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Morre ex-prefeito de Sítio 

Novo do Maranhão 

Zé Bonfim presta 

depoimento à Justiça 

Preso em São Luís 
aeusado de ser o resiKmsável 
por inúmeras mortes na 
região Zé Bonfim é ouvido 
pela Justiça. 

Além dele, a Justiça ouviu 
o depoimento de Gerardo da 
Silva, aeusado de participação 

no episódio que eulniinou éom 
a morte do ex-prefeito Renato 
Moreira. 

O caso está sendo 
acompanhado de perto pelo 
Delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu. 
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■ Pará 

Fórum discute trabalho 

e proteção infantil 

A Delegacia Regional do 
Trabalho do Hstado do Pará, 
acaba dc1 implantar um fórum 
permanente de combate ao 
trabalho infantil e proteção ao 

traballn > a( 1< ilescenb •. 
Parlieipaw dosaU-bates. ,r>l 

intituiçóes governamentais e 
não governamentais daquele 
listado. Página 1-8 
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Morto de Antonio Bandeira deixa Sitio Novo de luto 
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Foi sejínltado na tarde desta 
lerca-feira. o ex-prefeito de Sitio 
Novo do Maranhão, Antonio 
Bandeira Gomes. 

Com 78 anos, e tendo 
assumido o comando do 
município por 2 vezes, Bandeira 
morreu vítima de uma parada 
cardíaca. 

O corpo do ex-prefeito, foi 
encontrado em sua residência, 
na manhã de segunda-feira. 

() atual chefe do executivo de 
Sitio Novo, João Alfredo 
decretou ontem feriado 
municipal, e emitiu notas de 
pesares pela morte de uma das 
maiores lideranças políticas da 
cidade. 

Antonio Bandeira Gomes, 
que era filiado ao Partido da 
Frente Liberal- PFL, tinha 
grande expressão entre os 
políticos locais, quando prefeito, 
conduziu sua administração 
Sempre promovendo um amplo 
diálogo entre situação e 
OJHJSição. 

Pai de Cleriston Bandeira, 
ele, foi reconhecido pela 
população sitionovense como 
lendo sido um dos melhores 
administradores. Página 1-4 
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Cabeludo engana 

população de Buritírana 

Capital 

Social 
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Raimundo Cabeludo deixa população revoltada 

O ex-prefeito de João 
I .isboa Raimundo Cabeludo sai 
(Mii campo fazendo campanha 
rumo a Assembléia Legisliva 
do listado. 

O que não fez quando 
prefeito, Cabeludo está 
fazendo agora, e deixa 
revoltada a população dos 
municípios de João Lisboa, 
Senador La Rocque e 
Buritirana. 

Para os moradores das 
novas unidades 
administrativas, as ações do ex- 
mandatário são meramente 
eleiloreiras. Página 1-5 

Rodovias federais 

serão recuperadas 

() I )eparlamento Nacional de Segundo ele, as obras fazem 
Estradas e Rodagens vai parte de um programa lançado 
recuparar as rodovias federaisda pelo governo Federal, 
região. ' Entre os trechos a serem 

O anúncio foi feito por José recuperados, está o de 
Ribamar Tavares, diretor Imperatriz a Porto Franco e de 
regional do orgão. Açailãndia a Itinga. Página 1-5 

A partir de hoje u Jornal: 
Capital coloca a disjiosiçãio dos 
seus leitores o serviço 
"Anúncio grátis".O objetivo e 
abrir esj «aç» > ttara os clasificados i 

de compra, venda e aluguel. 
Saiba como usufruir do 

serviço que será prt^tíido via 
loja de atendimento do Jornal; 
Capital na Página 1-9 

Dólar Comercial 
Compra —  R$ 1,0935 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1.0943 
Dólar Paralelo 
Compra   
Dólar Paralelo 
Venda   

 R$ 1,125 

 R$ 1.135 
Dólar Turismo 
Compra ——   RS í .0X0 
Dólar Turismo 
Venda    
Ouro (g) 
Venda _ 

RS 1,110 

RS 11.36 
Poupança 
Rendimento   1.1263% 
Uftr 
Valor     RS 0,9108 
Salário Mínimo 
Setembro   RS 120,00 
Salário Patnilia 
Valor RS ».25 

Região terá grande número 

de candidatos em 98 

A eleição do ano que vem promete ser grande. Em sua candidados a representantes da 
pode já está definida para o coluna Imperatriz Urgente, região.Confira ainda as Ondas 
governo do Estado, mas para as Erancisco do Valle analiza os Curtas e a coluna Deu na 
vagas dc deputado a briga nomes que devem sair como Imprensa. Página 2-4 
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■ São Pedro da Água Branca 

Tio Gerson pode perder mandato 

OTribunal Regional O recurso a ser Entre as acusações. O 
Eleitoral decide hoje o apreseiado logo mais. foi prefeito da nova unidade 
fnlnro da administração de impetrado por \eria< responde por ahnsn de poder 
l io Gerson ('in São IVdro da | c i \ <• i ra , candidato econômico 
Acua Branca. derrotado na nbima eleição. Página 1-7 

Programa Policia Cidadã 

é lançado em Imperatriz 

Imperatriz está incluída na programa que será desenvolvido 
lista dos três municípios do em parceria dos governos 
Estadt > que serão beneficiados estadual c municiapal foi lançado 
cora o "Policia Cidadã". O ontem na cidade. Página 1-6 

Por Dentro é a Imprensa 

Página 2-1 
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Roberto Oliveira 

Troféu Sereia 

de Ouro 

Com requinte e elegância 
o sistema Verdes Mares da 
capital Cearense, premiou 
neste final de semana os 
maiores empresários do ano. 
O evento aconteceu no centro 
de convenções de Fortaleza, 
e reuniu o mais fino do setor 
empresarial de lodo o pais. O 
Maranhão foi agraciado com 
o troféu Sereia de Ouro 
através do empresário Edson 
Queiroz, um dos mais bem 
sucedido da área. A anfitriã foi 
ninguém menos que a 
elegante Volanda Vidal 
Queiroz, que em nome do 

jgrupo agradeceu o prêmio e 
reafirmou o compromisso de 
atender cada vez melhor, para 
conquistar maiores espaços, 
lia enfatizou a urgeiitr 
m-i vssidado dr uma polima 
de qualidade total nas 
empresas, e somente assim 

todo o país. Em Mortos Vivos, 
Júlio Dominice utiliza a 
inovadora técnica de pastel 
seco, um tipo de mistura de giz 
com fixador. Apesar das muitas 
obras, as mais admiradas são 
da princesa Diana, Elis Regina, 
Cazuza e o campeão de 
formula l Airton Sena. A 
exposição fica em cartaz até o 
próximo dia 29. 

Em baixa 

l hn dos maiores programas 
de entrevista da TV brasileira 
passa por uma séria crise de 
palta. Somente nos últimos 
dois meses, o programa Jô 
Soares onze e meia levou 
políticos para serem 
entrevistados sem nenhuma 
base de conversa, e atrizes que 
lançaram livros e não 
venderam, foram entrevistadas 
por Jõ Soares. Situação que 
deixou o apresentador em 
maus lençóis e obrigou a 
direção da casa a trocar quase 
toda a produção. Mesmo com 
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Artistas invadem passarelas de moda 

será possível a prestação de 
um serviço de qualidade. A 
imprensa maranhense 
também esteve apresentada 
pela colunista social Maria 
Inés Saboia. 

Expondo 

charle 

Com o tema mortos vivos, 
o cartunista Júlio Dominice 
conquistou o terceiro lugar no 
concurso de charge. realizado 
no litoral paulista. Para 
comemorar a vitoria, o 
cartunista está expondo seus 
trabalhos no centro de 
estudos básicos, no campus 
do Bacanga. Dentre os 
trabalhos expostos, estão 
personalidades de todos os 
setores, principalmente 
aqueles que ficaram 
eternizados pelo público, 
como o senador José Sarney, 
o Vocalista do Ix-giào urbana, 
Renato Russo, e o ex- 
presidente Itamar Franco, 
figuras que tiveram maior 
enfoque pelos cartunistas de 

estas uudidas o nível ^ 
programas vem deixando a 
desejar. Carla Perez unia 
dançarina sem nada a dizer e 
com auto grau de burrice, lói 
entrevistada duas vezes, por 
último, quase saiu aos tapas 
com a cantora Maria Bethania, 
que disse que a afirmativa de 
que as loiras são burras, caiu 
bem para Carla. Coisa que 
deixa qualquer apresentador 
em situação delicada. 

Desfile de 

estrelas 
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no Murumbi foi 
superdisculida, e rendeu 
páginas e páginas de noticia, 
mais nem sempre e assim. 
Heitot Werneck que contratou 
a peso de ouro a atriz Araçy 
Balabanian para o lançamento 
de sua coleção não leve 
nenhuma repercussão. Alem 
disso, as modelos não 
gostaram muito da 
concorrência, mais as agencias 
já abrem espaços para 
gerenciarem as carreiras de 
pessoas da TV, como Beth 
Lago, Silvia Pfaifer, Isabel 
Filardes e Márcio Garcia. F 
prometem que seus 
contratados serão a grande 
sensação nestes desfiles de 
final de ano. No Murumbi 
Faschion. as maiores grifes do 
país contaram com atrizes na 
passarela Alem di Aracv 
Balabanian, 1!» itor Werneck 
levou (ambem para a-- 
pussart Ia1» a ainz Marísa < blh 
Marido Saraer i ontou cojn 
peso iH-sado como FiTnanda 
forres » l.uis ) < rnando 
(iuimarães, Marília IV ra foi a 
sensação da Fause Ilalen, 
Lecélia Santos Fez caras 
bocas para a Rhytoervas 
enquanto que Vera Fischer. 
arrasou para a Fórum. 

moda jovem para o dia-a-dia. 
Coroando de exceto a 
temporada. Ilelio Bicudo do 
TAA desfile para Welligton 
Sargs. 

Revista em 

alta 

Chegou as bancas de lodo 
o país a revista Caros amigos, 
uma publicação assinada 
somente por mestres do 
jornalismo brasileiro. São 
textos brilhantes, matérias 
dignas de aplausos e muitos 
comentários. A revista está 
direcionada a um publico que 
gosta de comentar o dia-a-dia 
do país. Vale a pena comprar. 

Novos nomes. 

Dr. Marcos Valenlin dr. 

Washington, são os dois 
nomes de poso que acabam de 
desembarcar em Imperatriz, 
para compor o quadro eletivo 
d» promotores do jusliça tia 
co ma roa hn .il Com, a< 
Iraimlorént ias dos promotoi os 
Mareia Moura Maia o Ronald. 
ficou acumulo do funções para 
outros promotores que 
tiveram que se desdobrarem 
para dar conta do recado. 
Agora eom o número de 
promotores relalivame nle 
suficiente, será possível que o 
ministério publico preste um 
melhor serviço a comunidade 
e com maior agilidade. 
Somente uma cadeira ainda 
esta em vacância, que e a da 
Dra. Maria de Fátima que esta 
de licença para fazer mestrado 
em São Faulo. so retornando 
em 98. o seu lugar esta sendo 
assumido pelo promotor 

Zanone. tambem 
recentemente chegado a 
cidade. Aproveitando o 
espaço enviamos noss>-s 
boas vindas aos no\ j|F 
eómponenti s di 1 ministério 
publh o t • nviando no^so 
abraço aos demais que muito 
bem vem desenvolvendo seu 
papel 

Turismo 

Helena Oliveira está 
embarcando no próximo dia 
seis de, novembro com 
destino a San Francisco FSA. 
(da deve permanecer na 
terra do lio San por longo 
período onde aproveita para 
conhecer um pouco da 
cultura local e fazer compras. 
Helena que dirigiu o INSS 
por um longo período, agora 
dedica-se ao mercado 
Agropecuário 
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Desfile na 

terra 

é yC: 

As passarelas do mundo da 
moda nacional. foram 
invadidas por atrizes. Estilistas 
e produtores em busca de 
diversão, glamuor ou 
repercussão na mídia, eles 
convocam artistas 
consagrados pelo publico para 
exibir taUmlo em seus desfiles. 
Mais essa medida poderá ser 
uma faca de dois gumes, p<Hle 
ficar inadequado, até iiorque 
elas não são modelos, o desfile 
de Vera Fischer para a Fórum 

Enquanto grifes famosas 
ostentam seus contratados nas 
passarelas. o estilista 
Imperatrizense Welligton 
Sargs apresenta neste final de 
semana em São Luis. sua 
coleção de inverno, e trás 
muitas peças básicas, como 
coletes em pit-wook, longos 
para as noites e calças. O 
projeto moda nativa, também 
está sendo assinada pela 
estilista Expedita Amarato, 
que leva para a passarela a 
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VolTinda Vidal, representou o grupo maranhense 

premiado. (Edson Queiroz) 
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Prefeito é homenageado por secretários 

Jantar foi ofertado para prefeito, segunda-feira, na Tly Back". por ocasião do seu aniversário 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Proteção ao menor 
E lei; o Sistema Único de 

Saúde tem que assegurar 
atendimento pré-natal as 
gestantes. A Pastoral da 
Criança tem mostrado em 
todo o País que é possível 
salvar milhares de mulheres 
dando a (das atendimento 
adequado. Importante ainda 
que o parto seja assistido por 
um profissional bem 
pia , irado, seja médico ou 
parleira. 

Na página 1-8 (Cidade) da 
edição de hoje, dia 22, o 
jornalista Raimundo Primeiro 
fala sobre o assunto por meio 
de artigo intitulado 
"Transformando palavras 
em ações", onde comenta o 
trabalho que o prefeito lldon 

" Marques tem desenvolvido 
no sentido de tirar meninos e 
meninas das ruas de 
Imperatriz. 

A matéria "Trabalho 
infantil mobiliza DRT" fala 
sobre a criação de um fórum 
permanente de combate ao 
trabalho infantil e proteção ao 
trabalho adolescente. O 
projeto fo colocado em prático 
no vizinho estado do Pará e 
conta com o apoiode diversas 
entidades, entre elas 1 ínicef e 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. 

Uma cruzada para 
combater a mortalidade 
materna vem sendo feita. No 
Brasil a cada 100 mil crianças 
'ascidas vivas. 220 mulheres 
iiiorrem em decorrência de 
eoniplicacõev no parlo. Nem 
na Argélia, na África, o índice 
é tão alto. C) combate a 
mortalidade infantil é a 
prática da saúde preventiva. 

Promovendo consciência 
A Celmar Indústria de 

Celulose continua realizando, 
por meio da sua Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes no Trabalho, a 2a 

Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho, 
com uma programação 
contemplando o quadro 
administrativo do escritório, 
em Imperatriz, e os 
trabalhadores de campo. O 
evento termina nesta sexta- 
feira, dia 24, com uma 
programação de 
encerramento na Fazenda 
Boa Fé, no vizinho município 
de Cidelândia. 

De acordo com a 
legislação trabalhista, toda 
empresa conta com uma Cipa 
e uma de suas atividades é 
promover a Sipat. A primeira 
Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho da 

Celmar foi realizada em 
setembro do ano passado e 
teve como um dos principais 
resultados, através de cursos 
e palestras, a discussão ampla 
sobre a importância do uso de 
equipamento de proteção 
individual. 

"Este ano estamos fazendo 
uma Sipat integrada com as 
empresas presladoras de 
serviço, envolvendo a Cipa de 
cada uma dela^ Alem de 
funcionários da C elmar, estão 
participando trabalhadores da 
Comterplan, Engplagri, 
I-ocaservice. Plantar. Timbira 
eTralerra", informou Mauro 
Seródio, presidente da Cipa 
da Celmar. Segundo ele, a 
programação do evento deve 
atingir aproximadamente 900 
trabalhadores. "Com relação 
ao ano passado, a diferença é 
que desta vez estaremos 
fazendo uma Sipat em 
conjunto com nossos 
parceiros", enfatizou. 

As inovações deste ano 
estão por conta da 
programação dividida por 
regionais e a realização de 
concursos de frase, parâ 
funcionários, e de frase e 
desenho para os filhos ou 
irmãos de funcionários, com 
o lema "Minha família 
trabalha com segurança". 

"Queremos incentivar e 
motivar as pessoas para que 
expressem suas opiniões e 
coloquem no papel aquilo 
que pensam sobre segurança 
no trabalho ", explicou Mauro 
Seródio Os concursos 
acontecera, antes da Sipat e 
a entrega dos prêmios ê feita 
durante o evento. 

"O resultado da Ia Sipat foi 
extremamente positivo", 
avaliou Kátia Silene, ex- 
presidente da Cipa da 
Celmar. "Foi importante 
principalmente como o fator 
de motivação para que todos 
os funcionários da empresa e 
de prestadores de serviços 
começassem a identificar os 
possíveis riscos de acidente 
no ambiente de trabalho". 

Além disso, segundo 
Kátia, a l'3 Sipat contribuiu 
para que a Celmar, através da 
Cipa, constatasse o nível de 
risco e segurança na 
execução de cada atividade e 
colocasse em prática as 
sugestões apresentadas 
pelos funcionários. 
"Ninguém melhor que o 
próprio funcionário para 
relatar, com segurança, as 
condições do seu ambiente 
de trabalho", completou 
Kátina Silene. 

O prefeito lldon Marques 
foi homenageado, mais uma 
vez, segunda-feira ã noite, por 
ocasião do seu aniversário, 
durante jantar promovido por 
amigos e secretários 
municipais. O jantar aconteceu 
na dance teria Fly Back e 
contou, dentre outras, com a 
presença do bispo da Diocese 
de Imperatriz, dom Affonso 
Felippe Gregory. Na ocasião, 
depois das homenagens pelo 
aniversário, os cantores 
imperatrizenses Wilson Zara e 
Lena Garcia fizeram 
apresentações musicais. 

Nascido em Malta, 
Município situado na 
microrregião paraibana de 
Sousa, o empresário lldon 
Marques, hoje prefeito de 
Imperatriz, a sudoeste do 
Maranhão, teve parle de sua 
historia passada a limpo pelo 
jornalista Edmilson Sanches, 
secretário municipal do 
Desenvolvimento Integrado, 
que o fez durante discurso — 
na noite de homenanges — em 
nome de todos os presentes. 
Dom Affonso Gregory 
lambem discusou e pediu 
bênçãos divinas para lldon 
Marques. Visivelme n te 
emocionado, lldon Marques 
agradeceu ãs homenagens é 
lembrou do compromisso que 
tem, hoje, com a cidade e com 
a população de Imperatriz. 

Sua história 
Ao fazer relato da vida de 

lldon Marques de Souza — 
cidadão e empresário — e de 
lldon Marques — prefeito —, 
Edmilson Sanches lembrou 
que sua cidade natal, Malta 
(PB), tem hoje 165 
quilômetros quadrados e 1.358 
casas e que, segundo dados 
fornecidos pelo IBGE, a 
pequena Malta tornou-se 
menor, em população: de 
dezembro de 1996 até junho 
deste ano perdeu 119 
habitantes. 

"Se retornasse hoje para lá, 
lldon Marques de Souza seria 
o habitante \f 5.610. Mas não 
precisa fazer isso: ele tem um 
grande desafio para dar 
continuidade — tornar melhor 
um Município quase dez vezes 
maior em território e cerca de 
45 vezes maior em população 
do que aquele que o viu 
nascer", disse Sanches, 
acrescentando que "para 
vencer esse desafiou, o lldon 
Marques prefeito deve contar, 
sobretudo, com o lldon 
Marques de Souza pessoa. 

Sanches lembrou que, 
"como principal guardião e 
gestor da coisa pública em 
Imperatriz, qualquer crédito 
ou qualquer débito será 
lançado na sua conta pessoal e 
política, cujo saldo ele deve 
conferir detalhada e 
periodicamente para saber se 
está — e quanto está — preta 
ou vermelha', não importando 
quem saqueou quem deposite. 

Em nome de todos os 
presentes, o secretário do 
Desenvolvimento Integrado 
acrescentou que "completar 
anos é pagar aluguel ao tempo 
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Edmilson Sanches resgata história de lldon Marques, em 
discurso, em nome de todos os presentes 

pelo direito de morar em um 
apartamento do condomínio 
da vida. I-embrou que "para 
saber se está sendo bom 
inquilino, alguém que 
aniversaria deve se permitir 
um instante para adensar mais 
ainda o diálogo consigo 
mesmo". 

Edmilson Sanches 
estabeleceu, como 
parâmetros, o ano em que 
lldon nasceu — 1945 —. para 
lembrar que este foi marcado 
por duros combates do Brasil 
na Segunda Guerra Mundial. 
I.embrou ainda que, "na Itália, 
o Brasil conquiestou Monte 
Castelo, depois Mazzancana, 
depois Castelnuovo, e depois 
Monlalto, Collechio, Turim... 
E os combates que se 
sucediam sucessivamente 
quase sem cessar 
incorporaram-se à pessoa do 
maltense recém-nascido em 20 
de outubro, um dos momentos 
iniciais da concepção aos 
seqüenciais da gestação. 

"Explica-se; quando nasceu, 
o filho de Dona Maria das 
Neves e do seu Antônio, 
recebeu o nome de lldon. O 
nome "lldon' é de origem 
alemã e significa... 'combate'. 
Coincidência ou inocência, 
premonição ou premeditaçào? 
Mais ainda: o sobrenome 
'Marques' igualmente tem raiz 
germânica e dá a idéia de 
limite' ou 'fronteira'. Tem-se, 
então, alguém que, na vida, 
conhece o limite do combate e 
combate até o limite. É de 
Gonçalves Dias a definição de 
que 'a vida é combate, que aos 
fracos abate, que aos fortes, 
aos bravos, só pode exaltar"', 
prosseguiu, lembrando que 
"as palavras são grávidas de 
mistérios". 

Rrosseguindo, o secretário 
municipal lembrou que, "no 
mês de outubro, marca-se a 
passagem de datas reservadas 
às crianças e aos pássaros, à 
ciência e à saúde, ã aviação e à 
tecnologia, ã democracia e ã 
economia" e que, "em todas 
essas rubricas, pode-se 
entrever suas relações com as 
coisas e as causas objeto da 
atenção, do interesse, das 
vontades e da curiosidade do 
lldon Marques pessoa e 
prefeito". 

"Intuitivo, telúrico, 
perceptivo. lldon parece ainda 
ter herdado, por atavismo, 
certas características ou dons 
para a administração e para os 
negócios. Neste aspecto, joga 
duro, pisa forte, sabe esconder 
ou conter reações — mas se 

desfolha em emoções quando 
o assunto é gente, sobretudo 
gente criança. Talvez porque, 
entre outras coisas, ele saiba 
que, pelo menos uma vez a 
cada ano, todo homem tem seu 
dia de menino", emendou, 
referindo-se ao homenageado. 

"A insistência de lldon 
Marques em temas como 
conhecimento, saber, 
informação, a transcendência 
da vida. conduz a uma frase 
sua: 'O que faço, não o quero 
para mim, mas para depois de 
mim"'. Encerrando, ele 
lembrou também que, "há 
exatos dez anos, em uma 
palestra a convite da Embratel, 
a platéia ouvia, surpresa e 
satisfeita, aquele empresário 
dizer coisas que não eram 
propriamente pragmáticas 
nem programáticas, que 
negava, logo de cara, que as 
coisas ditas ou a dizer não 
eram 'corretas'. 

"O que quero — citou 
Sanches, referindo-se ao 
esclarecimento de lldon — é 
chamar a atenção para a 
importância do pensar, do 
analisar, do conhecer e do 
saber. Até que ponto tais coisas 
nos são importantes e 
significativas? Até que ponto 
isso nos é prioritário e dá 
estrutura ao nosso futuro e 
permite a nossa continuidade? 
Qual a tendência das coisas, o 
rumo das gentes neste pedaço 
de chão?" 

E cada interrogação — 
segundo Sanches — era 
substituída por outra; "As 
riquezas econômicas, as 
necessidades físicas... nada 
disso terá importância nem 
continuidade se não 
colocarmos a nossa alma, a 
nossa essência humana, o 
prazer da nossa realização no 
curso do nosso trabalho, das 
nossas ações e realizações". 
No final, Edmilson Sanches 
afirmou; "Ao te devolvermos, 
lldon, neste dia de aniversário, 
tuas próprias perguntas do 
passado, cremos estar te 
oferecendo teu melhor 
presente. Parabéns, lldon". 

Centro de Convivência 

promove curso para idosos 

Com a aproximação do 
dia de finados (02 de 
novembro), o Centro de 
Convivência do Idoso, 
vinculado a Secretaria do 
D e s e n v o 1 v i m e n t o 
Comunitário e do 
Trabalho (Sedesct), está 
realizando um Curso de 
Flores para seus membros. 

As idosas estão 
confeccionando coroas 
para ornamentar túmulos, 
ornamentos de grande 
procura nessa data. O 
material utilizado é 
plástico e arame. 

A diretora do Centro, 
Nilza Siqueira disse que 
todas as idosas estão 
empenhadas no trabalho, 

por isso todas atividades de 
aprendizado do CCI foram 
paralisadas 
provisoriamente, devendo 
ser retomadas a partir do 
dia 3 de novembro. 
Segundo Nilza Siqueira, o 
material confeccionado 
está tendo uma saída 
razoável. Os recursos 
provenientes da venda das 
coroas serão utilizados 
para ajudar na manutenção 
do Centro. 

Os interessados em 
adquirir o ornamento deve 
procurar a sede do Centro 
de Convivência, localizada 
na Rua Pará n0 700, entre as 
ruas Luís Domingues e 
Benedito Leite. 
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VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entro on,nr a , 

Presente no Imposto de Rend., O nosso Departamento d. Vendas está a^isposiçã 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. empresários que 

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

por THOMPSON MOTA 

420 Milhões 

Este é o montante da 
verba para ser investida em 
propaganda pelo Governo 
Federal no ano que vem. For 
coincidência ano que vem 
teremos eleições para 
Presidente da República, 
Governadores, Senadores, 
Deputados Federais e 
Estaduais. A mídia e 
fundamental tanto para os 

Governos Federal, Estadual 
e Municipal principalmente 
em Faises de terceiro 
mundo, onde a população 
precisa ser orientada da 
melhor maneira possível. 
Existem parlamentares de 
esquerda que usam o 
argumento de que tamanha 
verba deveria ser aplicada 
em educação, saúde 
habitação, reforma agrária, 
etc..., acreditamos que a 
informação é necessária para 
o povo, lembramos que 
quando da licitação para a 
escolha da Agencia de 
Publicidade que iria 
administrar a verba do 
governo Ildon Marques, 
alguns Vereadores e parte da 
sociedade acharam que a 
verba de 600 mil em 06 
meses ( Cem Mil por mes) 
estava alta para o nosso 
Município, pelo menos até o 
presente momento , a 
Prefeitura não deve estar 
investindo nem a metade do 
que foi aprovado pela 
licitação, no nosso programa 
de televisão, não estamos 
recebendo absolutamente 
nada, ao contrário do que 

muita gente pensa. Segundo 
alguns colegas que 
apresentam programas 
locais, ninguém está 
recebendo nada. 

Quem é o 
"Publicitário"? 

Luis Brasília X Chaffi 
Hraid estão se degladiando 
através da mídia, para provar 
quem realmente foi o 
responsável pela vitória de 
Ildon Marques na eleição 
passada. Luis Brasília , 
produtor cultural, afirma que 
todo o marketing político da 
campanha de Ildon Marques 
foi idealizado por ele, por 
outro lado. Chaffi Braid 
detentor da verba publicitária 
da Prefeitura, proprietário da 
Agencia Midia & Companhia 
disse a um orgão de 
comunicação que Luis 
Brasília, em momento algum 
contribuiu com a produção 
de marketing da campanha 
de Ildon Marques, inclusive 
, dá nome aos profissionais 
que dela participaram : 
Produção e vídeo Sérgio 
Macedo, produção de áudio 

Nilson Takachi , musica 
Lena Garcia , produção 
gráfica Chaffi Braid, comício 
e palanque Raimundo 
Polegada e caminhada 
Cleomir. Segundo Chaffi, 
Luis Brasília teria sido 
afastado da campanha por 
não contribuir, e ainda por 
cima provocar brigas 
internas entre os 
companheiros. A verdade o 
que realmente não 
entendemos, é que quando 
Ildon Marques era 
interventor, Luis Brasília 
funcionava como um super 
assessor, o braço direito , 
um amigo inseparável, e 
toda população sabe disso. 
Brasília, inclusive criou a 
Fundação Cultural de 
Imperatriz, conseguio 
realizar o sonho dos artistas 
locais com a gravação do Cl) 
Canta Imperatriz, ETC... 
Quero na oportunidade 
convidar ambos para 
participarem do nosso 
programa, para sabermos 
quem na realidade é o 
"Publicitário" . Telefone da 
nossa produção 721 27) 06 / 
721 40 06. 

Entre Linhas 

Um telespectador do nosso programa de televisão , 
voltou a levantar a polêmica com relação ao fato do ex 
prefeito de João I ,isboa Raimundo Cabeludo, ter dito 
que vestiria saia nas princiapis Avenidas e Ruas da 
cidade, caso a Governadora Roseana Sarney terminasse 
as obras que Cigam duas cidades em nossa região. 
Segundo o telespectador não vai dar tempo de concluir 
essa obra. em função das chuvas, que por aqui 
chegaram. 

A minha querida Tuna Luso Brasileira perdeu dentro 
de casa para o America de Minas Gerais, por 3 X 0 . 
Agora vai ficar difícil, a Tuna ê a terceira força do 
futebol paraense, mas quem sabe. não vamos dar o troco 
no jogo de volta. Obs: A Tuna já foi campeã da laça de 
Prata na década de 70. já formou grandes valores para 
o futebol nacional e internacional, Giovanne 
(Barcelona) , Arinelson (Santos) , Manoel Maria (ex 
Santos) , Rose miro (ex Seleção Brasileira), llaroldo (ex 
Vasco) entre outros. 

Existe um comentário muito forte no meio televisivo 
nacional, de que a Rede Record de Televisão estaria 
contratando o grande narador esportivo da Rede Globo 
Galvào Bueno. A iniciativa é do Diretor Eduarddo 
Laffon, que quer montar a melhor equipe esportiva da 
America Latina, para as transmissões da Gopa do Mundo 
. O salário oferecido é na ordem de 260 mil dólares por 
mes, mam algumas eotas comerciais. 
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tfííí? O homem 

edíocre é solene 

por Dr. Wilson Filho 

Filósofo, advogado 
criminalista e presidente da 
Comissão dos Direitos 
Humanos da OAB/ 
Imperatriz-MA 

As mediocridades exigem 
de seus autores certa 
seriedade convencional, que 
dá importância a sua 
fantasmagoria coletiva. 

Os habituados ao êxito 
bem o sabem: adaptam-se a 
ser inócuas "personalidades 
dignas de respeito", 
verdadeiramente crivadas de 
apodos por Stiner e Nietzsche 
é chacota dc toda a 
posteridade. Nada fazem 
para significar o seu eu 
verdadeiro,, esforçando-se 
somente no sentido de inflar 
o seu fantasma social. 

Escravos da sombra que 
suas aparências projetaram 
na opinião dos que o 
rodeiam. Ah! Ah! Chie! Chie! 
Acabam por sobrepô-la a si 
próprias. O culto da própria 
sombra obriga-os a viver em 

contínuo alarma; supõem que 
basta um momento de 
distração para comprometer 
a obra pacientemente 
elaborada durante muitos 
anos. Detestam o risco com 
medo de que o fétido gás 
possa escapar pela comissura 
dos lábios, esvaziando o 
botijào. Destruiriam um 
funcionário do governo, sc o 
surpreendessem lendo 
Baccacio, Erasmo ou Rabelo: 
sempre julgam que o humor 
compromete o tão solicitado 
respeito, e estimulam o 
hábito anárquico de rir. 

Obrigados a flutuarem em 
horizontes estreitos, chegam 
até a desdenhar todo o ideal 
e todo o agradável, em nome 
do entusiasmo proveitoso. A 
miopia mental e intelectual 
impede-os de compreender o 
equilíbrio supremo entre a 
elegância e a força, a 
sabedoria e a beleza. 

Julgam descobrir a graça 
do corpo, a agilidade, a 
destreza, a flexibilidade, 
recusam os dons da alma; a 

profundidade; a reflexão e a 
sabedoria. Deturpam a 
história, onde esta diz que o 
mais sábio e o mais virtuoso 
dos homens, Sócrates, 
bailava. 

Ordinariamente, 
costumam imaginar Platão e 
Aristóteles, com grandes 
togas, e como personagens 
graves e sérios. Na verdade, 
eram bons sujeitos que se 
divertiam como os outros, no 
seio da amizade. Escreveram 
suas leis e seus tratados de 
política, para st1 divertirem; 
essa era a parte menos 
filosófic a de suas vida. A mais 
filosófica era viver singela e 
tranqüilamente. O homem 
medíocre que renunciasse a 
sua solenidade, ficaria fora 
de sua órbita; não poderia 
viver. 

São simples, por 
princípios. Pretendem que 
todos o sejam. Pretensão, 
aliás, muito fácil dc executar, 
porquanto neles está a 
modéstia, desde que estejam 
desprovidos de méritos 

verdadeiros. São tão noviços 
que afirmam a própria 
superioridade em voz alia, 
como quem ri de seus 
convencionais grandiosos. 
Consideram modéstia 
proibição de reclamar 
direitos naturais do 
superdotado, da sanidade e 
do heroísmo. 

As únicas vítimas dessa 
falsa virtude são os homens 
virtuosos, constrangidos a 
não pestanejar, enquanto os 
invejosos empanam a glória. 
Para os néscios, nada mais 
fácil do que serem modestos. 
Eles os são, por necessidade 
irrevogável; os mais cheios 
de si fingem por cálculo, 
considerando que essa 
atitude é o complemento 
necessário da solenidade, 
além de deixar suspeitar a 
exigência de méritos 
pudibundos. 

"Os charlatões da 
modéstia são os piores de 
todos". E os sábios 
sentenciam: "Somente os 
vclhacos são modestos". 

Parada cardíaca 

mata ex-prefeito de 

Sítio Novo-MA 

Vítima de fulminante parada 

cardíaca faleceu na segunda- 

feira, 20, o senhor Antonio 

Bandeira Gomes, 78 anos. 

O corpo do ex-prefeito 
de Sítio Novo do 
Maranhão foi encontrado 
em sua residência, de 
onde seguiu para o 
velório. O sepultamento 
ocorreu ontem, ãs 17 
horas, no cemitério da 
cidade em que governou 
durante duas vezes. 

Pai de Clêrislon 
Bandeira, também ex- 
prefeito de Sítio Novo do 
Maranhão (cujo mandato 
terminou em janeiro 
passado). Antonio 
Bandeira era filiado ao 
Partido da Frente Liberal 
(PFL) e conseguiu fazer 

história pela forma com 
que tratava as questões 
políticas que envolviam 
os destinos do seu 
município. 

Homem sério, tinha 
conseguido conquistar a 
confiança da população '' 
de correligionários, 
quais sempre recorriam 
a sua ajuda quando 
necessitav am. 

Portanto, Sítio Novo 
do Maranhão está de 
luto e a população fez 
questão de acompanhar 
o cortejo fúnebre, dando 
o último adeus ao líder 
político. 
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■ Intenção política 

Cabeludo engana população de Buritirana 

O ex-prefeito de João Lisboa, com projeto político nas ruas, vem tentando convencer os 

O empresário e ex-prefeito 
cie João Lisboa, Raimundo 
Cabeludo, acaba de inaugurar 
um sistema de água potável em 
Buritirana, município 
recentemente emancipado 
política e administrativamente de 
Mucuíba, hoje Senador 
Henrique de La Rocque. 

O fato ocorreu, de acordo 
com informações colhidas pela 
reportagem tio Jornal Capital, 
no domingo, quando Cabeludo, 
que também já foi dej^tado 
estadual, compareceu ao local 
onde está localizada a obra e fez 
aimecüala ent rtga do j irojet o aos 
populares presentes. 

Só que para muitos 
moradores da vizinha cidade, 
trata-se de um esquema eom fins 
políticos, tendo em vista que 
Raimundo Cabeludo e virtual 
candidato a uma vaga na 
Assembléia Legislativa e. 
visando consolidar seu 
propósito, vem prometendo 
realizar uma verdadeira 
"maratona" de obras em 

Buritirana até meados do ano 
vindouro, ou seja, nos 
momentos que antecederem ao 
(liadas eleições. 

Dona Maria da Graça 
Guimarães, 42 anos, afirma que 
"os políticos aparecem apenas 
em épocas de eleições 
prometendo realizar vários 
projetos". Acrescenta, porém, 
que depois, mesmo saindo 
vencedores, somem dos locais 
por onde andavam durante; suas 
campanhas eleitorais. "E e isso 
o que vem acontecendo com 
Cabeludo. Quando esteve 
comandando João Lisboa, nada 
fez em benefício do efetivo 
crescimento do município. 
Ocorreu exatamente o 
contrário: abandonou seus 
muniçípes e poucas vezes 
(principalmente no final do seu 
governo) comparecia ao Palácio 
daGaineleira, sede da prefeitura 
de João Lisboa", lembra o 
vendedor Antonio Feitosa 
Fagundes, 50 anos. 

Para ilustrar ainda mais o 

moradores do município realizando obras paliativas 

desinteresse de Cabeludo para 
com João Lisboa, a praça da 
Cidade Velha, bairro de grande 
densidade populacional, foi 
tomada pelo mato e ficou sem 
receber qualquer serviço 
autorizado pelo ex-prefeito 
durante um longo tempo. 
C hegou-se a pensar que o 
logradouro, principal ponto de 
lazer dos moradores da região e 
ponto de encontro dos 
estudantes, além de servir |)ara 
a realização de gincanas e outras 
atividades, muitas das vezes até 
promovidas pelo próprio 
Raimundo Cabeludo. 

()s moradores de Buritirana 
estão vigilantes e afirmam que 
qualquer obra será bem 
recebida, no entanto se tiver 
cunho políliemeleitoreira. será 
motivo de minucioso estudo. "() 
Cabeludo não será tratado de 
forma diferente dos demais 
políticos, analisaremos todos os 
nomes que aparecerem", 
finalizou Marcos Mendes. 25. 
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Raimundo Cabeludo tenta consolidar candidatura a deputado estadual     .. 'iwiuuuu ifnui consouuar canuiaaiura a aepuutuo esuiuuai 

Rodovias da região serão recuperadas 

O anúncio foi leito pelo diretor regional do DNER José Ribamar Tavares, que embarcou nesta madrugada 

r""\ ^ t • i 
para Brasília, onde manterá encontro com a bancada maranhense. 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário ■■■■1 Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 ImpçratrizxGoianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Viração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda c quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 
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Programa do governo Federal, prevê a recuperação de 
todas as rodovias brasileiras 

O DNER- Dcparlamento 
Nacional dc Estradas c 
Rodagens vai recuperar as 
rodovias federais de todo o 
país. 

No Maranhão segundo o 
diretor geral do órgão, José de 
Ribamar Tavares, a situação da 
malha viária é razoável. Fie 
ressalta o Estado está no 

segundo lugar no ranking 
nacional, perdendo apenas 
para Alagoas. 

José Ribamar Tavares 
informou que o DNER está 
realizando a operação tapa- 
buraco, apenas nos trechos 
considerados de boa 
conservação,acrescentando 
nos trechos em estado ruim, 

serão reconstruídos no 
período de 98 a 2001. 

O diretor do 
Departamento de Estradas e 
Rodagens, ao fazer um 
balanço dos serviços 
determinados pelo programa 
do governo federal, disse que 
no Maranhão já foram 
recuperados 800 quilômetros 
de rodovia, sendo que em nos 
próximos dias, mais 300 
serão recuperados, atingindo 
a meta em 100% no Maranhão, 
podendo, segundo ele haver 
atraso no cumprimento do 
calendário pré-eslabelicido, 
"isto por que a refinaria da 
IVtrobrás em Fortaleza está 

em período de manutenção, o 
que obrigou a paralisação de 
toda sua produção, o que só 
volta ao normal a partir do dia 
25, e racionada", informou 
José Ribamar. 

Segundo ele, as regiões de 
Miranda a Estaca Zero, de 
F n t r o c a m e n t o - Va r g e m 
Grande-Chapadinha, São 
Mateus- Peritoró, Açailândia- 
llinga, Balsas- Carolina e de 
Imperatriz a Porto Franco, 
serão beneficiadas com o 
programa do governo Federal 
que prevê o melhoramento 
de todas as rodovias do país 

O diretor do DNER 
informou ainda sobre sua 
viajem para Brasília, onde 
manterá contato com 
deputados federais do 
Maranhão, quando pedirá a 
bancada maranhense, apoio 
ao projeto de lei enviado pelo 
presidente Fernando 
Henrique Cardo.so, que 
sugere maior liberação de 
recursos para investimento na 
sinalização horizontal de 
todas as rodovias brasileiras. 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Programa Polícia Cidadã será aplicado em três cidades 

Policiais preparam-se para atender melhor a comunidade em São Luís, Imperatriz e Caxias 
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Ildon prestigia lançamento do programa'em Imperatriz 

Iniciaram nesta segunda- 
feira (20), as aulas do 
Programa Polícia Cidadã, 
promovido pelo Governo do 
Estado em parceria com a 
Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema). O curso 
prossegue até janeiro do 
próximo ano quando serão 
completadas a carga horária de 
160 horas. 

O Programa Polícia Cidadã 
será aplicado nas cidades de 
São Luís, Caxias e Imperatriz. 

Em São Luís, o programa será 
executado no Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento 
de Praças (CFAP). Em Caxias 
e Imperatriz, será nas unidades 
da Uema. O treinamento é 
direcionado aos Oficiais e 
Praças da Polícia Militar do 
Maranhão (PMMA). 

Segundo informou 
Liratelma Alves Serqueira, 
diretora do campus da Uema 
em Imperatriz, nesta primeira 
etapa, 160 policiais militares 

participarão do treinamento na 
cidade. Este numero está 
dividido em quatro turmas 
com 40 policiais em cada uma. 
Os PMs que estão 
participando do curso foram 
indicados pela própria 
corporação. 

Liratelma Alves falou dos 
principais objetivos do curso. 
"() objetivo maior do programa 
é atualizar e aprimorar os 
conhecimentos dos policiais 
militares do Maranhão, 

Cultura recebe 

investimento recorde 

O total de recursos 
investidos no setor cultural, de 
janeiro até dezembro, deve 
atingir a ordem de R$ 
48.653,60. Um dos destaques é 
o XI Festival de Poesia, Crônica 
e Conto, que, por falta de 
recursos, deixou de ser 
realizado nos anos de 94 e 96. 
Para ele, foram destinados R$ 
8.082,00. "E o maior avanço 
verificado nos últimos oito 
anos", diz Cláudio Marconcine, 
secretário da Fundação 
Cultural de Imperatriz. Para o 
ano que vem, ele espera maior 
participação da comunidade, 
especialmente da que está 
ligada à arte e à cult ura. A i )artir 
de 98, segundo Marconcine, a 
FCI vai trabalhar também com 
Leis de Incentivo à Cultura no 
âmbito federal, o que vai 
permitir a disposição de mais 
recursos para o setor. 
"Esperamos também que as 
propostas aumentem, porque 
todo o reflexo da comunidade 
tem que ser portado 
comportado pela FCI. Ela não 
propõe muita coisa, mas 
trabalha com as propostas das 
entidades. O |)apel da Fundação 
é esse: dar apoio e sustentação 
às entidades que realizam os 
eventos. 

Outros recursos 
Segundo o ex-secretário da 

Comunicação e da Cultura, 

Edmilson Sanches, atualmente 
representante do Poder 
Executivo no Conselho 
Deliberativo da Fundação 
Cultural de IniiH-ratriz, dezenas 
de milhares de recursos foram 
aplicados, afora os projetos 
administrados pela PCI. Dentre 
esses, ele cita a confecção de 
compact disc {CD), fitas 
cassetes e materiais de 
divulgação para cantores e 
grupos musicais; apoio à 
participação de artistas em 
cursos e treinamentos 
nacionais: realização de 
eventos, como concursos, 
shows e comemorações outras; 
exibição de filmes culturais; 
aquisição de livros de autores 
locais; ampliação do acervo da 
Biblioteca Pública Municipal, 
bem como aquisição de 
ventiladores e bebedouros; 
reconstrução do Centro de 
Cultura Popular e melhorias no 
Teatro Ferreira Gullar; cessão 
permanente de funcionários 
para serviços administrativos e 
gerais, nas entidades culturais 
cedidos por comodato em 
prédios públicos (Academia 
Imperatrizense de Letras, 
Associação Artística de 
Imperatriz, Associação dos 
Artesãos, Associação Cativos 
de Capoeira). 

Um grande passo 
Vale destaque, ainda, para o 
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habilitando-os no exercício das 
atividades de policiamento 
orientado para a comunidade", 
declarou. 

Ainda falando dos objetivos 
do programa, a diretora do 
Centro de Estudos Superiores 
de Imperatriz (Cesi-Uema), 
disse que o projeto visa 
melhorar a atuação da PM 
junto às comunidades. "O 
programa quer sensibilizar os 
policiais envolvidos quanto a 
responsabilidade social em 
que a PM está inserida e as 
condições que favoreçam a 
melhoria da qualidade dos 
serviços prestados à 
corporação e à comunidade", 
completou. 

"A expectativa da l lema, do 

Governo do Estado e da 
própria PM é que nós 
possamos oferecer, através 
deste programa, condições 
para que a Polícia Militar do 
Maranhão possa atuar e 
desenvolver o seu trabalho de 
acordo com as necessidades e 
com as exigências da própria 
sociedade na qual ela está 
inserida", finalizou Liratelma 
Alves. 

O programa 
O projeto do Governo do 

Est ado c< mt a com a | larceria (la 
Secretaria de Estado de 
Ciência e Tecnologia (Sectec). 
Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema). Polícia 
Militar do Maranhão (PMMA) 
e Secretaria de listado de 

Prêmio AIL, em 
reconhecimento aos melhores 
autores imperatrizenses nos 
anos de 95 e 96, com prêmio 
total em R$ 10 mil. "A questão 
é que o setor cultural ficou 
abandonado durante tanto 
temno — e são tantas as 
necessidades — que os 
investimentos feitos parecem 
que não causam um impacto 
maior. Mas. quem,acompanha 
de perto e colidianamente a 
área cultural, pode 
testemunhar que neste 
primeiro ano de governo um 
grande passo foi dado em 
termos de políticas públicas 
para o setor do Município, 
sobretudo a permanente 
disiKisição parao diálogoe para 
as realizações do prefeito Ildon 
Marques com os produtores e 
administradores culturais", diz 
Edmilson Sanches, hoje 
também secretário do 
Desenvolvimento Integrado. "E 
necessário que haja uma maior 
contrapartida dos demais 
setores da sociedade para a 
dinamizaçào das atividades 
culturais em Imperatriz, seja 
pela participação direta ou 
subsidiada do setor do 
empresariado, seja pelo 
desenvolvimento por parle dos 
criadores de uma visão de 
negócios da arte que eles 
produzem", conclui. 

C onteúdo Frogramulicu 
Disciplina Car^a horária 

Seminário de Sensibilização e Integração 08 horas 

Ciência Politica 16 horas 

Cnmmologia Aplicada 16 horas 

Direito da Inlância e da Adolescência 20 horas 

Direitos Humanos e Garantias Individuais 12 horas 

Ciência Jurídica 14 horas 

Técnica Policial Militar 14 horas 

Atividade de Inteligência 06 horas 

Policiamento Comunitário IX horas 

Relações Interpessoais (IX horas 

Palestras Institucionais 16 horas 

1 otai Carga Horária 160 horas 

Solidariedade, Cidadania e 
Trabalho. 

Em São Luís serão 
capacitadas 12 turmas durante 
três meses, sendo que 8 
turmas de Cabos e Soldados. 
3 de Sargentos e 1 turma de 
oficiais Capitães e Tenentes, 
todos do Batalhão da Polícia de 
Trânsito e Companhia da 
Policia de Choque, somando 
66% do pessoal destas duas 
corporações. 

Tanto em Caxias, quanto 
em Imperatriz, serão formadas 
quatro turmas. Em Caxias, 
serão 4 turmas para oficiais 
Capitães e Tenentes, fazendo 
um total de 64% do contingente 
daquela cidade. As quatro 
turmas de Imperatriz serão 
para Soldados e C abos, 
perfazendo 49% do efetivo da 
cidade. 

O secretário municipal do 
1 tesenvolvimenlõ Integrado. 
Edmilson Saiu li< < foi 
convidado pela diretora do 
campus de Imperatriz para 
integrar o corpo docente do 
curso. Edmilson Sanches irá 
ministrar a disciplina A Mídia 
o I 'iolcncia, com carga horária 
de 4 horas/aula. lista disciplina 
está incluída no bloco de 
assuntos que ira abordar a 
questão das instituições, onde 
também estão previstas outra 
disciplinas, como: sistema de 
segurança pública do Estado, 
trafico de drogas e atendimento 
aos turistas. 

Conselho Municipal 

viabiliza liberação 

de verbas do Proger 

O secretário Marcos Rodrigues foi eleito 

presidente do Conselho 

Nesta terça-feira (21), foi 
empossado o Conselho 
Municipal de 'Trabalho e 
Emprego pelo prefeito Ildon 
Marques. A posse aconteceu 
no gabinete do chefe do 
Executivo Municipal econtou 
com a presença de maioria 
dos membros do C onselho. 
Uma das funções do 
Conselho é viabilizar a 
liberação de verbas através 
do Froger (Programa de 
Geração de Emprego e 
Renda). 

Após a posse, foi feita a 
eleição para a diretoria do 
Conselho. O secretário 
municipal do 
Desenvolvimento Rural. 
Marcos Rodrigues foi eleito 
presidente do Conselho. 

O prefeito Ildon Marques 
falou aos membros sobre a 
importância deste tipo de 
organismos para ajudar a 
sociedade. "listes conselhos 
são pessoas representativas 
de segmentos sociais, que 

estão fazendo no dia a dia e 
estão tendo a experiência, 
estão acertando, errando e 
corrigindo o curso das coisas", 
disse. 

O secretário e presidente 
do Conselho. Marcos 
Rodrigues falou da 
importância da criação do 
Organismo para o 
desenvolvimento econômico. 
"Este Conselho possibilitará a 
liberação de recursos dos 
projetos que se encontram 
pendentes no Sine e agentes 
financeiros para os pequenos 
e os médios produtores da 
nossa região, alem de outros 
trabalhos e isto tudo e 
importante para o crescimento 
de nossa região", ponderou 

José de Ribamar Oliveira, 
secretário do Planejamento do 
Município, falou das 
possibilidades de viabilização 
econômica do Conselho de 
Trabalho e Emprego. "A 
gestão deste Conselho ira 
alavancar recursos para 

possamos iniciar a 
dinamizaçào da economia de 
nossa região. Nós lemos 
uma potencialidade enorme 
e. com certeza, haveremos 
de dar uma contribuição 
muito grande através deste 
Conselho", afirmou. 

O conselho 
O Conselho é formado 

por 24 membros, sendo 12 
membros efetivos e 12 
suplentes, liste organismo e 
composto no regime 
triparlite, ou seja, tem 
representantes de três 
segmentos. a saber: 
Governo Municipal. 
Estadual. patronal e 
empregados. 

O mandato dos 
conselheiros é de três anos. 
enquanto que um novo 
presidente e eleito a cada 
ano. A cada nova eleição, o 
presidente deverá ser um 
representante de cada 
segmento que compõe o 
Conselho. 

F^\ 

Loja de Atendimento do 

Jornal Capital 

ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 
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Super competente 
O Fdvan Araújo (folo). 

Operador dc Audio da Rádio 
Capital AM, é uni dos mais 
dedicados da sua área. Com 
uma simj ilicidade que e so sua, 
ele desenvolve um bom 
trabalho e de quebra conquista 
rapidinho a amizade dos 
coleqas. F. por maiores que 
sejam as dificuldades, 
observamos que o Kdvan e 
uma pessoa super tranqüila, 
que não se deixa abalar 
facilmente. Sinceramente, 
fazer as coisas bem feitas 

como ele faz é uma raridade hoje 
em dia, especialmente no nosso 
meio. F isso aí. continue assim 
rajiaz! 

Muito oportuna 
A matéria que o Jornal 

Nacional apresentou nesta 
segunda-feira sobre o abandono 
em que vivem muitos idosos em 
nosso país. Oportuna, porque 
serviu | >ara ni< )Strar uma realidade 
do Ilaístk1 N(rtt• a Sul e que muitos 
teimam em esconder. Triste, 
porque deixou claro como tanta 
gente acha que velho élixoe não 
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# 
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merece respeito nem o mínimo 
de dignidade ] ara viver. F Ixinique 
mais segmentos da sociedade 
liassem não somente a noticiar, 
mas acima de tudo a buscar 
soluções para esta sórdida 
verdade. Ebom lembrar que um 
dia chegaremos lá e será que 
queremos ser tratados assim? 

Sabe tudo 
I? impressionante como o 

Fdvaldo Cardoso dá um jeito em 
t udo o que está com d(deito. Digo 
isso ixirque já pude constatar. Eu 
que jK-nsei que ele só entendia de 
eletrônica me enganei 
completamente. Não c que até 
relógio ele conserta? Aconteceu 
ontem mesmo quando o relógio 
da Redaç ão da RC estava parado e 
1 lobre de mim, não sabia o motivo 
e ficava sem saber da hora. Aí foi 
só procurá-lo e em questão de 

minutos os ixmleinisestavam 
de novo se movimentando. E 
mole? 

Rádio Nativa 
A programação da Nativa 

FM é o que se pode chamar 
de realmente variada, latem 
] tara todos os gostos, idades, 
classes sociais, etc. Os 
programas vão desde 
romântico até o tradicional 
forrozào pros compadres e 
comadres da cidade e do 
interior, i lassando pelo ritmo 
1 lesado cias pistas de dance e 
pelo-sertanejo. Ponto para a 
emissora que ganha em 
audiência e não ficabitoladaou 
estacionada no mesmo lugar. 
A Direção Artística da Nativa 
acertou em cheio. Esperamos 
que , se mudar, seja apenas 
para melhor. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROP ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos 
si 

Leão 

Aproveite este período 
ira se dedicar a tudo o que 

exija senso prático, atenção e 
capacidade de concentração. 

Os astros estão reforçando as 
características mais fortes que 
existem em em você. modificando 
o seu modo de se relacionar. 

Touro Yjo 

0 paralelo de Vênus com 
Plutão dinamiza seu potencial 
regenerativo e assinala dias em 
que sua capacidade de se 
renovar estará incrível. 

Libra 

Os cuidados com a saúde 
serão particularmente bem 
sucedidos, e você poderá adotar 
novos hábitos alimentares. 

Sagitário 

Câncer 
1 

Virgem 
ííl 

Plutão dá um tempero a mais 
à sua vida afetiva, pois estimula 
seu lado mais quente e torna 
estes dias muito favoráveis aos 
romances e encontros. 

Escorpião 
K 

Capricórnio 

Sua capacidade de trabalho 
está sendo reforçada por Plutão, 
que ajuda você a perseverar 
em seus propósitos e até a 
entendê-los melhor. 

0 poder regenerativo do 
seu organismo está em alta, 
e os momentos dedicados 
ao repouso serão muito 
frutíferos. 

Plutão e Vênus anunciam 
uma semana propícia aos 
assuntos do coração, e você 
poderá passar momentos 
agradáveis a dois. 

As atividades recreativas 
estão beneficiadas. Sua 
capacidade de liderança 
promete sucesso no 
trabalho. 

Seu regente Mercúrio e o Sol 
estão paralelos em seu signo, 
anunciando um período em que 
você poderá agir de modo mais 
firme e determinado. 

Aquário 
yWA 

Sua necessidade de 
contato está em alta, e você 
tende a se relacionar de 
modo mais profundo e 
verdadeiro. 

P Ô Peixes 

Hora de se dedicar 
melhor aos seus interesses. 
Cuidar da imagem e 
renovar o visual serão boas 
pedidas. 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC 
Canal 

5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 10 

TV 

Mirante 

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

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

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta -13 Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2a 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.. 

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

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 

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

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

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

em Expressão 

Da redação 

Uma dupla do agito dando charme a cohuna, João Manoel 

Sampaio e Sídriano IBosco 

O médico Daívadisio Santos (secretário 

de Saúde) destaque de fwje 
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César Viana em entrevista para o programa 

'Espaço Locai de tRoseane Vicent inni 

m 

Vereador Quininfa e sua esposa Slgda Queiroz em recente 

acontecimento social da city 

Sd- 

■ 

Um trio de muito charme: Sérgio 'Ricardo, Milton 

Santos e Wanderson Vasconcelos 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 

Programa: Brasil Sertanejo 

CuMpAdRE 

Chico 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

A)o ul+imo l]o 11 ail\0o) Dia das DriaiAçaAy os 
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A) fo+o (Z- es ao \daL\a aparece ao lado do secre+drio 

inuLvicipal do DlaLvejahAekA+Oy 3os^ de Ribamar 

Oliveira e do empresário Drarvcisco jAJmeida "Brasil . 

O rvovo empreeiodimei-A+o do SbaloiAy sepuedo Pemai^do 

y-ViA+aiAes/ lAascetv do sol\1\o de diversificar os servidos, 

casa ia el o—o s com os do si \alor\ Llofel. "L\m local 

prazeroso/ em I \a ri no ia ia com a lAaiereea/ orvde i 

I \ospede e7 agoray +e\mbénA o associado p o riem vir e 

aliviar o sen s+i ess / ciiss 

Barvda de mnsicay foposy sKows de dança/ capoeira/ sl<a+e/ 

foram cilgumas das mui+as ai rações na re i na ng n raçõÃo da 

Draça yV\ane C varrincKa/ no nlfimo domingo. y\ fesfa/ 

realizada pela PrefeifurayVlnnicipal/ +ambenA foi para 

comemorar o Dia elas Orianças e a garotada entendeu o 

recado e se divertiu/ sob os olbos atentos ele seus pais/ gue 

também foram prestigiar o evento. 

/\)a uldma (iO)y o secretóHo 

estadual de Sol idaHe.dadey (Sidadauia 

e do TAabalKo (Solicit)/ Cesa^ Viaua^ 

esfeve em CJmpemt^i^ comemorando o 

sucesso do PVo0rama T^rimeiro 

íSmpreao, comemorarão reuniu 

empresários/ autoridades e 

representantes do (S^ecutivo yVtunicipal 

no salão nobre do zJuçcxra <S!ube, 
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A simpática Leda Dei^pto com o empresário da noite y\)eto/ 

colocavam o papo em dia e foram clicados pela colunista 

O prefeito Jldon Alargues depois de dar o apito 

inicial para o início das atividades na praça/ 

inaugurou junto com o bispo Dom Pelipe énregory o 

busto do ídolo gue da nome à praça. 

é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 

coMsòmm, 

&£*■ ■ A0W«íSTRA{3OaA DS CQNSOfiCiO ITOA. 

# 
PLANTAO 

AQUI! 

Rua Alag T-as, 1430-A 

Tel: (098) 723-2505 
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Eleições 98 
As eleições do próximo 

ano tem tudo para ser uma 
das mais disputadas no 
Maranhão, exceto, o cargo 
ao governo do estado, esta 
posição deverá ser 
sustentada pela 
governadora Roscana 
Sarney. 

O governo de um "Novo 
Tempo" tem mostrado ao 
longo da administração uma 
preocupação com a saúde e 
a educação. O único ponto 
que está sendo cobrado 
pelos lideres de oposição e 
a população é o inicio das 
obras anunciadas pela 
governadora. 

Ferrenha 
Nos demais cargos; 

.Deputado Estadual, Federal 
e Senado serão bastantes 
disputados. Para o senado 
dois grandes nomes da 
política maranhense; Paulo 
Marinho e Chico Coelho 
irão disputar lado a lado uma 
vaga. Sem contar com o 
deputado estadual Manoel 
Ribeiro (presidente da 
Assembléia Legislativa do 
Estado) que também corre 
atrás de uma vaga. 

Apa 
O vereador André 

Paulino D' Albuquerque 
também esta sendo cogitado 
para brigar por uma das 
vagas a Assembléia 
Legislativa do estado. APA, 
como é conhecido 
carinhosamente pela 
população imperatrizense 
acredita que se houver 
possibilidade ele irá lutar 
para fortalecer a região 
tocantina junto ao governo 
estadual. 

Vereador do PMDB, 
André Paulino (médico 
conceituado) em Imperatriz 

Francisco do Valle 

recentemente foi indicado a 
líder do partido na Câmara. 
Um bom começo. 

Apa II 
Além do vereador André 

Paulino. vários políticos de 
Imperatriz estão se 
mobilizando para disputar uma 
cadeira na Assembléia. De 
acordo com informações 
chegadas a redação do JC. 
somente o partido do vice- 
prefeito Luis Carlos Noleto 
terá cinco candidatos a 
deputados estadual. 

Esbarrando na liderança 
Tudo que vem sendo dito 

na imprensa local em torno de 
possíveis candidaturas e 
somente especulações. Todos 
os pré-candidalos irão 
abalrroar na nova liderança 
política da região tocantina. () 
prefeito de Imperatriz - 
empresário Ildon Marques de 
Souza, irá indicar quem será 
ou não candidato as próximas 
eleições. Ildão, sem 
arquitetando seu plano político 
para somente na hora "11" 
colocar em ação. 

Oposição 
já com relação a oposição, 

o líder do BT, Jomar Fernandes 
já confirmou sua candidatura a 
deputado estadual. Jomar 
Fernandes, já recebeu 
propostas de lideres da 
esquerda para lutar pelo 
governo do eslado 

Segundo, jomar Fernandes 
a proposta não foi aceita pelo 
falo do mesmo jã ler decidido 
com a liderança pelista em 
nível nacional e local. 

Novas vinhetas 
A Rádio Capital AM. esta 

dando nova vida em sua 
programação. 

O programa Brasil 
Sertanejo foi o primeiro a 

receber a inovação. O 
compadre Chico Velho, líder 
de audiência no horário 
garantiu a reportagem que as 
mudanças chegaram na hora 
certa O programa Brasil 
Sertanejo vai ao ar das 17h()0 
às 19h()() horas. 

Fora 
do ar 

E por falar no programa 
Brasil Sertanejo, a Rádio 
Capital ficou durante a tarde de 
ontem por varias horas fora do 
ar. Os motivos de acordo com 
o departamento técnico da 
emissora foi as fortes chuvas 
que caíram sobre a região 
tocantina nos últimos dias. 
Hoje a prõgramaçào da 
emissora continua normal. 

ORAÇÃO DO DIVINO 
ESPIRITO SANTO 

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

N.H. Deve-se Fizer esta 
oração d dias seguidos sem 
fazer o pedido. Dentro de 
ires dias será alcançada uma 
graça por mais dificii que 
seja. Publicar assim que 
receber a graça. 
Francisco dos Santos Vale 

Deu na Imprensa 

A Sociedade Atlética Imperatriz vai mesmo 

disputar as semi-finais do Campeonato 

Maranhense de Futebol. A apresentação que estava 

marcada para ontem não foi realizada. De acordo 

com William Marinho alguns contatos ainda estão 

sendo mantidos no sentido de definir o nome do 

treinador. Outro problema que está surgindo é em 

torno do patrocinador oficial do "Mais querido" Dr. Sebastião Regis que 

já não esta falando a mesma língua. 
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O empresário Pnulno du Ferro l olho é leitor assíduo do Jornal Capita! 

Ondas Curtas 
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Apa.., Apa.. .Apa. 

Um novo tempo para uma "nova geração". 

E por falar em novo tempo. 

Ainda estamos aguardando a recuperação do "Paraíba" 

Virgem que riqueza! 

Já estava com saudades de você..."princeza". 

Deus tem sido tão generoso comigo que eu não posso.., 

Reclamar de mais nada. 

Tem que ser "Profissional" 

Dar para tomar uma Belco...Depois! 

Um abraço a galera "pesada" 

Carloto Jr. 

Ari Aragão, William Marinho... 

Nonato Santos e Rai Silva 

Saudades de Maria Helena... 

A minha repórter... 

Dr. Viegas... 

A liderança do amanhecer! 

Um som nosso de cada dia 

A crônica que ninguém escreveu... 

A Seleção da Cameleira. 

Continua firme... 

A viagem 

relâmpago. 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

* Domestica 
* Manicura 
* Caligrafista 
* Engenheiro de 

■ím 

w 

Os Fcrn fasMiMmSnhas 
Gosto - O Pensador 

* Engenheiro Geral 
de Fonte 

* Engenheiro 
Tubulação 

* Falroleiros de Base 
* Vendedores 

externos 
* Recepcionista 

(masculino) 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4426 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Exames especializados em: 
Analises Clinicas. Microbiologia, Rotina Completa, Citopalologia. Dosagens Hormonais, Teste de 

Paternidade -DNS. Analise de Agua. Analise de Alimentos. Atálises Toxicológicas 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

PreFeíto dE São PEduo 

podE pERdER MANdATO hojE 

SE TRE ACATAR AÇÃO 

O plenário do Tribunal Regional Líleitoral vai decidir hoje 
em São Luís se procede a acusação de abuso de poder 
econômico que pesa contra o prefeito de São Tedro da Agua 
Branca, (ierson Davi dos Santos (PSH). Nerias 1 eixeira (PMDB) 
e Pedro \ ieira (PM.), são os responsáveis pelo processo contra 
a d i pio inação do prefeito do recém-criado município de São 
Pedro da Água Branca. Na eleição para prefeito, (ierson David 
obteve 1.195 votos. Nerias Md? e Pedro Neiva 850. Os dois 
adversários se uniram numa ação junto ao TRL contra a 
diplomaçao de (ierson I )avi, acusado no processo de ler abusado 
do poder econômico para ganhar a eleição. 

INovo preFeíto 

Ç a>o 111 ac ai' .i açao. Nerias Teixeira será declarado ( 
(Mnpossado como novo preleilo de Sao Pedro da Água Branca, 
conseguindo por fim um direito que ele considera ser mais do 
que justo. 

Renlincía no PMDB 

Lx-vereador de Imperatriz por dois mandatos onde se 
notabilizou com a frase "o povo gosta mesmo é de taca", Nerias 
Teixeira transferiu domicílio eleitoral para São Pedro da Água 
tranca, onde concorreu ao cargo de prefeito na primeira eleição 

do recém-criado município. Não considerando justa a derrota, 
ele recorreu ao TRIv, podendo sair vitorioso no julgamento de 
hoje em São Luís. . 

fom um detalhe: se ele ganhar o cargo de prefeito, terá que 
renunciar a condição de presidente da Lxceuliva Municipal do 
PMDB de São Pedro. 

Nerias e o presidente da Comissão Provisória que no próximo 
sábado, 25. estará realizando a Convenção Municipal, onde ele 
e cabeça de chapa e tem eleição garantida. 

Bórís em São Luís 

Ancora do principal jornal da Rede Record e também titular 
do Passando a Limpo", aos domingos, Boris Casov acaba de 
confirmar uma visita a São Luís em janeiro. 

Lie vem ao Maranhão para proferir conferência a convite da 
l IMA. segundo informa em sua coluna (de ontem) o colunista 
PI 1. de () listado do Maranhão. 

••í-w 
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TI RISMO E VLWEL - Empresário dr Inrgn visão das 
potencialidades locais, o atua! secretário da Indústria, 
do Comércio e dos Serviços do Município. Alair 
Chaves Miranda, ressalta que o turismo é uma 
atividade viável em Imperatriz em função do grande 
/luxo de serviços oferecidos na região. Ele tem razão 
e está disposto a batalhar pelo incremento do turismo 
por estas bandas. I amos dar as mãos nesse sentido. 

Meraxdo- 

fivuwxceíro- 

PoUpANÇA 

Hoje   1,03% 

Amanha    I 06% 

Fonte: BC Gazeta Mercantil (723-1 759) 

UFír (Fcdera!) 

Outubro 97  RS 0,9108, 

UrFí (MunícípaL) 

Outubro/97 RS 09.11 

UFr (EsTAduAl) 

Outubro 97..  .....; RS 20.21 

UPC (FEdERAl) 

Outubro 97 RS 13,99 

DóLar 

* Paralelo. RS 1.15 

* Turismo. .. RS 1 1 1 

* Comercial.    RS 1,10 

Cotaçòes de 21 10.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 21 10.97 

RS  '....  11.63 
SaLárío Minímo 

Outubro/97.  RS. 120.00 
SaUrío FamíLía 

Setembro 97 RS 8.25 
A Oferecimento: LIVRARIA ÍMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

bobinas para FAX rS 2.1 2: bobinas para calculadora 

(57x60) RS 0,29. Rua Simplicio Moreira, I478, 

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

Humor 

Odalisca precavida 

aquela: 

Só ia para a cama com 

um xeque especial. 

{Playboy/jul/96) 

Aníversaríantes 

ACII 

Se você está aniversariando hoje 

receba os parabéns da ACM e do 

FEITO À AAAO RESTAURANTE (self- 

service, churrasco no quilo, marmitex 

e aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na Av. Getúlio Vargas, 

esquina com a rua Alagoas-Centro. 

Fone; 721-3565. 

AnUNCÍE ÓE qRAÇA 

Jornal Capital lança a partir de hoje um novo projeto 
destinado principalmente às pessoas físicas, com a abertura d( 
espaço para a publicação de anúncios inteiramente de graça. 

Se você quer vender, alugar, comprar, oferecer seus serviços 
enfim, ter acesso ao grande público através deste diário, procun 
a Loja de Atendimento do Jornal Capital, na rua Maranhão 
82() (prédio lãzigi). no setor do Mercadinho. 

Ou telefone para o 721-5349, para informações desta ed( 
outras promoções que a partir de agora estamos lhe oferecendo 

O espaço é aberto também às pessoas jurídicas (empresas) 
Venha ao nosso endereço ou telefone para 721 -5349. 

Contra Hepatíte B 

A partir de 1° de novembro os postos de saúde do Pafs 
passarão a contar com a vacina contra hepatite B, que entra 
para a rotina das campanhas de iluminação realizadas pelo 
governo. 

A vacina contra a hepatite B. será aplicada em ciranças de 
até um ano de idade e também em adultos pertencentes a alguns 
grupos considerados de risco. 

; §» m 
m 

I 

s* H-;Í 

\Ü\ ()S SÓCIOS- Destaque também hoje para ose 
vereadores Joel Costa e Rui Marisson da Costa, que 
acabam de entrar para o quadro de associados da 
primeira escolinha de futebol de Imperatriz. O presidente 
Moreira Silva dá as boas vindas aos novos sócios em 
nome da Família Marwel. (Foto: Moreira Silva) 

Mobilete/Vende -se 

Vende-se (ou troca-se por linha 

telefônica) uma mobilete JYALING, 

ano 95, em excelentes condições de 

uso. Valor RS 800,00. Tratar com Ana 

Paula pelo 721-5349. 

YAZIG1 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Você chega mais rápido cm I ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

'tei. '.•sais: »;• ««»■ 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721,-0287 

Materiais par? 

y7//) JSl escritório, escolar, ^ 
Iá//lAÁJy bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

r-ron.oçào em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
vrrsma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal. 

353, Cep. 65.901- 490 

Imperatriz-MA 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA.I 

CLINICA LAB. E PET SHOP 
( Consultas, ( hrurgias, \ acinaçõcs, líxamcs 

I .ahoralocias c Alciidimcuto» á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterir r'o 

CRMV/MR - 01 óv 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 

CRMV/MR - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro ■ Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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■ Combate à exploração 

Trabalho infantil mobiliza DRT-PA 

Delegacia implantou fórum permanente contra mão-de-obra de crianças e para proteção a adolescentes 

Na segunda-feira, dia 20. a 
Delegacia Regional do Traba- 
lho, no Pará (DRT-PA), im- 
plantou no vizinho estado (dis- 
tante mais de 600 km de Im- 
peratriz), um fórum perma- 
nente de combate ao trabalho 
infantil e proteção ao trabalho 
adolescente. Para isso, conta 
com o apoio do Unicef e da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). Durante 
nove dias, SI instituições go- 
vernamentais e nào- 
govermentais irão discutir a 
problemática que vem empur- 
rando centenas de crianças e 
adolescentes ao trabalho for- 
mal e informal no Pará. 

O fórum está sendo reali- 
zado no Núcleo de Artes da 
Universidade Federal do Pará 

(UFPA) e entre as instituições 
que participarão dos debates 
estão as secretarias de lista- 
do de Trabalho e Promoção 
Social (SFTFPS) e de Educa- 
ção (SEDUC), Funapa. Cen- 
tro de Defesa do Menor 
(CDM), Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Delegacia do 
Ministério de Educação e Cul- 
tura (DEMEC), Universidade 
Federal do Pará (UFPA) e 
Universidade da Amazônia 
(UNAM A). 

"O nosso plano e que haja 
um engajamento sistemático 
e intensivo dos governos es- 
tadual e municipal, dê órgãos 
nào-governamentais e insti- 
tuições na discussão do pro- 
blema para que pos^amo^ pla- 

nejar e executar ações de de- 
fesa dos direitos da criança e 
do adolescente", diz a 
pedagoga Ana Cristina 
Coutinho Mesquita, técnica 
do Núcleo de Combate ao 
Trabalho Infantil da DRTA 
instalação do fórum faz parte 
da estratégia que começou a 
ser adotada pela DRT no ano 
passado para alavancar, de 
vez, o combate ao trabalho 
infantil praticado de forma ir- 
regular no estado. 

O primeiro passo da dele- 
gacia, através do Núcleo de 
Combate ao Trabalho Infantil 
e Proteção ao Trabalho Ado- 
lescente. foi fazer um levan- 
tamento preliminar dos muni- 
cípios onde meninos e meni- 
nas são empregados por em- 

presas ou pessoas que, geral- 
mente, não cumprem as nor- 
mas previstas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA) 

Pode-se dizer que o resul- 
tado era mais ou menos pre- 
visto, o que só fez preocupar 
mais ainda o Núcleo de Com- 
bate da DRT. Nos M) municí- 
pios paraenses visitados pelos 
técnicos no ano passado, mais 
os sele pesquisados neste 
ano, foi constatado um eleva- 
do número de crianças e ado- 
lescentes de zero a 17 anos 
de idade sendo explorados 
por adultos. 

Pior ainda, em muitos ca- 
sos exercendo atividades em 
locais insalubres ou em ambi- 
entes promíscuos, onde os 
riscos à saúde física e mental 
são iminentes, afirma Sandra 
Damaso Araújo, 
subcoordenadora do Núcleo 
de Combate.Por serem força- 
das a trabalhar, criticam as 
técnicas, muitas crianças e 
adolescentes deixam de fre- 
qüentar a escola ou qualquer 
outra atividade que contribua 
para sua formação. Daí para a 
marginalidade é apenas um 
pulo. A exploração do trabalho 
infantil e do adolescente foi 

evidenciada, principalmente, 
em serrarias e carvoarias. 
Eles ainda trabalham em ma- 
tadouros. madeireiras. na agri- 
cultura e no setor de navega- 
ção. assim como exercem ati 
vidades de vendedores ambu 
lanles, lavadores de carro, en 
graxates e prestadores d< 
serviço. Redenção, Conceiçã» 
do Araguaia. Rio Maria, Para 
gominas, Dom Eliseu 
Ulianópolis. Melgaço, Breve- 
e (iurupá foram os numicipi 
os onde, ate agora, se consta 
tou o maior número de criau 
ças e adolescentes trabalhai! 
do de forma ilegal. 

■ Opinião 

Transformando palavras em ações 

por Raimundo Primeiro 
Jornalista 

Agência News Press 
Infelizmente, muitos 

meninos e meninas ainda estão 
trabalhando no Brasil. Enquanto 
isso, o País tem aumentado 
drasticamente o quadro de 
miséria e passado uma péssima 
imagem para outras nações. Não 
estou aqui falando do chamado 
Primeiro Mundo, não. Mas 
apenas tocando em pequenos 
exemplos, porém com grandes 
resultados, colocados em prática 
em países não muito distantes 
do nosso. E eles permanecem 
em execução contando com 
irrestrito apoio de seus 
governos, sejam federais ou não. 
O que importa é melhorar a 
condição de vida e. 
consequentemente, cultural de 
suas comunidades. Aí. com 
certeza, os louros das 
campanhas serão colhidos num 
espaço de tempo não muito 
distante. E bom frisar, no entanto, 
que trata-se de uma missão que 
requer muila-atenção. Por isso, 
estudar os mínimos delalhe< 
deve ser motivo de preocu|)ação 
por parte dos técnicos e de lodo 
o pessoal envolvido.Ou seja, 
muitas das vezes, o resultado de 
um trabalho aparecerá a longo 
prazo. Demorará cerca de 10 a 
15anos. Portanto, necessitado 
total planejamento. 
Principalmente agora, quando a 
era da globalização exige 
preparação, estudo, em todos os 
setores. 

E, para não ficar parado no 
espaço, o Brasil tem de se 
mexer; tem de buscar 
mecanismos que garantam a 
permanência do seu processo 
desenvolvimentista, visando 
colocá-lo numa melhor posição 
no novo milênio. Aliás, já bate 
forte em nossas iK)rtas. 

Em seu relatório "Situação 
Mundial da Infância 1997", o 
Unicef afirma que a ferramenta 
número um no combate ã 
exploração do trabalho infantil é 
a garantia de educação gratuita 

e obrigatória. Trabalho só para 
maiores de 14 anos. E conjugado 
com a escola, obviamente.() país 
que quiser ser competitivo no 
próximo século vai ler que ter 
trabalhadores especializados. () 
Brasil não pode mais se dar ao 
luxo de deixar uma criança ficar 
10 anos para concluir as 
primeiras quatro séries 
primárias. Aqui se faz necessária 
uma corrente, a união de 
esforços (governos e 
população), no combate a 
repetência escolar, sobretudo 
nas cidades nordestinas, onde se 
verificam inúmeros problemas 
ocasionados na maioria das 
vezes por causa da seca, que 
deixa os moradores da região 
em absoluto estado de 
pobreza.Os esforços no sentido 
de avançar no desenvolvimento 
social, e de tornar os benefícios 
mais benéficos do progresso 
acessíveis a todos constituem 
uma causa que. sob formas 
diversas, inspirou homens e 
mulheres ao longo dos tempos. 
Mas é uma causa que só passou 
a ganhar força dignificai iva neste 
século. E é este contexto 
histórico o mais forte 
argumento , contra o 
pessimismo. E por isso. que 
sempre é bom bater na tecla e 
ressaltar que o Brasil ainda tem 
jeito. Basta haver força força de 
vontade, que somada a 
disposição alcançará coisas 
dantes nunca imaginadas, como, 
por exemplo, educação, saúde, 
cultura e educação para o povo. 

Promover o saneamento das 
cidades brasileiras ainda é um 
dos requisitos cobrados por 
entidades como a (írganizaçào 
das Nações Unidas (ONU). Eo 
futuro do País, sem dúvida, 
alguma é a criança de hoje. 1 )aí, 
portanto, o surgimento de tantas 
campanhas promovidas por 
()N(í's nacionais e estrangeiras. 

Durante 10 mil anos, as 
sociedades civis foram quase 
invariavelmente estruturadas 
por uma pequenas parcela de 
seus membros, ou ao menos em 

benefício deste grui H). durante 
a maior parte desses 10 mil 
anos, esse estado de coisas foi 
entendido como norma natural 
c necessário. Codificando esta 
tendência em um livro famoso, 
(iaetano Mosca, humanista 
italiano do século XIX, observou 
que "Que entre os fatos e 
tendências constantes que 
podem ser encontradas em 
todos os organismos 
políticos, um é tão óbvio que 
pode ser percebido até 
mesmo pelo observador 
mais casual. Em todas as 
sociedades, surgem duas 
classes de pessoas — uma 
classe que dirige e uma 
classe que é dirigida. A 
primeira classe — sempre a 
menos numerosa — 
desempenha todas as 
hmções políticas, monopoliza 
o poder e desfruta das 
vantagens que o poder 
permite, enquanto que a 
segunda, a classe mais 
numerosa, é dirigida e 
controlada pela primeira, de 
uma maneira que ora r mais 
ou menos legal, ora é mais 
ou menos arbitrária e 
violenta ". 

Concordo em gênero, 
número e grau de que a 
dimensão das conquistas deste 
século somente poder ser 
avaliada levando em conta este 
cenário de espantosa 
durabilidade geográfica e 
histórica destes "fatos e 
tendências constantes ". 

Em Imperatriz, observa-se 
resultados efetivos do que fora 
estabelecido no "Encontro 
Mu nd ial de Cúpula i k -Ia C riíinça". 
levado a efeito em 1990. sob os 
auspícios do Unicef. Duranleo 
evento, foram traçadas uma 
série de metas específicas para 
melhorar as condições de vida 
da criança — incluindo 
progressos mensuráveis contra 
a desnutrição, as doenças 
evitáveis e o analfabestimos 
(problema que continua sendo 
enfretado pelo Ministério da 

Mercado informal paga meio salário 

O levantamento prelúninar 
feiló pelo Núcleo de Combate 
Infantil da DRT detectou a 
exploração da mão-de-obra de 
541 crianças e adolescentes 
nos municípios visitados pelos 
técnicos, sendo que 550 
exercem atividades no 
mercado informal e 211 no 
formal. 

Entre as 550 crianças e 
adolescentes que estão no 
mercado informal, 111 
recebem R$ 60.00, pw mês. Ou 
seja, meio salário mínimo, 90 
recebem de R$60 a R$ 120,00, 
86 ganham até mais que um 
salário; 29 crianças e 
adolescentes recebem menos 
que R$ 60.00; e 14 deles não 
ganham absolutamente nada. A 
jornada de trabalho vai de 
quatro até mais de oito horas 
diárias.Quanto ã faixa etária, os 
técnicos da DRT constataram 
que cinco crianças com idade 
entre 4 e 6 anos já ajudam no 
orçamento familiar; 61 têm 
idade entre 15 e 1H anos; e o 
maior contingente de 
pequenos trabalhadores, 2t>4 
deles, está na faixa de 7 a 14 
anos. Ainda de acordo com os 
dados tia delegacia, 270 desses 
trabalhadores <slão estudando, 
sendo que 216 cursam da 1" a 
4° séries; e 60 não freqüentam 
a escola. 

As crianças e adolescentes 
que trabalham em empresas 
legalizadas não vivem situação 
muito diferente das que estão 
na informalidade. Dos 221 
deteclado< |>ela DRT, no setor. 

112 recebem de R$ 60 a R$ 
120,00; 80 ganham meio salário 
mínimo; onze não ganham nada: 
e dez recebem acima de um 
salário. A maioria deles— 156 
dos 211 menos e meninas —- 
não tem registro forma; em 
carteira, sendo que apenas 109 
estudam, a maior parte aluda 
freqüentando o T grau. 

Pelo que foi constatado pelos 
técnicos, a maioria das 
empresas do vizinho Para 
emprega mão-de-obra infanto- 
juvenil. Apenas um pequeno 
numero de empresários alega 
outros motivos, como, por 
exemplo, a falta de mão-de-obra 
adulta ou porque se sensibiliza 
diante à miséria das famílias. 

"Essa pesquisa é só uma 
pequena amostragem da 
realidade dessas crianças e 
adolcscenlcs, no estado. Ajxirlir 
< iisso, van tos con icçar a < -lalx xrar 
nossos planos de ações", adianta 
Cristina Mesquita. "A nossa 
proposta agora é realizar um 
trabalho articulado, integrado 
com as prefeituras, instituições 
ligadas a esse problema para 
que possamos colocar em 
prática ie isso maior objet ivo. quê 
e tirar a criança da rua, do 
trabalho, e coloca-la nã escola*, 
prevê. 

Número de fiscais na área 
pula para dez 

Engajar todos os 117 fiscais 
da Delegacia Regional do 
Trabalho, no Pará (DRT-PA). no 
combate ao trabalho infanto- 
juvenil exercido de formal ilegal 
é outra proposta que neste 

semestre começou a ser 
colocada em prática pelo 
Núcleo de Combate ao 
Trabalho Indantil e Proteção 
ao Trabalho Adolescente. 
Antes, a fiscalização no estado 
ficava restrita ao próprio 
núcleo, que três anos atrás 
contava com apenas dois 
técnicos, pulando ess' 
número para dez, em 96. 

A atuação do Núcleo de 
Combate começou a se 
fortalecer neste ano, depois 
que DRT-PA teve projeto 
sobre os planos de ação 
aprovado pelo Ministério do 
Trabalho, no ano passado. 
Somente onze programas 
foranvaprovados em todo o 
País, sendo que o Pará foi de 
certa forma privíkgiado. diz a 
subcoordenadora do Núcleo 
de Combate. Sandra Damaso 
de Araújo. 

"Nos outros estados, os 
núcleos só contam com o 
coordenador e y 
subcoordenadora. enquanto 
que nos tivermos o numere 
de técnicos ampliado f i 
dez", conta ela. "Nos.-a 
trabalho é o mínimo mais aind; 
e o mais significativo". guranU 
a pedagoga Ana Cristiní 
Coutinho'Mcsquita. 

Em setembro passado, < 
núcleo começou a receber < 
que orçou l iara o combate a< 
trabalho iníanto-juvenil: Rí 
57.2 mil. "lies eslã< 
mandando centavo po 
centavo", conta Crisfin 
Mesquita. 

Edueaçao). 
Ainda quando no cargo de 

interventor estadual do 
município, lldon Marques de 
Sousa (com visão futurista) 
reuniu seu secretariado e 
discutiu quais medidas 
adotariam para tirar os vários 
meninos e meninas das ruas da 
cidade. Não demorou, aresixísta 
surgiu e fora imediatamente 
colocada no papel para ser 
posteriormente posta em 
prática. Criada a (luarda Mirim, 
cujo destino ficaria sob a 
responsabilidade da Secretaria 
do Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho 

(Sedescl), da qual ainda e sua 
titular a professora Sofia 
Oliveira, o administrador 
colocou um ponto final na 
questão. Muitas crianças e 
adolescentes estão garantindo o 
aumento da renda familiar 
trabalhando honestamente e 
durante apenas um peridio por 
dia. de segunda à sexta-feira. 
Eleito ano passado prefeito de 
Imperatriz, lldon Marques deu 
prioridade ao atendimento ao 
menor e ao adolescente do 
município, priorizando projetos 
que visam garantir-lhes um 
futuro melhor.Einalizando. quer 

dizer, então, que o chele 
Poder Executivo Muncipal i 
mede esforços para atender 
aspirações populares e. m 
ainda, executar o que premei 
durante sua campanha eleito 
A missão de um profissiona 
noticia, a exemplo do órgão 
que ele trabalha e/ou pn 
serviços, e criticar e eloj. 
quando for necessário. Seja r 
foro seu alvo. 

O timoneiro das mudan 
registradas em Imperatriz, h 
e. queiram ou não, o pref 
lldon Marques. \ 
transformando palavras 
ações. Que ele continue as; 

Csportc é nci Capital 

uaRede 

Assista de segunda a sexta 

Apresentação: Equipe da 

Galera - Renilson Sousa, 

Francisco do Vale, Clovis 

Aguiar e Edvaldo Cardoso 
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Executivo destaca importância de Fórum 

Prefeito parabeniza Câmara e vereador Trajano pelo apoio e realização do 

d Fórum de Debates sobre as Viabilidades Econômicas de mperatriz e Região" 

Imperatriz — Aberto 
ontem, dia 21. na Câmara 
Municipal de Vereadores, o I 
Fórum de Debates sobre as 
\ iahilidades Econômicas de 
Imperatriz e Região. Em seu 
discurso, na abertura, o prefeito 
Ildon Marques falou da 
importância do evento para o 
"desenvolvimento econômico, 
social e cultural que Imperatriz 
e todos nós desejamos e 
merecemos ter ". 

O presidente da Câmara 
Municipal de Imperatriz. Valmir 
Izídio, disse que "a preocupação 
do Poder IvRislativo e envolver 
todos os segmentos no debate". 
0 Fórum foi aberto pelo 
vereador Trajano Neto (PSDB), 
autor da i )rt >i *»Ciça<».(pie afirmou 
se tratar de "um momento de 
especial importância para as 
comunidades de Imperatriz e 
municípios circunvizinhos". 

Para Trajano Neto, devem ser 
esquecidas as diferenças da 
política partidária, para, em 
conjunto, "sob o prisma da 
modernidade, do respeito e da 
ética, na qualidade de verdadeiros 
«Aladãos, sejam buscados 

:ninhos que propiciem o 
aceleramento do 
desenvolvimento da região. 
1 irivilegiando a colei ividade i)or 
meio do trabalho e da geração 
de renda". 

No primeiro dia do Fórum, a 
convite da Câmara de 
Vereadores, os secretários 
municipais Alair Chaves, da 
Indústria, do Comércio e dos 
Serviços, e Edmilson Sanches, 
do Desenvolvimento Integrado, 
ministraram palestras, seguidas 
de debates dos quais iiarticii «iram 
políticos, vereadores, membros 
de sindicatos, associações e da 
comunidade em geral. 

O envolvimento de todos nas 
discussões, segundo o prefeito 
P ^n Marques, é de fundamental 
i. .,jortância. Parabenizando o 
vereador Trajíino i K-la imi lortante 
iniciativa, o prefeito disse que a 
realização do evento "avaliza que 
nós, políticos, pessoas públicas e 
demais membros da comunidade 
imperatrizense, estamos 
trilhando o caminho certo". 

Ainda em seu discurso, lidou 
Marques agradeceu á Câmara de 
Vereadores por envolver a 
Prefeitura e outros setores da 
comunidade, esperando que se 
procure "a busca de mais e mais 
parceiros, daqui e de fora, paraa 
discussão — e realização — do 
desenvolvimento econômico, 
social e cultural que esta cidade e 
todos nós desejamos e 
merecemos ter". 

Concordando com o prefeito, 
Trajano afirmou que essa tarefa 
não é individual do chefe do Poder 
Executivo nem dos vereadores. 
"Esta é uma tarefa de todo o 
conjunto de nossa sociedade, que 
de mãos dadas deverá manter 
viva a chama do progresso 
coletivo, em busca da geração de 
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trabalho e renda para o nosso 
povo", justificou o parlamentar 
municipal. 

1'ara o prefeito."a di seu ssão 
das viabilidades econômicas de 
Imperatriz e região passa 
necessariamente pela 
compreensão de com que tipo 
de recursos — humanos e 
logísticos — nós podemos 
contar, quais as demandas a 
satisfazer e que produtos e 
serviços ofertar". E lembrou 
que, hoje, Imperatriz tem uma 
nova conformação 
geoeconômica. 

Citando frase do secretário 
Edmilson Sanches 
"Desenvolvimento, só com 
envolvimento" —. Ildon 
mostrou-se, mais uma vez. 
preocupado com o coletivo, com 
o integrado, com o comunitário, 
o maior mérito, entre os demais, 
que ele destaca na realização do 
Fórum. "Parabéns a Câmara 
pelo apoio e realização e pela 
busca de parcerias", finalizou. 

Discurso do Sr. Prefeito 
Ildon Marques na abertura 
do I Fórum de Debates sobre 
Viabilidades Econômicas de 
Imperatriz e Região (Câmara 
de Vereadores, 21 de 
outubro de 1997). 

Sr. Presidente da Câmara, 
Vereador Valmir Izídio Costa; 

Sr. Vereador Raimundo 
Trajano, autor da proposição 
deste Fórum; 

Srs. Vereadores e demais 
Autoridades aqui presentes ou 
representadas; 

Minhas Senhoras e meus 
Senhores: 

1 A realização deste Eorum 
comprova o salto de excelência 
que o Poder Legislativo de 
Imperatriz está dando. Os 
Senhores Vereadores estão 
assumindo, de maneira coletiva, 
o que é uma preocupação 
individual de cada 
imperatrizense. 

mam parceria em busca de projetos na área econômica 
1 Nos últimos anos, umadas intermédio do PNUD, 

questões mais debatidas em todo 
o mundo é a que trata da 
quantidade, da qualidade e da 
durabilidade do emprego. 

Ulm dos livros mais 
comentados de uns tempos para 
cã. nos diversos continentes do 
planeta, trata de forma realista e 
contundente sobre esse assunto 
e vislumbra, a partir do título da 
obra, "o fim dos empregos". 

1 Portanto, ao materializar e 
sistematizar essa discussão, em 
forma de fórum, a Câmara de 
Vereadores de Imperatriz 
sintoniza-se com as 
preocupações de todos nós 
imperalrizenses e de todos no 
mundo além daqui. 

1A Prefeitura também associa- 
se a essas preocupações. Eoi 
exatamente sobre o tema-base 
deste Fórum, que inclusive lhe 
dá título, foi exatamente sobre 
"viabilidades econômicas" que, 
desde o inicio de minha 
administração, autorizei a 
realização de eventos abertos 
que discutam os rumos que 
queremos e os rumos que 
podemos dar para esta cidade, e 
seus impactos diretos em toda a 
região que ela polariza. 

1 Informalmente, chamamos 
esses eventos de "Diálogos em 
Desenvolvimento". Dois deles já 
se realizaram, onde, em um, 
trouxemos a visão de um 
economista norte-americano 
que vive em nossa região há 
muitos anos. e, no outro evento, 
colhemos as experiências e as 
sugestões de outro técnico, que 
idealizou e implementou no 
Estado do Ceará um modelo de 
sucesso, hoje referência 
nacional e com repercussão 
mundial. 

1 Agora, estamos tentando 
trazer outros dois técnicos, 
nordestinos, que orientam e 
aplicam projetos de 
desenvolvimento econômico 
local sob os auspícios do Banco 
do Nordeste e da ONU, por 

Programa das Nações Unidas 
Para o Desenvolvimento. 

ITambém a Prefeitura procura 
I irovocar o debate e, neste ixmto, 
diversos de meus secretários, 
em especial o Edmilson Sanches 
e o Jose Oliveira, têm particij «ido 
de vários encontros e debatido os 
diferentes aspectos sociais, 
econômicos e culturais que 
permeiam o assunto 
desenvolvimento e economia do 
Município e sua região. 

I Espero poder dedicar mais 
do meu tempo e do tempo dos 
meus secretários e assessores 
mais diretos no debate deste 
assunto no segundo ano de meu 
mandato. Porque, todos sabem, 
e os Senhores Vereadores 
sabem-no mais particular e 
detalhadamente, este primeiro 
ano de Governo foi reservado á 
reestruturação mínima, ã 
preparação cia equi))e funcional e 
ao reconhecimento dos outros 
recursos de que eu pideria dispor 
para uma Administração mais 
responsável, mais técnica e de 
maise melhores resultados para 
todos, para o Município. 

1E i)or que tudo isso? Será que 
desenvolvimento e emprego são 
somente conversas, reuniões, 
debates e fóruns? Sim, sem 
duvida isso é um bom começo 
liara quem está pensando sério 
em desenvolvimento. Porque o 
verdadeiro desenvolvimento 
começa pela cabeça, ixdo diálogo, 
pelas discussões, como as que, 
estou certo, se vão operar aqui. 

1 Não existe mais a estória de 
"dar emprego". Por mais duro que 
pareça dizer, mas um emprego é 
caro demais i«ira ser dado. 

1 Acabou a estória de se criar 
um emprego para uma pessoa. 
Hoje, é a pessoa que tem que se 
preparar para disputar um 
emprego. 

1 E a realidade, e a realidade 
não deve ser escondida: emprego 
não brota de uma hora ] «ira < mtra 
Ele só surge após tempo de 

planejamento e de 
implementação de um 
empreendimento. O emprego 
que se cria agora é fruto de uma 
decisão e de uma pré-condição 
bastante anterior. 

1 Uma coisa é 
assistencialismo — barato, 
atrasado, politiqueiro. Outra 
coisa é desenvolvimento — 
participativo, executável, 
duradouro. 

1 Mas, advirta-se, só ixiderào 
existir políticas de 
desenvolvimento se a jxilítica, ela 
própria, se desenvolver. A 
realização deste fórum avaliza 
que nós, políticos, pessoas 
públicas v demais membros da 
comunidade imperatrizense, 
estamos trilhando o caminho 
certo. 

1 Como acertada é, repito, a 
inclusão dos demais segmentos 
da sociedade empresarial e 
comunitária em geral. Até jKirque 
órgãos públicos, Câmara, 
Prefeitura e quaisquer out ros, não 
têm como função criar emprego. 
Devemos, nós do Setor Público, 
propor, estimular e ofertar 
condições que mobilizem 
investimentos que. estes sim, 
geram oportunidades de 
ocupação e renda. 

1 Como se vê, o fio condutor 
do emprego e do 
desenvolvimento deve estar 
sendo segurado, em uma das 
pontas, jk'1o Poder Público, e, na 
outra, jxda iniciativa privada. Mas 
esse fio envolve, de maneira 
elástica e inafastável, um terceiro 
elemento: o trabalhador. 

1 Há uma parte que cabe a 
quem necessita de emprego: é a 
qualificação. Ou melhor, a 
motivação, a predisposição para 
qualificar-se permanentemente, 
atualizar-se, adquirir conteúdos e 
ampliar repertórios 
gradualmente mais elevados. 

1 Isso ê uma exigência do atual 
estágio em que se encontram as 
coisas em termos de emprego. 
Não basta ao trabalhador se 
I ireparar para uma empresa. Ele 
tem de se, preparar para um 
merendo. É a diferença entre 
e.sfnr empregado e SAI 
empre.pável. P? o que hoje se 
chama de "empngabilidade". 

1 Seja ás suas próprias custas, 
seja partilhando com seu 
empregador, o trabalhador tem 
de buscar oportunidades de 
investimento em si mesmo. Se 
não está fácil ter um empngo, 
mantê-lo exige também esforço. 

1 Empresas —e eu falo com 
conhecimento de causa, pela 
minha de condição de empresário 
— estão sendo forçadas a 
entrarem no curso normal do rio 
da mixlernidade, da tecnologia, da 
qualidade, da produtividade, da 
competitividade. 

1 Isso, em termo, geralmente 
significa ter menos funcionários, 
ou melhor, ter menos 
empregados... mas tê-los com 

maior qualificação, com mais 

habilidades, com mais nível de 
escolaridade formal, com melhor 
formação técnica, com mais 
experiência profissional, com 
domínio e atualização 
permanente de línguas e 
linguagens, como as da 
informática, do mercado 
profissional, da maturidade 
emocional e, até, da sensibilidade 
moral e espiritual — porque o 
mundo estáredescobrindo que o 
valor das empresas resulta do 
agregado dos diversos valores— 
materiais e imateriais — das 
pessoas, dos seus empregados. 

1A discussão das viabilidades 
econômicas de Imperatriz e 
região passa necessariamente 
pela compreensão de com que 
tipo de recursos — humanos e 
logísticos— nós ixxlenlos contar, 
quais as demandas a satisfazer, 
que produtos e serviços ofertar. 

1 Ante a perda gradual e 
constante de partes de seu 
território, Imperatriz tem hoje 
uma nova conformação 
geoeconômica. Até algumas 
décadas atrás, falava-se da forte 
influência da economia rural na 
formação do Produto Interno 
Bruto imperatrizense. 

1 Hoje, Imperatriz é 
basicamente um município 
urbano. Essa constatação muda 
tudo. E embora . haja 
necessidades de fome e de 
emprego a serem 
urgentemente supridas, elas não 
podem, responsavelmente, de 
modo global, ser atendidas sem 
prévios estudos, pesquisa, 
planejamento, divulgação —e 
isso deve ser produto de uma 
responsabilidade coletiva, e não 
de um esforço individual. 

1 É essa preocupação com o 
coletivo, com o integrado, com 
o comunitário, o maior mérito, 
entre os demais, que destaco 
na realização deste fórum. 
Como diz em diversos estudos 
meu secretário Edmilson 
Sanches; "desenvolvimento, só 
com envolvimento". 

1 Agradeço á Câmara por 
envolver a Prefeitura e outros 
setores da Comunidade. Espero 
que, nesse mister, não nos 
desvencilhemos deste 
compromisso e procuremos a 
busca de mais e mais parceiros, 
daqui e de fora, para a discussão 
— v para a realização — do 
desenvolvimento econômico, 
social e cultural que esta cidade 
e todos nós desejamos e 
merecemos ter. 

1 Parabéns ao Senhor 
Vereador Raimundo Trajano, pela 
proposta do Fórum. 

1 Parabéns ã Câmara pelo 
apoio e realização e pela busca 
de parcerias. 

1 Parabéns a todos que, hoje 
e nos próximos dias, vão falar, 
vão ouvir, vão debater, enfim, vão 
se envolver pessoalmente e vão 
produzir e dividir, coletivamente, 
os resultados. 

Muito obrigado. 
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JORNAL CAPITAL 

Bananal concentra para vencer 

0 Bom 

de Bola 

Renílson Sousa 

Copão 
A partir de agora os jogos 

serão decisivos para os times 
que almejam classificação 
para a grande final. 

A Seleção de Açailândia 
com dois jogos, lideram a sua 
clave com seis pontos. Balsas 
e Estreito com um jogo cada 
não somam pontos, ambos 
com uma derrota. 

Porto Franco lidera a 
chave E, com três pontos. 
João Lisboa eTocantinópolis 
somam um ponto ambos com 
um jogo. 

Amador 
A Liga Imperatriz, cumpre 

o regulamento e os jogos do 
quadrangular começam 
amanhã quinta-feira com um 
jogo para cada time. 

19 horas: Bananal x 
Ajuventus 

21 horas: Maríliax Riengo 
A grande final deverá 

acontecer no próximo 
domingo em uma única 
partida. 

O público promete 
comparecer em grande 
número nas arquibancadas 
do Municipal nesta quinta- 
feira, para prestigiar o 
campeonato amador de 
Imperatriz. 

Bananal 
O diretor do time, Tostão 

afirmou que os seus 
jogadores entrarão em 
regime de concentração a 
partir das 14 horas desta 
quinta-feira para o jogo que 
acontecerá as 19 horas com 
o time da Ajuventus. 

Os jogadores ficarão 
concentrados na Cidade de 
Edson Lobão. A viagem para 
Imperatriz, acontecerá uma 
hora antes do jogo ou seja as 
18 horas. O Banana] leva um 
ponto de bonificação e joga 
pelo empate. 

existe no grupo. Ele afirmou 
que está confiante na 
classificação para a final. 

Brasileirão 
Três jogos serão 

realizados na noite de hoje. 
Fluminense x 

Corinthians 
Bali ia x Internacional 
Palmeiras x Atlético PR 

Fluminense 
() tricolor das Laranjeiras 

está na penúltima colocação 
com 15 pontos. O time pra 
sair do rebaixamento terá 
que vencer os próximos 
jogos e torcer por uma série 
de combinações. 

A diretoria já comunicou 
a imprensa que será melhor 
o rebaixamento para 
começar tudo de novo ou 
seja reestruturar o time para 
o campeonato da divisão de 
acesso. 

Corinthians 
Com 23 pontos. O timão 

corre sérios riscos de não 
obter a classificação para 
permanecer na divisão de 
leite do futebol nacional. 

O time após o jogo com o 
Cruzeiro no final de semana 
próximo passado, não voltou 
para São Paulo fugindo das 
possíveis agressões dos 
torcedores que estão 
insatisfeitos com a 
campanha do time que é 
uma das piores de todos os 
tempos em jogos do 
campeonato brasileiro. 

Uma vitória hoje deixa o 
time, mais aliviado do 
rebaixamento, embora 
continue na zona de perigo. 

Ma ri Ha 
Joga no quadrangular pelo 

empate. 
0 time ainda não ganhou 

o campeonato amador da 
primeira divisão. A diretoria 
está confiante em boa 
apresentação e na 
classificação amanhã diante 
do Riengo. 

O Presidente Pereira 
disse que o sucesso do 
Marília é fruto da união que 

Cavalo de Aço 
O time não se apresentou 

conforme divulgou o diretor 
de futebol William Marinho. 
Alguns torcedores foram ao 
estádio municipal, 
esperaram e nada de 
jogadores. A Diretoria não 
disse o motivo da não 
apresentação. 

O Técnico Sérgio Belfort 
que seria o treinador 
também não apareceu. 

Vamos torcer que as 
coisas se encaixem e o time 
comece os treinos esta 
semana, viando os jogos 
finais do campeonato 
estadual. 

Time irá concentrar em Governador Edson Lobão 

O Diretor do Bananal, time 
classificado para o 
quadrangular final e com um 
ponto de bonificação, Tostão 
disse que os seus jogadores 
amanhã a partir das 14 horas, 
entrarão em regime de 
concetraçào na cidade de 
Governador Edson Lobão. A 
viagem para Imperatriz 
acontecerá uma hora antes do 
jogo com o time da Ajuventus. 

O Bananal garantiu o 
segundo lugar na classificação 
geral do campeonato e joga por 
um simples empate para passar 
a grande final da competição. 
Time ainda não conquistou o 
título da categoria que será 
inédito. 

O treinador do Bananal, 
afirmou que contará com todos 
os seus titulares e que o lime 
está firme para garantir a vaga 
na final nesta quinta-feira no 
Municipal. 

0 adversário do Bananal, o 
Ajuventus é o atual campeão do 
futebol amador de Imperatriz e 
conta com um dos melhores 
elencos da cidade. 

O presidente da Ajuventus, 
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Marília joga quinta-feira após o jogo do 
Mauro disse que os seus 
jogadores são acostumados 
com jogos decisivos e que na 
noite de hoje mostrarão dentro 
descampo toda a ex[KTÍência de 
um time campeão e que apesar 
de respeitar o adversário 
pretende sair de campo com a 
vaga garantida para a grande 
final. 

A Lif. Liga Imperatrizense 
de Futebol marcou os dois 
jogos do quadrangular para 
esta quinta-feira. 

Bananal x Ajuventus 
Horário : 19 horas 
Marília x Riengo 
Horário; 21 horas 
Marília e Bananal jogam por 

um empate para chegarem á 

Bananal 
final. Riengo e Ajuventus terão 
que vencer os seus adversários 
para garantir a vaga . 

Assim como está 
acontecendo no quadrangular, 
apenas um jogo para cada time. 
A final também será realizada 
apenas com um jogo e deverá 
acontecer no próximo domingo 
dia 2() de outubro. 

Norte/Nordeste em São Luis 

Alberto Ferreira confiante no sucesso da competição 

Acontecerá em São Luís de 
lu a 25 de novembro, a L' 
Copa de Futebol Norte/ 
Nordeste, onde teremos a 
participação de oito times. 

O idéia de realizar a 
competição partiu depois do 
sucesso das rendas nos jogos 
do Moto Clube no 
campeonato brasileiro da 
segunda divisão. 

O time levou ao Castelão a 
oitava renda do campeonato 
brasileiro das três divisões e 
foi destaque nos noticiários 
das emissoras de Rádios e TV 
em edição nacional. 

A comissão que irá 
organizar a competição 

esteve reunida na semana 
passada em São Luís, com os 
dirigentes dos times que irão 
participar que são os 
seguintes: Moto e Sampaio 
(MA). Remo ( PA) Santa Cruz 
( PE) , ABC ( RN ).Ceará ( 
CE ). onde acertaram vários 
detalhes, entre eles que os 
times dos outros Estados não 
terão despesas e ainda terão 
uma parcela nas rendas dos 
jogos que serão realizados na 
quarta-feira e domingo, todos 
programados para o estádio 
Castelão. 

A comissão com os 
dirigentes viajaram para o Rio 
de Janeiro e tiveram como 

chefe da delegação, o 
presidente da FMF Alberto 
Ferreira. 

O motivo da viagem ao 
Rio. foi manter contato com 
o presidente da CBF Ricardo 
Teixeira no sentido da 
entidade maior do futebol do 
Brasil, ajudar 
financeiramente a 
competição. 

A comissão organizadora 
tez as contas com as despesas 
de viagens, hospedagens e 
alimentação dos times que 
vem de outros estados 
durante os jogos e o custo 
fica em torno de R$ 100 mil . 

Os dirigentes querem que 

a CBF oficialize o torneio e 
que pague as despesas. 

O Time do Imperatriz, que 
representou o Estado do 
Maranhão no Copa Norte 
que foi realizada no primeiro 
semestre em Belém do Pará, 
poderia ter sido convidado, 
se não fosse a volta do 
barris mo que existe na 
Capital sobre o futeb Mo 
interior, especialmeme a 
cidade de Imperatriz. 

Mas seria gralificante se 
os organizadores do Norte/ 
Nordeste também 
incluíssem o Cavalo de Aço, 
que com certeza aceitaria 
participar. 

Brasileirão tem três jogos hoje 

23a rodada terá inicio a partir das 21 horas 

Quarta-feira (22) 
21h30 Fluminense x 

Corinthians 
21h3() Bahia x Inter 
20h30 Palmeiras x Atlético 

PR 
Sábado (25) 
21h30 : Santos x Bahia 
Inter x Flamengo 
Domingo (26) 
Criciúma x Vasco 
Botafogo x Paraná 
Palmeiras x Grêmio 
S. Paulo x U.S. João 
Portuguesa x Goiás 

Guarani x Juventude 
Coriliba x Atlético PR 
Vitóriax Cruzeiro 

Classificação antes da 
rodada de hoje: 

1) Vasco - 45 
2) Inter-42 
3) Atlético MG - 41 
4) Portuguesa-40 
5) Flamengo -35 
6) Santos-34 
7) Palmeiras-32 
Vitória -32 
9) Juventude-31 

10) América RN -30 
11) Botafogo -29 
12) Grêmio -28 
13) Paraná-27 
Coritiba -27 
15) Cruzeiro-26 
Atlético PR -26 
Sport -26 
São Paulo -26 
19) Bahia-25 
20) Goiás :24 
21) Criciúma-23 
Corinthians -23 
Bragantino-23 
24) Guarani- 18 

25) Fluminense-15 
26) União São João -14 
OBS: Os pontos do jogo 

de ontem Portuguesa x 
Cruzeiro não foram 
computados. 

Artilheiros: 
Edmundo (Vasco) 
20 Gols 
Cristhian (Inter) 
14 Gols 
Dodó (São Paulo) 
12 Gols 
Rodrigo (Lusa) 
11 Gols. 
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Domingo Alegre 
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26 cte outufato- Das lOhs ao meio-dia 

O desafio continuei. O 

programo que Irás uma 

novidade olrós do outro. 

É na TV Capital 
participe você também 

O) Colé^íio) IFirainicisco) Alves ipartiiciipa neste (doinniíiinpg^o e 

(desafia (qualcjuer escola de Primeiro Girau para a disputa. 

Pra qu^n Qj1'6'™1 se hablliita a encairair? 

111 você tira Tr 'TT. domingo álegrc - a nova 

. . Gincana Show de Gincana imagem da rv 

o c apeu Çui^ucaj Calouros Esportiva IMPEXATRIZEMSE 

0 Jornal Capital lança a partir de hoje um 

novo projeto destinado principalmente às pessoas 

físicas, com a abertura de espaço para a 

publicação de anúncios inteiramente ue graça. 

Se você quer vender, alugar, comprar 

UJ£ a 

acesso ao gra: 

Lgja de Atendime 

_ 26 (pró 

Telefone 721-5349 

►rllmoções que a pa 

faço c aberto tamb 

r o 

s 

par mu 

a 

'd^c(irs~sqfvieos, 

tfio, 

ál Capital, na Rua 

zigi) no setor Mercadinho . 

rmações desta e de outras 

a estamos lhe oferecendo, 

essoas jurídicas (empresas) 

Venha ao nosso endereço ou nos telefone 

Assiste de seguda a sexta-feira 

O PROGRAMA CIDADE ALERTA. 

Apresentação Clélio Silveira. A verdade 

sem limites e sem meios termos 
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Zé Bonfin e Geraldo 

são ouvidos pela justiça 

Fugitivo da Penitenciária Agrícola de Pedrinhas é envolvido 

na morte de Renato ficam na capital 

No fechamento desta 
edição recebemos 
informações que na tarde de 
ontem os dois acusados de 
envolvimento com o crime 
organizado do Maranhão 
foram ouvidos pela justiça 
maranhense. De acordo com a 
fonte Geraldo João da Silva e 
Zé Bonfin foram ouvidos no 
quartel da PM em São Luís, 
local onde os dois irão 
continuar até que seja definido 
seus respectivos futuro. O 
Delegado Regional Dr. 
Luciano Abreu, um dos 
responsáveis pela prisão da 
dupla também continua em 
São Luís. A prisão José 
Ribamar Bomfin, (condenado 
pela Justiça Maranhense, 
comandar o crime organizado 
no Maranhão e outros estados 
da região nordeste, mobilizou 
a Polícia de todo estado e a 
Polinter de Roraima. 

Zé Bonfin, foi ouvido pela 
... pçimeira vez após a prisão. Na 

tarde de ontem ele falou sobre 
sua fuga espetacular ocorrida 

I 

■ 

1 m 
m 

■ 
■ 

* 

li 

■■ ;r- 

mm 
Delegado Regional, Dr. Luciano Abreu, continua em São Luís 

a nove anos atrás. Acusado de 
agenciar o crime no Maranhão, 
Pará, Piauí e outros estados, 
ele estava com prisão 
preventiva decretada desde de 
16 de março de 95, pelo juiz da 
1° Vara Criminal do Fórum 
Henrique De La Rocque Dr. 
Gervásio Protásio dos Santos 

liiii ; 

A notícia chegada a Estado. A transferência da 
-ratriz ClóCãl 

vários 
■ n volve 

continuar na Capital do principalmente Zé Bonfin 

Júnior. Na época ele foi 
enquadro no art. 167- Parágrafo 
2° - por porte ilegal de armas, 
e Art. 288- Parágrafo 3° - 
Formação de quadrilha. 

Geraldo João da Silva, falou 
sobre o envolvimento do seu 
nome no crime do ex-prefeito 
de Imperatriz- Renato Cor tez 

deverá ocorrer nos próximos 
Aqui eles deverão sepíár 

no basco dos réus e em 
seguida deverão retornar 
para São Lúts. 

Moreira, ocorrido ás 6h45 
minutos da manhã do dia 06 de 
outubro de 1993, as poucos 
metros de sua residência. O 
crime que na época ganhou 
conotação internacional foi 
esquecido e apenas, dois dos 
acusados estão atrás das 
grades. 

Eles chegou em São Luís. 
quinu tetra (16),. onde 

; foram direto para o quartel 
da PM, locai onde foram 
ouvidos. ' ' 

Matador de "Oleiro" 

continua foragido 

Proprietário do bar desapareceu levando a arma do crime 

A Polícia Civil de Imperatriz 
ainda não tem pistas do 
proprietário de um bar 
localizado na Rua D. Pedro II, 
no bairro Bacuri que detonou 
quatro tiros contra b "oleiro" 
Leonardo Alves da Silva, que 
segundo informações se negou 
a pagar uma dívida. 

O crime ocorreu por volta 
das 19h00, do último domingo 
(19), quando Leonardo se 
encontrava no interior de um 
bar de propriedade de Antonio 
Ferreira de Oliveira, 
maranhense, casado, residente 
no mesmo local. 

Até o momento a Polícia 
Civil tem apenas informações 
de que antes dos disparos 
contra Leonardo, o acusado 
teria pedido que o mesmo 

quitasse um débito de cerca dez 
cervejas injeridas pela vítima. 

Em visível estado de 
embriaguez alcoólica, 
Leonardo, teria ficado 
aborrecido com a cobrança e 
em seguida sacou de uma faca 
tipo pexeira e investiu contra 
Antonio. Testemunhas 
afirmam que o acusado só 
sacou do revolver porque viu 
que iria morrer. 

"Ao perceber que 
Leonardo estava mal 
intencionado, e que iria mata- 
lo, Antonio Ferreira, sacou de 
um revolver calibre 38, e 
detonou quatro tiros contra 
Leonardo que caiu 
agonizando" disse Maria do 
Gordo. 

De acordo com a delegada 

que preside o inquérito idade, residia na Rua D. Pedro 
Delegada Vânia Oliveira, II, 1224, após o crime evadiu- 
acusado Antonio Ferreira de se do local levando consigo a 
Oliveira, casado, 39 anos de arma do crime. 
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Investigações prosseguem no 1 - DP 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Depoimentos 
O delegado Regional Dr. 

Luciano Abreu ouviu pela 
primeira vez após a prisão os 
envolvidos no crime 
organizado no Maranhão. Zé 
Bonfin e Geraldo João da 
Silva estão em celas especiais 
no Quartel da PM em São 
Luís. O último falou sobre o 
envolvimento do seu nome no 
caso do crime do ex-prefeito 
de Imperatriz Renato Cor tez 
Moreira, ocorrido a cerca de 
quatro anos. 

Mistérios 
() delegado Regional Dr. 

Luciano Abreu de acordo com 
informações colhidas na 
Delegacia Regional de 
Imperatriz (na manhã de 
ontem) continua na capital do 
estado. O retorno do 
delegado e a transferência 
dos acusados não foram 
revelados. 

Investigações 
Continuam as 

investigações no sentido de 
elucidar o caso Vicente 
França. O motorista de Taxi 
foi barbaramente assassinado 
por um jovem já identificado 
e apreendido pela Polícia. O 
veículo da vítima cont inua no 
pátio da Delegacia Regional 
até que uma equipe de peritos 
se desloque da Capital para 
Imperatriz afim de fazer uma 
perícia minunciosa. 

Arrombamento 
Valcir de Jesus Soares, 

maranhense, solteiro, 
residente na Godofredo 
Viana, esteve na Delegac ia de 
Polícia para comunicar que 
elementos não identificados 
arrombaram a porta dos 
fundos de sua residência e 
levaram vários objetos 

De acordo com o 
comunicanle os larápios 
levaram do interior da 
residência um aparelho de 
som 3 em 1 e uma TV açores 

14 polegadas. 

Perda 
de documentos 

Diomédes de jesus 
Santos, maranhense, 
solteiro, residente no 
Conjunto Vitória esteve na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua Carteira de 
Trabalho e Previdência 
Social. De acordo com o 
queixoso o fato ocorreu 
quando ele1 trafegava pelo 
centro empresarial de 
imperatriz 

Perda 
de documentos II 

Gildevan Saraiva de Lima 
Guedes, maranhense, 
casado, motorista, residente 
na Rua Beta - Bacuri - 
comunicou que perdeu sua 
Carteira de Identidade Civil 
e sua Carteira Nacional de 
Habilitação. Fato ocorrido 
na tarde desta terça-feira 
quando o queixoso,, 
trafegeya pela AvenE 
Industrial. 

Perda 
de documentos III 
Osvaldo Lemos de Pinho, 

maranhense, residente no 
bairro Vila-Nova- esteve na 
Delegacia de polícia para 
comunicar que perdeu sua 
carteira porta cédula 
contendo vários 
documentos pessoais. De 
acordo com o comunicanle 
havia dentro da referida 
bolsa, cerca de R$ 30.00 
(Trinta reais) em espécie. 

Perda 
de documentos i 

Aguiar da Silva Mendes, 
cearense, solteiro, 
residente na rua 
Pernambiieo - bairro Nova 
Imperatriz comunicou que 
também perdeu sua carteira 
porta cédula contendo 
vários documentos 
pessoais. 

PLANTAO POUCIAL 

Quarta-feira. 22/10/97 

1" Distrito 

Delegado 

Iranildes 

Escrivão 

Gentil Ferreira 

Comissário 

Moraes 

Agentes 

SimiãQy Regina e 

Carlos Sérgio 

Perito 
Joacilio 

Magalhães 

Telefone de Plantão 

7204403 

PHOTO PINH€(RO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Ímperatnz-Maranhão 


