré- 
Amazònia. "O rio Tocantins é 
o elemento de maior relevo - 
- na geografia e em nossos 
cp rações". 

Durante todo o dia, 
raios de sol locam o 
locantins. Sao dedos calidos 
penetrando a intimidade 
receptiva e envolvente das 

Um rio 

único e 

vário, como 

o são todos 

os rios. 

Separa 

erras, une 

gentes, leva 

coisas, 

banha 

corpos, lava 

águas. Sol e água. Fértil 
encontro de contrários. 
Homem, mulher. 

Encontros muitos. 

Encontros marcados. A 
lardinha. após tantas horas de 
luz e calor, o sol, cansado, 
mergulha n agua — imersão 
total — e, sem forças, afoga- 
se nela, para depois renascer, 
fortalecido, anunciando o dia 
seguinte. Que vem envolto 
em halo, aura, auréola, 
aurora. 

O sol nasce e (re)pousa 
no Tocantins. 

NADA SE CRIA 

"Seu Colega" era uma 
figura folclórica de Oeiras, a 
velha e saudosa ex-capital do 
Piauí. Praticava um 

sem 

forças, 

afoga-se 

nela, para 

depois 

renascer, 

fortalecido, 

anunciando 

o dia 

seguinte. 

Português escorreito e 
incursionava por outros 
idiomas. Certa vez, estando a 
escrever, perguntaram-lhe o 
que fazia. "Seu Colega" 
respondeu: 

-- Estou 
transformando este lápis em 
letras. 

O creme dental "Preveni", 
da família Kolynos, promove- 
se como sendo "anti-placa". 
O xampu "Palmolive", da 
raça Colgate, anuncia-se 
como sendo "anti-caspa". 

Os dois são também 
contra a Língua Portuguesa: 
não existe hífen nas palavras 
"antiplaca" e "anticaspa". 
(Custava uma rápida olhada 
no dicionário?). 

SER OU NÃO SER 

Na Folha de S. Paulo, 
caderno de classificados: 

"Acompanh ante 
lindíssima, IS anos. loura, 
capa de revista, semivirgem". 

Que vem 

envolto em 

halo, aura, 

auréola, 

aurora. 

Semi? 

MULTINACIONAL 

Atum peruano. Salsicha 
vienense. Nozes chilenas. 
Uvas argentinas. Vinho 
português. Uísque francês. 
Champanhe francês. 

Esses são os produtos 
de uma cesta de Natal. 

Brasileira. 

NAO 
EXPLICAR 

PRECISA 

Dicionário Aurélio, 
segunda edição, revisada e 
atualizada, página 1.198: 

ao ser 

apresentado 

a um 

advogado 

alemão, este 

o saudou: 

-Ah, você é 

daquele país 

crianças por 

"NORITO. Substantivo 
masculino. Variedade de 
gabro cujo piroxênio pertence 
ao sistema ortorròmbico". 

Arriégua... 

BOXE POLÍTICO 

Não precisa ter medo da 
esquerda. 

Basta um golpe de 
direita. 

GUERRAS SUJAS 

Um doutor da USP, 
advogado e negociador no 
GATT (Suíça), conta-me que, 
numa reunião em genebra, ao 
ser apresentado a um 
advogado alemão, este o 
saudou: "— Ah, você é 
daquele país onde são mortas 
milhares de crianças por ano?" 

O gerente 

liga para o 

cliente: "— 

Estou lhe 

avisando que 

seu título 

venceu ". 

E o brasileiro:"— Sim, 
doutor. E você é daquele país 
que assassinou seis milhões 
de judeus numa guerra?" 

Ficaram amigos. 

TÁ CERTO 

Nos idos de 1940, 
Guilherme Cortez cuidava 
dos negócios da Aviação 
Condor, que ele havia trazido 
para Imperatriz. Dificuldades 
naturais ocasionavam diversos 
atrasos na chegada dos vôos. 
Num desses dias de atraso, um 
passageiro reclama ao agente 
da Condor:"— Seu Guilherme, 
e o avião, nada?" 

E Guilherme Cortez, 
polido e rápido: "— Não; voa". 

CORRIDA BANCÁRIA 

O gerente liga para o 
cliente; "— Estou lhe avisando 

que seu título venceu". 
O devedor, surpreso:"— 

Ah, é? E eu achava que no 
máximo ele tiraria o segundo 
lugar..." 

Dificuldades 

naturais 

ocasionavam 

diversos 

atrasos na 

chegada dos 

vôos. Num 

desses dias de 

atraso, um 

passageiro 

reclama ao 

agente da 

Condor: 

Dalvino Gurgel Pinheiro 
era o chefe de crédito geral da 
agência do Banco do Nordeste 
em Imperatriz. Tentando 
decifrar uma lei, perguntou- 
me: "Professor Sanches, que 
diabo mesmo é 
inadimplente?". 

Recomendo-lhe, 
sorrindo, que ele olhasse no 
dicionário, pra ter uma 
surpresa. Depois da consulta, 
Dalvino exclama bem alto: 

"— Menino! Então 
inventaram um nome bonito 
pra velhaco..." 

Uma nova mensagem 

para abraçar velhos amigos 

D 
t 

De Segunda a sexta das 13 às 14 horas. 

TV CAPITAL CANAL 5 REDE REGORD 

Jornalismo sério, competente, imparcial, 

com credibilidade 
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Animal na pista faz mais uma vítima fatal 

Mototaxista foi surpreendido por um cavalo em plena BR 010 

O mototaxista Rogério 
Bezerra Dantas, maranhense, 
30 anos de idade, residente na 
Rua "F"- Conjunto Nova Vitória 
foi mais uma vítima dos 
animais que transitam pelas 
ruas e avenidas de Imperatriz 
todos os dias. 

A vítima trafegava em sua 
moto Titan, pela BR 010 
quando foi surpreendido por 
cavalo que estava no meio da 
pista. O acidente ocorreu por 
volta das 23h00 quando 
Rogério retornava de sua 
residência onde 
provavelmente tinha ido fazer 
um lanche. 

Pai de dois filhos menores, 
a vítima era tido pelos vizinhos 
como uma pesssoa exemplar 
e que fazia de tudo para 
conseguir o sustento da 
família. Os pais de Rogério de 
acordo com a esposa residente 
em São Paulo e não chegaram 
a tempo para o sepullamenlo 
ocorrido na" tarde de ontem. 

De acordo com os 
companheiros de trabalho 

m 

Pi 
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Animais nas ruas é a causa de inúmeros 
Rogério era tido como um bom na cabeça e várias lesões pelo 
exemplo tia classe e a cerca de 
cinco meses trabalhava na 
empresa de mototaxis 
"Imigrante". 

A moto em que Rogério 
trafegava sofreu apenas 
danos matérias na carenagem. 
Ele sofreu uma pancada forte 

corpo. 
Na manhã de ontem os 

mototaxista estavam 
revoltados devido a imprensa 
policial ter noticiado de que 
Rogério foi imprundente e 
que o mesmo estaria tentando 
ultrapassar uma carreta. 

acidentes 
Os mototaxista ao 

chegarem no local 
encontraram um "cavalo" com 
parte da perna trazeira 
esquerda com uma profunda 
lesão, possivelmente local 
onde Rogério teria batido. 

Toda a carenagem da moto 
estava com pelos do cavalo. 

Polícia Rodoviária assusta assaltantes 

Quatro elementos foram surpreendidos por Patrulheiros 

■ 
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João Cleber (inspetor) da Polícia Rodoviária Federal 

A Polícia Rodoviária Federal 
vem realizando um brilhante 
trabalho nas barreiras 
existentes na entrada e saída 
do município de Imperatriz. 
Apesar do número reduzido de 

patrulheiros a Polícia vem 
conseguindo ao longo destes 
anos impedir a invasão de 
assaltantes na região. 

Por ser o portão da 
Amazônia (Imperatriz) tem 

sido o alvo dos assaltantes, que 
mesmo não agindo na cidade 
são obrigados a passarem pelas 
barreiras de entrada e saída. 

Por volta das 18h40 da 
última segunda-feira o 
patrulheiro Edgilson 
trabalhava normalmente 
quando foi surpreendido por 
quatro elementos 
desconhecidos em um veículo 
Santana Quantun- cor cinza. Ao 
solicitar parada ao veículo, o 
elemento que estava ao volante 
avançou, jogando o Santana em 
cima do patrulheiro que por 
pouco não foi abalroado. 
Edgilson sacou de sua arma e 
desparou vários tiros em 
direção ao pneu do carro, sem 
sucesso, uma das balas acertou 
a lataria do Santana que saiu em 
alta velocidade. 

Minutos depois iniciou uma 

perseguição, também sem 
sucesso. Os assaltantes de 
acordo com às informações do 
inspetor Narciso, entraram em 
uma estrada de chão às 
proximidades da Faccnni e em 
cerca de ciquenta metros 
abandonaram o carro. 

Os potrulheiros passaram 
direto do local indo parar na 
entrada da Avenida Bernardo 
Sayão. Ao tomar conhecimento 
que os elementos não tinham 
passado jíelo local eles voltaram 
e conseguiram localizar o 
veículo que estava trancado. 

Durante a manhã de ontem 
os patrulheiros conseguiram 
identificar que as placas do 
Santana eram de um Monza e 
que o véiculo era de uma 
seguradora devido o fato de ter 
sido roubado a cerca de alguns 
meses. 

Fiscal denuncia 

motorista 

O caso foi para na Delegacia de Polícia 

do Primeiro Distrito 

Nilton Cor tez Miranda, 
maranhense, solteiro, 21 anos 
de idade, fiscal da empresa de 
Transportes Coletivos 
Imperatriz residente no 
Parque Anhanguera esteve na 
Delegacia de Polícia para 
comunicar que vem sendo 
ameaçado de morte pelo 
motorista conhecido pela 
alcunha de JB. 

Nilton Cortez Miranda, 
disse na Depol que a origem 
das ameaças seu deu pelo fato 
do comunicante na condição 
de fiscal da empresa ter 
constatado que o acusado 
estava agindo de forma 
irregular. ou seja, 
transportando pessoas de 

Imperatriz a Mucuíba. 
Segundo ele a 

irregularidade consistia no 
fato de que JB conduzia 
passageiro no ônibus que 
dirigia e o numerário apurado 
não era repassado à empresa. 

De acordo com as 
informações de Nilton, 
quando constatou o fato 
chamou a atenção do acusado 
e disse ao mesmo que iria 
denucia-lo a gerência da 
empresa. A principio ouve 
uma discurssào entre os dois, 
onde com os ânimos bastante 
alterado JB teria lhe 
ameaçado de morte caso 
vinhesse a comunicar o fato a 
direção daT.C.I. 

CARTÓRIO DA Ia VARA DA FAMÍI IA 
Maria das Graças Souza Veloso 

Escrivà e Tabeliã José Ricardo Souza Veloso 
Fscrevente Substituto 

ESTADO DO " MARANHÃO 
Io CARTÓRIO DA FAMÍLIA 

COMARCA DE IMPERATRIZ 

EDITAL DE CITAÇÃO 

O Doutor JOSE WILSON DE ARAÚJO .E SILVA - Juiz dc Dire.to da Ia 

Vara da I amilia. LAZ SA13LR, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, com o prazo de vinte (20) dias. que se processa neste Juízo a 
Ação de DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO, processo n° 060/97 proposta por 
SANDRA REGINA MENDES DO NASCIMENTO contra CARLOS AUGUSTO 
Dl ARTE, brasileiro, casado, residente e domiciliado cm lugar incerto c não sabido. Ê o 
presente EDITAL DE CITAÇÃO, para citar o requerido, para. querendo contestar a açào 
supra citada sob pena de revelia, advertindo que nào sendo contestada no prazo de 15 
dias. a contai da data da audiência, repular-se-âo como verdadeiros os fatos articulados 
pelo autor, dc acordo com an. 285 do Código de Processo Civil; Citando-o também para 
comparecer audiência de tentativa de conciliação Designada para o dia 06-11-97, às 09:00 
hs. no Fórum dc Imperatnz-MA, à rua Rui Barbosa s/n" centro, t para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado no órgão oficial. Dado c 
passijdç nesta cidade de Imperatriz, aos 03 de Setembro de 1997. Eu 

_F.scrcvente Substituto digitei e subscrevi. 

/ 

JOSÉ W1L Sofoí^ARAUJO E SILVA 
= JUIZ OE DIREITO = 

PHOTO PINH6IRO 

Fotcgxafamos cnivGrsOçLO, casarnartos, batizados © ©ventos sugeíiBl 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Boletim de 

Ocorrência 

Jobert Aleixo 

Perda 
de Celular 

Arnóbio Texeira Oliveira, 
maranhense, casado, 44 anos 
de idade, motorista, residente 
na Rua Piauí, 1472- 
Mercadinho comunicou que 
desapareceu o seu aparelho 
telefone €elular de prefixo n0 

977 3399, adquirido junto a 
Kadima local. 

Perda de 
documentos 

Jorge Luiz Furtado da Silva, 
maranhense, casado, 35 anos 
de idade, residente na Rua 
Alameda João Paulo II, bairro 
Vila Nova esteve na Delegacia 
de Polícia para comunicar que 
perdeu todos os documentos 
do veículo Fiat, cor vermelha, 
ano 94, placas HOR 9598. 

Danos 

Vicente Souza Duarte, 46 
anos de idade, empresário, 
residente na Rua São Paulo- 
Entroncamentoi- esteve na 
Depol para comunicar que 
quando dirigia seu veículo 
FORD PAMPA, cinza, ano 96/ 
97, placas HOX 9818 em nome 
da Cia. Real de Aprend. 
Mercantil, quando na altura da 
fazenda Firmeza- município de 
Montes Altos, quando um 
pneu do veículo estorou e em 
seguida vindo a capotar por 
diversas vezes tendo perda 
total. 

Cancelamento 
de cheque 

Zelina de Souza Ribeiro, 
maranhense, casada, 
residente na Rua Dom Pedro 
li- Bacuri, também esteve1 na 
Delegacia de Polícia para 
comunicar que perdeu a folha 
de cheque n0 135, conta n0 

2081-8- agência 2365-5 Banco 
do Bradesco local no valor de 
RS 150,00 (Cento e cinqüenta 
reais). 

Perda de 
documentos 

Francisco de Assis Soares 
Viana, maranhense, solteiro, 
residente na Rua São Rafael 
comunicou que perde sua 
porta cédula contendo todod 
seus documentos jjessoais, tais 
como, Carteira de Identidade 
Civil, Titulo Eleitoral e outros. 

Perda de 
documentos II 

João Alves Barbosa Leite, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua Duque de 
Caxias também reclamou da 
perda de todos seus 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido quando o comunicante 
trafegaga em viá pública. 

Perda de 
documentos III 

João Fernandes Soares 
Viana, maranhense, solteiro, 
residente na Rua João Lisboa 
esteve na Depol ra 
comunicar que perdeu i 
Carteira de Identidade Civil. O 
comunicante disse ainda que a 
carteira estava dentro de uma 
agenda. 

Perda de 
documentos 

Hermano Santana de 
Miranda, maranhense, solteio, 
residente na Rua Bom Jesus, 
esteve na Delegacia de Polícia 
para comunicar que também 
perdeu seus documentos 
pessoais, tais como; Carteira 
de Identidade Civil, C.PF, Título 
Eleitoral e outros. 

Documentos 
encontrados 1 

Os documentos de João 
Vianez Queiroz de Uma Filho, 
residente na Rua Saraiva, casa 
836, Jardim São Luis foram 
encontrados e entregues no 
I )lantà< > da I lelegacia de P( jlícia 
do Primeiro Distrito. 
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