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Moisés Avelino fala à 

imprensa de Imperatriz 
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Kartódromo do Imperatriz esteve movimentado durante a passagem 

dos 146 anos de fundação de Imperatriz, quinta-feira. O vencedor da 
prova realizada dia 16 foi Luciano Guerra, uma das feras do kart da 

Região Tocantína. Mais detalhes na página 7 

0 ex-governador do 
Tocantins, candidato ao 

Governo pela coligação 

"Tocantins Para Todos" 

falou ontem, às 10h30 da 

manhã, à imprensa de 

Imperatriz. Ele disse não 

ter medo das pesquisas 

eleitorais que, hoje, o 

apontam como segundo 

lugar na disputa pelo 

Governo daquele Estado. 

Ainda ontem, depois de 

visitar Imperatriz, ele fez 

campanha em Araguatins. 

' Neste domingo, o 
candidato a governador 

vai ao município de 

Ananás. 0 cronograma de 

visitas está cheio até o dia 

2, segundo revelou ontem 

o ex-governador. "E nós 

vamos voltar à região do 

Bico do Papagaio", 

garantiu. 

Moisés Avelino negou 

que seja contra a 
privatização de órgãos 

estaduais, mas afirmou 

que a venda deve ser feita 

com critérios éticos não 

adotados, segundo ele, na 
privatização da Celtins 

(Centrais Elétricas do 

Tocantins). 

Médico, o ex- 

governador lembrou que é 

favorável ao 
municipalismo, dando 

ênfase à questão da saúde. 

Durante a entrevista, 

Moisés Avelino disse que 

possui um planejamento 
estratégico para combater 

a miséria do povo 
tocantinense, 

especialmente da região 

do Bico do Papagaio 
Depois da entrevista 

coletiva, na Câmara 

Municipal, Moisés Avelino 

participou dos programas 

"Bar da Esquina", na TV 

CRC (Band), apresentado 

por Ernando Timóteo, 
onde se reportou ao 
jornalista Josafá Ramalho. 

Em seguida, do 
"Imperatriz 24 Horas", 

exibido pela TV Capital 

(Record) e apresentado 

pelo jornalista Conor 

Farias, reportando-se ao 
jornalista José Filho. 

Ontem mesmo, ele e sua 

comitiva se deslocou para 

Araguatins, no norte do 

Estado. 
Página 7-2 

■ Acailándia 

^füstiça libera verbas do FPM e IGMS 

para pagar servidores de Açailândia 

Sexta-feira, o juiz 

Edilson Caridade 

concedeu liminar 

bloqueando 60% dos 

repasses do Fundo de 

Participação do 

Município e do Imposto 

sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços 

da Prefeitura de 
Açailândia, para o 

pagamento dos 

funcionários públicos 

municipais, que estavam 

com os salários atrasados. 

No dia 17, o presidente 

da Câmara Municipal, 

vereador Sidney 

Figueiredo, impetrou 

Mandado de Segurança 

solicitando bloqueio de 

15% do FPM e ICMS, para 

pagamento de salários dos 

vereadores, funcionários e 

despesas administrativas 

daquela Casa de Leis. 
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Meio ambiente 

Acordo para preservação 

ambiental cria polêmica 

Polícia fecha o cerco a 

falsificadores de remédios 

APoÜcia Civil de Ipatinga, 

no Vale do Aço, investiga o 

possRrd comércio, na ddade 

e em municípios próximos, 

de comprimidos falsos do 

remédio Frontal, indicado 

para tratamento de 

ansiedade e depressão. 

O inquérito foi aberto após 
representação feita pela 

Associação Brasileira contra 

a Falsificação, de São Paulo. 

No dia 25 de junho, o Rhodia 

Farma, fabricante do Frontal 

e um dos 20 laboratórios 
representados pela entidade, 

recebeu carta de um 

consumidor de Ipatinga, 

identificado apenas pelas 

iniciais M.N. 
Página 8 

Os seringueiros da 

Amazônia e os militares 

não estão satisfeitos com 

a política que pode ser 

adotada na região. O 

governo quer destinar 

10% da floresta 

amazônica para unidades 

de conservação de uso 

indireto. A idéia faz parte 

de um acordo entre o 

governo brasileiro, o 

Banco Mundial e o WWF 

- Fundo Mundial para a 

Natureza. 

Para os militares, o 

acordo fere a soberania 

nacional porque permite 

que entidades 

estrangeiras tenham 

controle sobre a 

Amazônia. Para os 

seringueiros, a proposta do 

governo significa 

desapropriar os habitantes 

da região. A estimativa do 

governo é destinar 25 

milhões de hactares na 

Amazônia apenas para 

unidades de conservação 

de uso indireto. 

Essas áreas podem ser 

habitadas - se houver 

habitantes, serão 

desapropriados - e nem 

utilizadas para 

extrativismo. O risco é 

implantar as chamadas 

unidades de 

conservação de "papel". 

Isso significa tirar a 

população que já vive 

na região e não 

solucionar o problema 

ambiental, já que não 

haverá como nunca 

houve, a necessária 

fiscalização. Também 

dicas sobre extensão 

rural. 

Caderno Dois 

m Política 

Deputados pedem a retirada de 

policiais comandados pela CVRD 
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Muni cipio tem novos 

comendadores 
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ilcunomia 

Empresários querem concluir 

a nova rodoviária 
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por Frederico Luiz 

Privatização 

e eficiência 

Quem disse que 

privatização é sinônimo 

de eficiência? O acidente 

de anteontem entre os 

trens da Vale do Rio Doce 

demonstraram isso. Uma 

pena que três pessoas 

pagaram com suas vidas 

a ineficiência da Vale 

privatizada. 

Mais 

candidatos 

E tem mais candidatos 

de Imperatriz surgindo. 

Fiquei sabendo que 

Aluísio Barroso concorre 

a uma vaga à Assembléia 

Legislativa. Ele disputa 

pelo PTdoB com apoio do 

segmento cooperativista. 

Em tempo. Aluísio é o 

presidente da Cooperval, a 

Cooperativa dos 

Produtores Rurais do Vale 

do Tocantins, localizada na 

avenida Babaçulândia. 

Confira 

a lista I 

Então a lista de federais 

de Imperatriz ê a seguinte: 

Ednalva e Manoel da 

Conceição (PT); Fernando 

Antunes (PSC); Luís 

Carlos Noleto (PRP); Davi 

Alves Silva (PPB) e 

Sebastião Madeira 

(PSDB). 

Confira 

a lista II 

A lista dos estaduais ê: 

André Paulino , Arnaldo 

Alencar e Milton Lopes 

(PMDB); Jomar 

Fernandes (PT); Aluísio 

Barroso e Francismar 

Bahia (PTdoB); Francisco 

Almeida e Manoel Cecílio 

(PFL); Otair Moreira 

(PTB): João Macedo 

(PPB): Paulão do Ferro 

Velho, Demar Fiim e 

Galego Mototaxista (PSN); 

Chico do Rádio (PL); João 

Paiva (PSD): Conceição 

Formiga (PSDB). 

Confira 

a lista III 

E de outras cidades da 

região tocantina ainda 

temos: Deoclides Macedo 

(Porto Franco): Batista do 

Peixe, Raimundo Cabeludo 

e Francisco Holanda (João 

Lisboa); Ozias Pànflio 

(Senador La Rocque); 

Magno (São Pedro d'Água 

Branca); Douglas e 

Leonardo (Açailândia). 

Lembrando que a Cidade 

do Ferro tem mais seis 

candidatos a estadual 

cujos nomes o colunista 

não sabe. Então não tem 

porque reclamar. 

CURTO & GROSSO 

•1' Currupaco. paco, papaco. Adeus aos papagaios, periquitos e jandaias. 

"1' Para bom eleitor, três letrinhas bastam: AP A. 

'l1 Nas eleições de 04 de outubro. Manoel Cecílio está de olho em você. 

't' Jomar une o PT de cabo a rabo. E recebe votos de segmentos médios da sociedade. 

'H Aluísio está chegando com o segmento cooperativista. Quer surpreender. 

«!• João Macedo ê candidato único do dep. Davi. Seu primo e compadre. 

Fernando Antunes ê peixe do eleitor. Vence pelo PSC. 

LCN Plus. Leve seu espantalho contra Jandaia. 

•n Madeira. Tá na mão. O eleitor acabando com os periquitos à pauladas. 

'I' Comendador Manoel da Conceição. Aquele que une o campo e a cidade. 

<|i Ednalva. a deputada bancaria, futura presidente do BEMS. (Maranhão do Sul) 

Hi Vamos tomar de conta do nosso arroz. E o voto nativo nas urnas. 

^ Hoje e dia de peixe frito. Ou no molho. Onde? Lá no Batista do Peixe. 

S.O.S 
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De tanto tripudiarem cima 

dos adversários, parece que 

ninguém quer atender os 

apelos de "socorro" do üdonk. 

Sobrou tanta arrogância que 

agora está faltando ajuda 

humanitária Até mesmo os 

barcos ávda Muito t^equenos 
em relação ao Mnmc, estão a 

salvo enquanto o outrora, 

invencível navio, afunda em 

águas geladas cheias de 

tubarões. Felizes os que 

preferiram o desconforto dos 

botes salva-vidas. Quem ficou 

está arrependido. 

Domingos 

Dutra 

Muito carismático o 

candidato do PT-PCB ao 

governo do Estado. Basta 

Dutra falar e apertar a mão i^ara 

seduzir o eleitor. Dois 

imperaírizenses são {xixadores 
devotos do candidato Dutra na 

chapa proporcional: Jomar 

Fernandes para a Assembléia 

e Manoel da Conceição i)ara a 

Câmara dos Depi itados. 

Haroldo 

Sabóia 

Está demorando muito a 

pesquisa eleitoral para o Senado 

da Republica. Parece que 

ninguém contava com o fator 

Haroldo Saboia 

André 

coerente 

Na propaganda para 

Infof1116 

(apHaL 

Da redação 

difusoras (volantes e fixas), o 

candidato André Paulino, 

PMDB, que concorre a uma 

vaga na Assembléia 

Legislativa, mostra toda sua 

coerência Ele e um dos árduos 

defensores do Maranhão do 

SuL Um dos trechos diz Vote 

Apn, 15600 para deputado 

estadual; e para deputado 

federal csrnlha entre Davi 

Alves Silva, Madeira, 

Fcm ando Antunes, Man o cl 

da Conceição, Ednalva ou 

Luís Carlos Noleto. O 

discurso de APA confere 

com sua prática política. 

Marwel de 

craques 

Hoje tem mais um 

torneio dos craques 

juniores do Marwel. a 

primeira escolinha de 

Imperatriz. No 509 Batalhão 

de Infantaria de Selva. 

Moreira Silva da o exemplo 

de como o esporte pode 

ajudar na educação da 

juventude. 

Loura 

burra 

Ana Maria Braga e 

demais. Anteontem em 

seu programa: o que fazer 

para divertir uma loura 

burra por duas horas. 

Resposta: entregar um 

papel escrito nas duas 

faces; vire a folha. 

História pra 

boi dormir 

O negócio está feio. 

Onde há fumaça ha fogo. 

O povo aumenta mas não 

inventa. Será que 

aconteceu mesmo 

suborno na seleção 

brasileira? O que 

aconteceu com 

Ronaldinho? O "xix" da 

questão pode estar na 

Copa de 2006.0 "psilone" 

é que a Fita pode 

anunciar a Copa para o 

Brasil. E tem mais 

"psilone", a França 

estava explodindo. 

Greves e mais greves. 

Agora está tudo em paz. 

Os homens temiam uma 

nova revolução francesa? 

Outra queda da Bastilha? 

Qual a Maria Antonieta 

que seria degolada? 

Timóteo esta certo: a 

molecagem é grande. 
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Deputados pedem a retirada de 

policiais comandados pela G VRD 

A Subcomissão de 

Direitos Humanos da 

Câmara dos Deputados 

divulgou o relatório da visita 
à Serra Pelada e a 

Parauapebas para avaliar a 
situação dos garimpeiros 

que vivem naquela área. 

De, acordo com o 

deputado Luiz Eduardo 

Greenhalgh. coordenador 

da Comissão, logo após da 

privatização, a Companhia 
Vale do Rio Doce, com 

auxílio da força policial do 
stado, cercou a área, 

proibindo a entrada de 

qualquer garimpeiro. 

Na ocasião, revela o 

relatório, a polícia incendiou 

4 as. queimando diversas 

pessoas que nelas dormiam. 

Muitos imperati 

prendeu lideres e mulheres 

grávidas abortaram. 

Os garimpeiros da região, 

segundo o relatório, vivem 

precariamente ao lado da 
área cercada, resistindo na 

esperança de voltarem ás 

atividades. 

A comissão recebeu 

denúncias de que cerca de 
150 policiais militares do 

Estado do Para 

permanecem na área. a 
serviço exclusivo da Vale do 

Rio Doce, quando na 

maioria dos municípios do 

interior do Estado, o 

contingente não passa de 10 

policiais. 

. Diante da situação 

encontrada, o coordenador 
da subcomissão e seus 

izenses estão ainda em Serra Pelada sob a mira da Vale 

integrantes, os deputados. 

De Velasco, Geraldo 

Pastana, Socorro Gomes e 

Asdúbral Rentes, 

solicitaram do governo do 
Estado do Pará a imediata 

retirada do contingente 

policial a serviço da CVRD, 

e também a prestação de 

assistência médica aos 
garimpeiros. 

A mesma comissão 
também realizou gestões 

junto as autoridades 

Judiciárias no sentido de 
acelera o julgamento dos 

processos contra a CVRD. 

Os deputados, também 

solicitaram da Comunidade 

Solidária, a imediata 

liberação de cestas básicas 

para os garimpeiros. 
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Muitos imeprnüizenses estão sem esperanças no garimpo de Serra Pelada 

Cidade ganha seis vagas para pesquisa do IBGE 

Salário do Agente de Pesquisa supera os trezentos Reais 
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IPGE vai descobrir o perfil do impera trizense 

Ü Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. 

IBGE, faz concurso público 

em Imperatriz para 

preenchimento de seis 

vagas na função de Agente 

de Pesquisa. 

O período de inscrição 

vai de 20 a 24 de julho no 

Posto do IBGE local, após 

o pagamento da taxa de R$ 

15,00 no Banco do Brasil, 

em favor da agência n9 

2861-4, na conta n9 

33448000-0 - Processo 

Seletivo 98II. 

O IBGE confirmou que 

serão aceitas inscrições por 

procuração, desde que 

estejam acompanhadas de 

cópias de documentos de 

identidade do procurador e 
do candidato. 

As provas serão 

realizadas em Imperatriz 

no dia 23 de agosto, às 

treze horas, em uma única 

etapa, com questões de 

múltiplas escolha de 

português, matemática e 

geografia. O conteúdo do 

programa e as regras do 

concurso constam do 

Manual do Candidato. O 

Instituto ainda não 

divulgou o local de 

realização das Provas. 

Para se inscrever, o 

interessado precisa ser 
maior de dezoito anos, ter 

o segundo grau completo, 

a nacionalidade brasileira e 

estar quites com as 

obrigações militares e 

eleitorais. 

O interessado também 

não pode ter sido 

contratado nos últimos 

dois anos para outro 

serviço temporário. 

Em todo o Brasil, serão 

1229 vagas em 154 

municípios. Há vagas em 

todos os Estados, com 

exceção do Rio de Janeiro. 

O Agente de Pesquisa é 

o profissional encarregado 

de localizar e colher 

informações nos locais 

selecionados, de acordo 

com o tema proposto. 

A remuneração é de 

trezentos e sessenta Reais, 

além de vale-transporte e 

auxílio-refeição. 

O contrato temporário 

não pode se estender por 

período superior a 24 

meses. 
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Vocação florestal 

por Tasso Assunção 
Jornalista 

Vocação florestal - 

assim o empresário 

Alair Chaves Miranda 

define a tendência 

econômica mais 

favorável atualmente na 

região. 

Chaves Miranda 

justifica seu 

posicionamento nos 

excelentes resultados 

das pesquisas 
desenvolvidas com 

eucalipto e frutíferas, as 

quais demonstram que 

a região é uma das 

melhores do mundo 

para reflorestamento. 

Ele comenta que os 

testes realizados pela 

Floresta Rio Doce 

(subsidiária da 

Companhia Vale do Rio 

Doce - CVRD), tanto 

com essências nativos 

como exóticas, levaram 

a matérias-primas de 

ótima qualidade. 

Aliadas às excelentes 

condições de 
reflorestamento, o 

município conta com 

boas vias de acesso à 

Amazônia, que pode 

fornecer matéria-prima 

durante séculos, desde 

que explorada 

Sistema Tutanu'* de Produfões 

Diretor Presidente Diretor Comercial Diretor dc Redação 

Narciso Pires França Coelho Raimundo Primeiro 

JORNAL CA 

racionalmente, observa 

Alair Chaves. 
Paralelamente, 

desenvolve-se no 

vizinho município de 

Açailândia vários 

projetos siderúrgicos 

que serão grandemente 

beneficiados pelo 

reflorestamento, tendo 

em vista o elevado custo 

do carvão atualmente. 

Centro regional 

Imperatriz é um 

centro regional de cerca 

de trezentos mil 

habitantes aonde acorre 

a população de pelo 

menos três dezenas de 

municípios do Sul e 

Sudoeste do Maranhão, 

Sul do Pará e Norte do 

Tocantins, os quais 

abrangem um raio de 

centenas de quilômetros 

onde vive perto de um 

milhão de habitantes. 

Ao contrário do que 

dá a entender 

sensacionalistas 

notícias divulgadas pela 

imprensa nacional, a 

cidade dispõe de rico 

potencial agropecuário, 
comercial e industrial, 

favorecido por uma 

posição geográfica 

privilegiada e fácil 

acesso a grandes 

centros, como São Luís, 

Belém, Brasília e 

Goiânia, entre outros. 

Cortada pela Rodovia 

Belém-Brasília, a 

região sedia grande 

projetos, como a 

Ferrovia Norte-Sul, o 

Programa Grande 

Carajás, a Celmar S. A. 

- Indústria de Celulose 

e Papel, um pólo de 

confecções e uma 

indústria madeireira e 

moveleira que já 

mantém considerável 
trânsito no exterior. 

O comércio local 

cresce a olhos visto e 

atende a toda a região, 
demonstrando que a 

cidade vem cumprindo o 

papel que se propôs de 
precursora e 

fomentadora do 

desenvolvimento, 

anfitriã de investidores e 

trabalhadores e capital 

econômica do Estado, 

em que pese ao descaso 

oficial. 

Além disso, Imperatriz 

se tornou nos últimos 

anos um avançado 

centro de assistência 

médica que atende â 

população de vários 

estados com os mais 

modernos equipamentos 

de diagnóstico de 
inúmeras doenças e as 

duas únicas unidades de 

terapia intensiva 

existentes em toda a 

região. 

As ruas de Imperatriz 

Conor pires de Farias 
02 de setembro de 1995 

Fundador: 

Representante nacional 
Formato Interativo de Representação e Publicidade S/C 

Ltda. 
R. Formosa, 51 - Cj. 12 - Tels. : 214-1634 e 3159-0753 - Fax: 

255-9944 
Cep: 01049-000- Centro - São Paulo - SP. 

Filial: Av. 13 de Maio. 45 - 6o and. - sl. 603 - Tel/Fax: (021) 
263-3541 

Cep 20031-000 - Rio de Janeiro - RJ 

Trimestral 
Assinaturas 
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iVeodâ avulso  

Atendimento ao cliente 

R$ 75,0Q| 

 R$ 14ô| 
 R$ 280,00 2 

 RS 1,00 í; 

721 -4006 • ; 

Os artigos e notas assinadas nas Coltitias, 
cotno os ensaios publicados, não refle- 
necessariamente a opinião do Jornal^ 

sendo de exclusiva responsabilidade de 
seus autores. 

por Carlos Brito 

Escritor 

Conheço uma grande 

parte das ruas de 

Imperatriz. Quase todas 

têm problemas. Muitas 

vezes, as casas 

avançam pelo espaço 

que deveria ser 

destinado às calçadas. 

Chegam mesmo a 

construir muros ale 

junto dos postes sem 

deixar o mínimo de 

espaço para o passeio 

público. Quem mais 

sofre com isso são os 

pedestres, que correm 

constante risco de 

atropelamento. 

0 bairro Vila Lobão é 

campeão nesse tipo de 

irregularidade. Isso 

ocorre porque não há 

fiscalização por aquelas 

redondezas. Falta, por 

parte do poder publico, 

esforço pela 

conscientização da 

comunidade. Assim, 

cada morador constrói 

sua residência da 

maneira que acha 

conveniente. Da 

mesma forma, 

encontram-se outros 

bairros, como a Vila 

Redenção e João 

Castelo, para citar 

apenas dois. 

Na Avenida Dorgival 

Pinheiro de Sousa, por 

exemplo, ainda na Vila 

Lobão, uma grande 

empresa levantou um 

muro um metro à 

frente do espaço 

permitido. 

Em Imperatriz, há 

também evidente 

carência de limpeza e 

iluminação públicas. A 

própria Rodovia BR-010, 

assim como a Avenida 

JK. uma das principais 

vias de acesso da 

periferia, estão mal 

conservadas. Por isso, 

o número de assaltos 

vem aumentando 
gradativamente. No 

entanto, não seria 

preciso grandes 
inveslime ntos para 

dotar essas vias de 

melhor pavimentação e 

uma atraente 
ornamentação, até 

mesmo porque é a 

Belém-Brasília o 

verdadeiro cartão postal da 

cidade. 

Mas não é de hoje que a 

população deseja uma 

cidade limpa e bem 

iluminada. Faz tempo 

que a cidade reclama 

por providências nesse 
sentido. Por outro lado, 

a Prefeitura deve fazer 

cumprir o Código de 

Posturas, para que se 

mantenham bem 

conservados e 

murados os terrenos 

baldios e sejam 
construídas as 

calçadas. 

O certo e a rr 

adoção de medidas a 

esse respeito deve ser 

iniciativa d a 

Prefeitura. A princípio, 

pode haver alguma 
resistência, mas logo 

os bons resultados se 

farão sentir e, ao 

perceber que a cidade 

está mudando, a 

população vai 

agradecer. 

É só fazer e esperar o 

que vai acontecer. 

M»»- 
ÉVi,:: Deputado estadual 
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Os comentários dos bastidores 

da política local e regional com o 

humor e a inteligência de 

Francisco do Valle. A dança dos 

candidatos e e o dia-a-dia da 

Câmara de Vereadores 
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Caderno 

dois 
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■ Vitrinne 

O escritor Carlos Brito, 

animado trabalha na segunda 

edição de "Planeta Verde" 

sua mais recente obra 

literária 
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Meio rural 

Política e diretrizes de formação extensionista 

4 

O trabalho do 

Extensionista Rural 

com os agricultores 

(homens, mulheres e 

j O V 11> ( '' 

entidades de 
representação constitui 

um processo educativo. 

Existem, no entanto, 

duas concepções 

básicas de processo 

educativo: 

a) A primeira 
concepção entende que 

a educação se destina a 
"transmitir" (ou 

"difundir") 

conhecimentos, valores 

e normas de conduta 

das gerações atuais, 

para adaptá-las à 

sociedade. 

Nesta concepção, os 

professores, os 

instrutores, os 

comunicadores e os 

extensionistas rurais 

adotam atitudes de 

quem possui os 

conhecimentos corretos 

e os valores adequados, 

e a partir daí 

determinam as formas 

de conduta dos demais. 

Os alunos. os 

treinadores. os 

receptores dos 

comunicadores e os 

agricultores passam a 

ser capacitados em 

função das condutas 

preconizadas. 
Os métodos e os 

p r ■.) c e d i iii e 111 < > s 
pedagógicos utilizados 

são verticais, s^nfa 
participação dos 

treinandos. que se 

iransformam em 

objetos da ação dos 

professores, dos 

exercita sua 

inteligência, seu 

raciocício e sua 

criatividade na busca 

discussão. 

Na ação 

extensionista. supõe-se 

que a percepção e a 
ill ! 1 LU OI f > ' »U UU.> ue si uni'i ii •j di •• àSi.ti'.n 1111 vi pi el nça< > i i■ i 

extensionistas rurais. 

Estes atuam, fazem os 
diagnósticos da 

realidade, avaliam o 

grau de conhecimento e 

definem os conteúdos 

que os treinandos e os 
agricultores devem 

receber. O produto final 

é, consequentemente, 

um programa de 

capacitação, ou de 

Extensão Rural, 

elaborado unicamente 

pelo professor, pelo 

instrutor ou pelp 

extensionista rural. 

Dentro desta 

concepção, os cursos, as 

visitas, os contatos, as 

demonstrações e a 

aplicação dos métodos 

têm sua atenção 

centrada mais na 

"matéria" que tem que 

ser transmitida aos 

treinandos do que no 

processo social 

envolvido na educação. 

Nesta concepção, a 

teoria de ensino que 

orienta os métodos e as 

técnicas pedagógicas e 

o behaviorismo 

(estímulo resposta 

recompensa). 

b) A segunda 

ponocprmo dp 

educacao. preconizada 
nesta proposta, 

considera o homem 

sujeito de sua ação, que 

que sejam capazes de 
modificar ou 
transformar seu mundo 

físico e social. Seu 

objetivo é o 

desenvolvimento 

humano e, 

consequentemente, o 

desenvolvimento 

econômico, social, 

cultural, tecnológico e 

político. 

Nesta concepção já 

não se admite 

relacionamento 

educacional tipo 
professor "sabe tudo" e 

aluno "ignorante da 

realidade". A relação 

entre educador e 

educando passa a ser do 

tipo horizontal, 

centrada no diálogo 

entre sujeitos e não no 

monólogo do professor 

(sujeito, ativo e agente) 

frente ao aluno (objeto, 

recipiente, passivo e 

ouvinte). 

Na eduaçào 

preconizada, ambos os 

sujeitos do processo, 

dialogando sobre e 

analisando 

criticamente a 

realidade, situação ou 

problema '.objeto do 
c n n h e r* j m p n t n * 

explicitarão suas 
percepções e 
interpretações sobre o 

tema, ou os temas, em 

PT 

m 
A 

Deputado 

Federal 

anoel 

da 

técnicos tenham como 
base o saber acadêmico, 

e a dos agricultores, um 

conhecimento 

adquirido através da 

experiência e da 

socialização: o saber 

popular. São dois 

saberes distintos, mas 

não essencialmente 

opostos. O saber 

técnico, ao confrontar- 

se com o saber popular, 

não objetivará dominá- 

lo ou a ele se impor. Só 

assim ambos os sujeitos 

do processo educativo 

terão oportunidade de 

crescer, de desenvolver- 

se como profissionais, 

como trabalhadores, 

como seres humanos e 

como menbros de sua 

comunidade e da 

sociedade global. 

É mediante a 

participação que se 

excercita a reflexão, o 

racicíonio, a 

inteligência, a 

imaginação e a 

criatividade frente aos 

problemas do sistema 

de produção e das 

relações sociais. Chegar- 

se-ã. assim, à 

C o m u n i c a ç à o 

dialóy.fra psspncia da 

educacao <. por 
conseguinte, da 

extensão rural. 

Através do diálogo, 

"instrumento" básico 

desta Comunicação, 

partir-se-á do particular 

ao geral, do individual 

a' > cülelivt >. d* .i ii i u 'dial u. 
do percebido ao não 
percebido, do simples 

ao complexo, 

permitindo a 

abordagem das 

situações particulares, 

individuais, imediatas, 

percebidas e simples, 

num contexto social, 

econômico e político 

mais amplo. É como se 

entenderá, 

compreenderá e 

apreebderá a realidade 

global, com seus reais 

problemas e suas 

causas mais profundas. 

A concepção de 

educação ora 

preconizada não 

pretende, pois "levar" 

conhecimentos, 

normais e "receitas" de 

qualquer tipo ao meio 

rural. Não pretende 

educar mediante a 

mera transmissão, nem 

mediante a simples 

difusão. Se o 

conhecimento se gera e/ 

ou se recria no diálogo 

ou na comunicação 

entre sujeitos, 

desaparece a relação 

tradicional do instintor 

e do treinando. Ambos 

serão educadores- 
p d n c a n d o 

simult a ne a mente, 
educando-se 

reciprocamente no 

processo de 

relacionamento 

humano, no debate, na 
problematizaçào, no 

equacionamento, na 

açao eiiaduia e na 
busca conjunta de 

soluções para os 
problemas da realidade 

que desejam 
transformar. 

É desta forma e nesse 

contexto que o agente 

de extensão deve ser 

considerado um 

"agente de mudança", 

isto é, um facilitador do 

processo de 

transformação do meio 

rural. 

Para isto, o processo 

de capacitação devera 

ter a participação efetiva 

dos agricultores e das 

organizações rurais que 

representam seus 

interesses (associações, 

delegacias sindicais, 

sindicatos, 

cooperativas, 

comunidades de base e 

outros), que, num 

constante confronto e 

debate, crescem 

mutuamente, 

desenvolvem suas 

potencialidades críticas 

a respeito da realidade, 

voltam-se para ações 

transformadoras, 

sobretudo do processo 

produtivo, adquirem a 

oportunidade de 

praticar seiis direitos de 

cidadania e 
contribuem para as 

mudanças necessárias 

à sociedade. 

nceiçao 

JOMAR 

FERMAMDES 

Nossa bandeira é 

Imperatriz 

13.112-PT 

aí 
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I)i: Ismael Moraes, vereador da vizinha eidade de Senador La /Iorque 
trabalhando no sentido do desenvolvimento do programa 

Cédula da Terra e Comunidade I iva 

Ondas Curtas 

Programação de TU 

Ml - 

mMt 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Gra- 
ça 

05:30 Diário Rural 
06:00 Informecial 
Nutre-Shark 
06:30 Jogo Aberto 
07:00 Dia-a-Dia 

News 
07:30 Dia-A-Dia 
09:00 Cóz. Maravi- 

lhosa 
da Ofélia 
0 9:30 A m a u r y 

CanaI 5 TV Capital 

Júnior 
10:55 Vamos Falar 
c/Deus 
11:00 Acontece 
11:30Esporte Total 
12:00 CRC Realidade 
13:30Barra Pesada 
14:00 Supermarket 
14:30 Programa H 
15:20 Silvia Poppovic 
16:25 Brasil Verdade 
17:05 Novela - 
Maria Celeste 

05:30 Despertar 
da Fé 
06:00 Capital no Sertão 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Murphy Brown 
08:30 O Quinteto 
09:30 O mundo de 

Beakman 
10:00 Desenho Mania 

11:00 Com a Bola Toda 
12:00 Imperatriz 24 Ho- 

ras 
13:00 Repórter 190 
14:00 Note e Anote 
17:30 Cidade Alerta 
19:15 Jornal da Record 
20:00 Com a Bola 
Toda 

Canal 10 TV Mirante 

♦ E o menino de São Cristóvão... 

♦ Pegou ou não pegou no Jabá? 

♦ César Sampaio, Roberto Carlos, Taffarel, Jr. Baiano... 

♦ O Capitão, Bebeto, Caiu, Aldair. Leonardo e Rivaldo, também entraram... 

♦ Ou não entrataram na paçoca do gergilim? 

♦ E o Galvào, com pouca emoção. O Galvào consciente? 

♦ É isso aí. estes são os meninos do Brasil. 

♦ Foram 32 seleções, só uma pode ser campeã. 

♦ É claro Galvão...E só o Brasil poderia ser penta, não é mesmo? 

♦ Será que Davi Alves Silva transferiu seu título para Amapá? 

♦ Tudo indica que sim. Só sabemos que o homem e candidato 

♦ Até agora não veio a Região Tocantina lançar sua candidatura. 

♦ Se foi para o Amapá, irá fazer uma boa dupla com o Zé... 

♦ E por falar em Zé, um abraço ao Zé do Araguaia! 

♦ Virgem que riqueza II 

♦ Frederico descobriu que eu sou BAPA... 

♦ Uma mistura de baiano com paraense. 

♦ Hoje é dia de Santa Teresa D"Ávila 

♦ O bom dia especial deste domingo é para Dr. Nilma Albuquerque., 

♦ Esposa do vereador André Paulino. 

te 
05:55- program 

Eucuménico 
06:00 - Telecurso 

profissionalizante 
06:15-Telecurso 2000II 

Grau 
06:46- Jornal da Manhã 
07:15 - Bom Dia Brasil 
08:00 -Angel Mix 
09:05 -esporte Espe- 

tacular 
11:57 - Mirante meio 

Dia 
12:25 - Jornal do Ma- 

ranhão Io Edição 

Canal 7 TV Difusora 

12:45 - Globo Espor- 

13:15 - Jornal Hoje 
13:40 - Video Show 
14:15 - Vale a Pena 

ver de Novo 
15:25 - S e s ã o 

daTarde 
17:15 - Malhaçào 
17:55 -Era uma vez 
18:45 - Jornal do Ma- 

ranhão - 2a Edição 
18:55 - Corpo Doura- 

do 
20:00 -Jornal Nacional 

18:15 Rede Cidade 
(local) 
19:00 Jornal 
da Band 
19;30Realidade 
19:55:30 Faixa No- 

bre do 
Esporte 
21:30Força Total - 
Missão Fatal 
23:30 Jornal da Noi 

te 
00:00 Flash 

20:40 Ratinho Livre 
21:50 Programa Ana 

Maria Braga 
00:10 Programa de Ne 

gócios 
00:15 Super Séries 
01:30 Fala que eu te es 

cuto 
03:00 Falando de fé 

20:40 - Torre de 
babel 

21:45 Fasseta e Pia- i 
neta 

22:25 - Hilda Fura- ! 
cão 

23:25 - Jornal da 
Globo 

23:57- Intercine 
02:07 - Corujão l"0 

preço da Paixão" 
03:53 Corujão II 

Jeannie e um Gênio 
05:30 " o Mundo 

Mágico De Pingo 

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 Chapollín 

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 

Canal 21 TV Tocantins 

06:00 Telemanha vai 17:15 Sailor Moon 

06:30 Igreja da Graça 11:00 Manchete Espor- 17:45 Samurai ' 

no Lar tiva VVarriors 

07:30 Escola Bíblica na 11:30 Edição da Tarde 18:15 Shurato 

TV 12:15 TV Alternativa 18:45 Os Cavaleiros 

08:00 Home Shopping 13:45 Futsal - Ao Vivo do Zodíaco 

08:15 Sailor Moon 15:45 Papa Tudo 19:35 Na Rota do Cri- 

08:45 Samurai VVarriors 16:00 Grupo Imagem me 

09:30 Grupo Imagem 16:55 Esquentando os 20:05 Jornal da Man- j 

10:30 Shurato Tambpvins chete 

10:55 Feras dó Carna- 17:00 Sessão Animada . 21:31) Ma.nd.amPÚ- ' 

Canal 21 TV Tocantins j 

05:00 Padrão Técnico Clélio Silveira 18:00 190 Urgente 

05:30 Alfa e Omega 11:50 Mesa Redonda (com Wagner Mon- 

05:55 Minutos de Deus 12:20 Ponto de Encon- tes) 

06:00 Programa tro 19:30 CNT Jornal 

Amaral Reis 13:00 Cadeia com Ca- (com Leila Richers) 1 

07:00 Igreja da Graça nário 20:15 Série Hardball. 

08:00 Cartoon Mania 1.3:45 Interpró - Força Bruta 

10:00 Programa Telemarketing 21:10 Jucá Kfouri 

AudreyBarbosa 14:00 Mulheres 22:00 Super Sessão 

ILOOPrograma 17:00 Eli Corrêa 00:00 Fim de Noite 

Leia e assine o Jornal Capital - O Seu Líder Diário 

m 
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Marivaldu com o governador do Distrilo 4490, 

Deusdete Sousa, que foi empossado recentemente 

Dinheiro novo 

Pela primeira vez, o Brasil troca a cara das moedas sem trocar o 

valor. 

Fitas piratas 

As gravadoras de fitas piratas agiram com rapidez e lançaram no 

meicado paialelo toda coleção de Leandro e Leonardo. Um vendedor 

ambulante iníormou-me que consegue vender diariamente de 

cinqüenta a cem fitas. 

Turma animada que foi homenageada 

pela amiga: Rita, Djelma eDavi 

Casa da Amizade 

Durante a semana passada, aconteceram várias comemorações, 

sendo uma delas o jantar oferecido por Marivalda, na passagem do 

cargo de presidente da Casa da Amizade, entidade vinculada ao 

Rotary Club de Imperatriz. 

A amiga, muito emocionada, falou do Troféu Rosa de Prata, 

conquistado durante sua gestão. Segundo ela, é um sinal de 

reconhecimento ao trabalho que desenvolveu no comando da 
entidade. Também destacou o apoio de seus auxiliares. 

§ 

Marivalda recebendo o beijo 

carinhosos do esposo, Davi Veras 
Marivalda abraçando Luíza Oueiroga, 

nova presidente da Casa da Amizade 

**4, 

VutomoNeis s.a 
Veículos Ltda 

MOVIDOS PELA PAIXÃO 

MA IK/Z: Rua Ma^uas. 143"/.A - Koilox iái ia - l one: (IPIX) 722-3(18(1 
Fav: (IWX) 723-2347 - ( tP 657X13 33(1 - Imperai, i/ Maranhão 

III.IAI.: Rua d.» Kuito. 72(1/A - ( enlru - Fouc l ax: ((P)8) 741-2572/21(15 

 ( FP 65'XMMMMI - Halsas/Maranhão 
Rua Benedito Leite, 1194 - Mercadinho - Lone: (098) 722-2441 

Celular (098) 977-2190 - CEP 65.903-290 - Imperatriz - Maranhão 



□ 4-2 Domingo, 19 dc julho de 1998 Variedades JORNAL CAPITAL 

P 1 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
k 

l/iúwmc 

Roberto Oliveira 

jantar no Imperatriz Park Hotel, uma das moças chegou a gritar com 

a outra, a cena deprorável causou a saída do grupo de amigos da 

embratel que escolheram outro lugar para jantar. 

LENIR 

A moça que .ao lado de Cristina Laiff estreou um programa de 

entreviste recentemente, deixa a parceria e se arrisca em outro 

campo, a moça agora é assessora de imprensa do médico Luis Carlos 

Noleto, e promete muito nestas eleições. 

LIVRO 

"Planeta Verde", o livro do poeta e cronista Carlos Brito, chega a sua 

segunda edição, Da primeira, apenas cem livros ainda estão à venda, 

a aceitação foi tamanha que até o escritor se surpreendeu. Para esta 

segunda edição, o prefácio será do jornalista Raimundo Primeiro. 

DISCURSO 

Não se sabe até agora qual vai ser o discurso da ex-primeira Dama 

Nice Lobão em palanques Tocantinos, falar dos feitos do marido será 

uma berraçào, e das cresches que ela nunca fez, é outra que não vai 

convencei; portanto a moça está sem discurso. 

APOIO 

Não é de se surpreender se de repente o nome de alguns políticos 

saírem da lista das obras literárias, é que eles garantem apoio e depois 

da obra já editada, o apoio financeiro não chega, fato desta natureza 

acontece o tempo todo em nossa cidade. 

PERGUNTA 

Em ano eleitoral surge várias organizações, a cfeste ano é o Comitê 

Tocantino de Mobilização do Eleitor, quem será que está pagando 

para que a instituição viva, sim, porque.de graça não é. e uma iniciativa 

da sociedade organizada também não, tem políticos por trás disto. 

DESASTRE 

O que causou a colisão entre os dois trens da Vale? O acidente está 

cheio de mistério, a empresa não admite ter sido falha humana. O 

descarrilhamento dos dois trens, causou um transtorno para o trem 

de passageiro que não circula hoje. 

JOVENS '{ 

E será que este ano também não vão ressuscitar a Força Jovem? 

Na ultima eleição tinha de tudo, desde a Força Jovem que na verdade 

morreu antes de nascer até a chamada organização dos colegiados, 

uma concorrente da Umes, todas morreram. Pára 98, talvez nasça 

outras. 

CARRO 

A Peugeot vai fazer um grande investimento no Maranhão. O diretor 

da empresa Caes Hermanns, garante que até o ano 2003, o carro será 

o mais popular do país, pois acredita no emergente mercado 

maranhense. 

UMES 

E a Umes sempre esteve entre o PT e o PDT, este ultimo teve o 

incentivo de Pablo Moreira, o primeiro de Celso Russo e Deusimar 

Negreiros, este ano ainda não se sabe quem a entidade vai apoiar, 

mais como quem manda lá é Celso Russo, deve prevalecer o Partido 

dos trabalhadores 

ROSEANA 

Nossa governadora Roseana Sarney deixa o Incor nesta segunda 

feira, internada desde o ultimo dia 04, para retirada do ovário, trompas 

e útero, a chefe do executivo maranhense teve complicações intestinais 

e teve parte do intestino retirado, agora já recuperada, ela retorno para 

o Maranhão na terças feira, onde inicia sua campanha eleitoral rumo 

a reeleição. 

FERIAS 

Estamos no més de férias e nada de novidade aconteceu até então, 

no terminal Rodoviário o movimento é pequeno, poucas são as 

pessoas que estão viajando, a crise parece ter pegada o de cheio o 

Imperatrizense. 

A LOIRA 

Insuportável o concurso para a escolha da Loira do grupo de pagode 

é o Tchan. A louca procura por um lugar de destaque do palco da fama, 

moças se arriscam em situações no. mínimo constrangedoras. Essa 

louca procura já causou a morte de muitas jovens em todo o país. 

VESTIBULAR 

Acontece hoje a segunda etapa do Vestibular 98 da UFMA. As 

provas serão aplicadas no próprio Campus TI da universidade, uma 

vez que o numero de candidatos é pequeno, os vestibulandos devem j 

está as oito da manhã no campus. Não se atrasem 

MÍDIA 

Esta deu na mídia, o presidente Fernando Henrique e a governadora 

Roseana Sarney, não precisam fazer campanhas, bastam ficar em seus 

gabinetes trabalhando ,o eleitor já os conhece, menos as suas obras. 

Diligência 

O secretário de segurança Luciano Abreu, está afastado de 

Imperatriz desde a ultima sexta feira, ele e mais dois agentes estão 

em diligências fora da cidade, e só devem retornarão nosso convívio 

no final de semana. 

BRIGA 

Três pesos pesados da comunicação local foram, indicados para o 
prêmio Boto cor de rosa versão 98, a acontecer em dezembro, Régina 

Santana, ganhadora deste ultimo está na briga ao lado de feras como 

Denis Lopes, (SBT) e Cleber Carvalho (Terra FM). 

CONSTRANGEDOR 

Esta saiu da Embratel. Segundo amigos meus lá na empresa, duas 

jornalistas se enfalfmharam numa discussão dia destes durante um 
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Câmara impetra Mandado de 

Segurança contra Prefeitura 

A exemplo da Assema, a Câmara Municipal de Açailándia impetrou Mandado de Segurança 

contra a Prefeitura para receber repasses atrasados 

Na sexta-feira da 

semana passada (10), 

o juiz Edilson 

Caridade concedeu 

liminar bloqueando 60 

% dos repasses do 

FPM (Fundo de 

Participação do 

Município) e ICMS ( 

Imposto sobre 

Circulação de 

Mercadorias e 

Serviços) da 

Prefeitura de 

Açailándia, para 

pagamento dos 

funcionários da 

municipalidade, que 

estavam com salários 

atrasados. 

\nteontem ( 17) o 

piesidente da Câmara 

Municipal, vereador 

Sidney Figueiredo 

impetrou Mandado de 

Segurança solicitando 

bloqueio de 15 c/( do 

FPM e ICMS, para 

pagamento de salário 

dos vereadores, 

funcionários e 

despesa,s 

administrativa. 

Até ontem nada foi 

revelado à imprensa se 

o juiz havia ou nào 

eito a solicitação da 

Câmara. Logo após 

dar entrada da 

documentação na 

Justiça, o presidente 

" da edilidade disse ao 

Jornal Capital que esta 
4 foi a única alternativa 

encontrada para 

.receber os repasses 

v • atrasados desde 1996, 

• :quando o prefeito era 

lldemar Gonçalves. 

Segundo afirmou 

Sidney Figueiredo, a 

Prefeitura deve à 

Câmara Municipal a 

importância de R$ 

288.208,78, sendo RS 

141.048,76 da 

administração 

anterior e RS 147.160,02 

da atual. De agosto a 
dezembro de 96 - disse 

Sidney- a Prefeitura 

deixou de repassar à 

Câmara Municipal R$ 

86.134,14 para 

pagamento de seis 

vereadores e R$ 

54.914,62 para 

pagamento dos 

funcionários, relativo 

aos meses de 

setembro a dezembro. 

Este ano - ele 

afirma- a Prefeitura 

deixou de repassar RS 

83.666,22 para 

pagamento do salário 

dos vereadores 

referente aos meses de 

maio e junho ( 2 

meses); RS 16.593,80 

para pagamento do 

mês de junho do 
funcionalismo, R$ 

1.000,00 para 

pagamento de parte 

da rescisão do 

funcionário Walterlim 

Vieira Sousa e RS 

45.900,00 para 

pagamento do aluguel 

do prédio onde 

funciona o Legislativo. 

Minha situação 

está insuportável, com 

o proprietário do 

prédio efetuando a 

cobrança em atraso na 

Justiça - lamenta 

Sidney- e como a 

Assema conseguiu 

uma liminar para 

bloqueio de 60 (7c dos 

repasse da Prefeitura 

para pagamento do 

funcionalismo, nào 

tive outra alternativa a 

não ser impetrar esse 

Mandado de 

Segurança. 

Espero que assim 

como a Assema teve 

seu Mandado de 

Segurança deferido 

pelo juiz Edilson 

Caridade, a Câmara 

também tenha a 

mesma sorte, já que 

nosso pedido se 

baseia em apenas 15 % 

dos repasses. Com 

esse dinheiro vou ter 

condições de atualizar 

os pagamentos 

contraídos pela 

Câmara e sanar as 

finanças da edilidade, 

enfatizou o vereador 

Sidney Figueiredo. 

Ao ser inquirido 

sobre o assunto o 

prefeito Deusdete 

reafirmou que recebeu 

a Prefeitura 

totalmente saqueada 

e que aos pouco vem 

saneando a economia 

do município, 
buscando sempre 

alternativas para 

saldar todos os 

débitos. 

Disse ainda que um 

ARO feito com o 

Banco Fibra vinha 

inviabilizando o 

resgate do pagamento 

do servidor público e 

da Câmara Municipal. 

Disse também que 

ações anteriores 

contribuiram para a 

inviablidade dos 

pagamentos. 

Ao longo do tempo 

venho tentando sanar 

esses problemas - 

disse Deusdete - 

lamentando que ainda 

existam pendências 

com o servidor público, 

Câmara Municipal e 

fornecedores 

Resgatamos a 

educação, a 

infraestrutura, saúde e 

outras secretarias, 

ficando pendentes as 

secretarias de obras e 

administração. 

Nesta última -ele 

continua- dos 1.300 

funcionários que 

estavam com os 

salários atrasados 

quando assumi a 

administração, ainda 

faltam 300 para ser 

regularizados. Mas a 

sociedade pode ficar 

tranqüila que 

fecharemos este ano 

com todos os 

problemas sanados, 

sem que a Prefeitura 

fique devendo a 

alguém. 

O vereador Sidney, pede bloqueio dos repasses da Prefeitura 

Secretaria de Saúde prepara 

campanha contra a dengue 

Através da 

Secretaria de Saúde, 

a Prefeitura 

Municipal vai lançar 

na próxima terça- 

feira ( 21 ) a 

campanha de 

combate ao 

mosquito da 

dengue. O evento vai 

acontecer em grande 

estilo, com carreata e 

uma programação 

que inicia às 08 e 

encerra às 18 horas. 

O lançamento da 

campanha 

acontecerá na praça 

do Pioneiro e dentro 

da programação 

consta apresentação 

do teatro popular, 

feira de saúde, 

seminário de 

sensibilidade dos 

agentes educativos, 

informações sobre as 

ações educativas 

para o combate a 

prevenção à dengue, 

além das ações nas 

áreas da criança, 

mulher, adolescente, 

adulto e também a 

saúde bucal. 

A programação 

tem como finalidade 

ainda, fomentar e 
mobilizar a 

população como 

forma de alcançar 

melhorias nas 

condições de saúde 

da comunidade. O 

médico Waldecy 
Ferreira, atual 

secretário de saúde 

espera que a 
comunidade 

compareça ao evento 

e possa ajudar nesta 

árdua tarefa. 
Sucesso da 

campanha -afirma o 

secretário de saúde- 

depende da 

participação 

comunitária. Sem ela, 

a positividade 
desaparece. A dengue 

tem gerado muitas 

mortes no Brasil e o 

Governo Federal, 

juntamente com os 

estaduais e 

municipais estão 

encetando 

campanhas de 

conscientização para 

o combate ao 

mosquito transmissor 

da doença. 

Muitas serão as 
informações 

passadas à 

comunidade nesta 

terça-feira, quando 

será aberta a 

campanha. Dentre 

elas a de que o 

mosquito se 
reproduz em água 

limpa. Até as caixas 

de água devem ser 
conservadas limpas e 

fechadas, para evitar 

a penetração do 

mosquito. 

A expectativa do 

secretário de saúde é 

muito grande em 

relação a 

participação popular 

nesta campanha, 

considerada uma das 

maiores, juntamente 

com as já iniciadas 

contra a hanseníase e 

o câncer no colo do 

útero. Estou 

otimista e tenho 

certeza que com a 

ajuda do nosso povo 

atingiremos o 

objetivo, que é a 

erradicação, finaliza 

o médico Waldecy 

Ferreira. 

MVIKTA & MUITA 

A Miirtil Imperatriz apresenta a nova sensação do país. 

TV por assinatura SKY NET e Directv 

Imagem digital e som de CD 

Instalação imediata e o menor preço da cidade. Av Bernad0 Sayao Três Poderes - Fone: 721 - 3382 

São mais 

de 140 canais 
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Tudo fora dos trilhos 

por Nilson Santos 

da Sucursal de Açailándia 

Acidente com os dois 

trens da Companhia 

Vale do Rio Doce 

ocorrido no início da 

manhã de sexta-feira ( 

17 ) deixa uma série de 

análises a serem feitas. 

Dentre elas que o 

acidente deve ter sido 

gerado por falha 

humana. Essa falha, 
segundo funcionários 
da CVRD, teria sido em 

funçào do estress 

sofildo por quase todos 

os maquinistas, dado o 

excesso de trabalho sem 
o devido repouso. 

Os maquinistas, que 

desde abril passado 

estão viajando sozinhos, 

já que a CVRD despediu 

os auxiliares, passam na 

maioria das vezes até 13 

horas no interior de uma 

locomotiva, quando 

deveriam passai' apenas 

6 horas. Outra denúncia 

refere-se ao tempo de 

repouso, que por lei 
deveria ser de 11 horas 
e a Companhia dá 

apenas 10. 

Dessas dez horas, 
como parte dos 

maquinistas residem 
em Imperatriz ( opçào 

deles), a CVRD nào 

quer tomar 

conhecimento de exige 
que eles estejam uma 

hora antes do previsto já 

preparados para 
assumirem o comando 

do trem, com a maioria 

dos profissionais 

descansando apenas 4 

horas por viagem, 

reiniciando os trabalhos 

ainda casados e 
sonolentos. 

Denunciam também 
que depois de várias 

reclamações dos 

No dia 04 de outubro, você vai votai' uumperiquito: 

Será que nossa região vai eleger 

papagaios para a Assembléia? 

Que tal uma revoada de Jandaias 

na Câmara dos Deputados? 

□ Vote nos candidatos que 

têm a força da nossa terra! 

□ Diga não aos pára-quedista 

□ Volte contra o abuso do 

poder-econômico 

Uma Campanha do: 

Comitê Tocanãno de Mobilização Eleitor 

maquinas a CVRD fez 
um convênio com o 

SENAC onde é 

realizado um curso para 

formação de auxiliai' de 

maquinista, com os 
estagiários passando a 
operador, mesmo sem 

estarem preparados. 

Somente este ano 
mais de 10 acidentes já 

ocorreram, sendo que o 

de sexta-feira foi o de 

maior gravidade, 

resultando em três 

mortes, gerando revoltí i 
em todos 

maquinistas. A Vá1' 
esta t. , 

rir- 

poucos, nos impondo 

todos os riscos, sem 

assumir nenhuma 

responsabilidade -disse 
um deles-, que chegou a 

trabalhar 23 dias, 

tirando apenas 3 dias de 
folga e dois plantões 

diurnos, sendo escalado 
nos outros dias em 

plantões noturnos. 

Outro maquinista 

bastante revoltado 
chegou a comentai' que 

a chefia da CVRD em 

Açailándia disse " que o 
: i ixiliar de maquinista 

um passageiro 

especial, porque nào 

trabalha Essa 

posição é apenas uma 

forma de pressão e 

nós continuamos em 

situação de risco, 

desabafou o 

revoltado maquinista. 

Eles alegam 

também que a 

retirada do auxiliar 

seria uma forma de 

contenção . de 

despesa, já que um 

auxiliar percebia 

salário na faixa de RS 

1 mil. enquanto os 

estagiários estáo 

recebendo ajuda de 

custo de RS 250.00. 

ACAi 

COMPROMETIDA COM A QUALIDADE 

Relação de horários saindo de Imperatriz -Ma 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 - Imperatriz x Rio 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 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 
• Sábado 

Diário 

Diário 
Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 
Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

Deputada 
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Marivaldu com o governador do Distrito 4490. 

Deus de te Sousa, que foi empossado recentemente 

7 urma animada que foi homenageado 

pela amiga; Rita, Djelma eDavi 

Dinheiro novo 
Pela primeira vez, o Brasil troca a cara das moedas sem trocar o 

valor. 

Fitas piratas 
As giavadoias de fitas piratas agiram com rapidez e lançaram no 

meicado paralelo toda coleção de Leandro e Leonardo. Um vendedor 

ambulante informou-me que consegue vender diariamente de 

cinqüenta a cem fitas. 

Casa da Amizade 

Ouiante a semana passada, aconteceram várias comemorações, 

sendo uma delas o jantar oferecido por Marivalda, na passagem do 
( aigo de presidente da Casa da Amizade, entidade vinculada ao 

Rotary Club de Imperatriz. 

A amiga, muito emocionada, falou do Troféu Rosa de Prata, 

conquistado durante sua gestão. Segundo ela, é um sinal de 

i econhecimento ao trabalho que desenvolveu no comando da 
entidade. Também destacou o apoio de seus auxiliares. 
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Marivalda recebendo o beijo 

carinhosos do esposo, Davi f eras 
Marivalda abraçando Luíza Queiroga, 

nova presidente da Casa da Amizade 

íeS» 

Vulonióveis s.ii. 
Real Veículos Ltda. 

MOVIDOS PELA PAIXÃO 

M\IKIZ: Rua Magoas. 143"/A - Kodosiana- Fone: (IWS) 722-JllK(l 
Fax: mS) -23 2347 - CEP 65.903-33(1 - In.peralri/Ma. anhao 

! II.IAI: Rua do Egito. "20/V - ( entro - Fone Fa\: (09S) 741-2572/2105 

  CEP 65900-000 - Balsas/Maranhão 
Kua lienedito Leite, 1194 - Mercadinho - Lone: (098) 722-2441 

( elular (098) 977-2190 - CFP 65.903-290 - Imperatriz - Maranhão 
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'Véfaime 

Roberto Oliveira 

LIVRO 

"Planeta Verde", o livro do poeta e cronista Carlos Brito, chega a sua 

segunda ediçáo, Da primeira, apenas cem livros ainda estão à venda, 

a aceitação foi tamanha que até o escritor se surpreendeu. Para esta 

segunda edição, o prefácio será do jornalista Raimundo Primeiro. 

APOIO 

Não é de se surpreender se de repente o nome de alguns políticos 

saírem da lista das obras literárias, é que eles garantem apoio e depois 

da obra já editada, o apoio financeiro não chega, fato desta natureza 

acontece o tempo todo em nossa cidade. 

DESASTRE 

O que causou a colisão entre os dois trens da Vale? O acidente está 

cheio de mistério, a empresa não admite ter sido falha humana. O 

descarrilhamento dos dois trens, causou um transtorno para o trem 
de passageiro que não circula hoje. 

jantar no Imperatriz Park Hotel, uma das moças chegou a gritar com 

a outra, a cena deprorável causou a saída do grupo de amigos da 

embratel que escolheram outro lugar para jantar. 

LENIR 

A moça que ao lado de Cristina Laiff estreou um programa de 

entreviste recentemente, deixa a parceria e se arrisca em outro 

campo, a moça agora é assessora de imprensa do médico Luis Carlos 

Noleto, e promete muito nestas eleições. 

DISCURSO 

Não se sabe até agora qual vai ser o discurso da ex-primeira Dama 

Nice Lobão em palanques Tocantinos, falar dos feitos do marido será 

uma berraçào, e das cresches que ela nunca fez, é outra que não vai 

convencer, portanto a moça está sem discurso. 

PERGUNTA 

Em ano eleitoral surge várias organizações, a deste ano é o Comitê 

Tocantino de Mobilização do Eleitor, quem será que está pagando 

para que a instituição viva, sim, porque, de graça não é, e uma iniciativa 

da sociedade organizada também não, tem políticos por trás disto. 

JOVENS 7 

E será que este ano também não vão ressuscitar a Força Jovem? 

Na ultima eleição tinha de tudo, desde a Força Jovem que na verdade 

morreu antes de nascer até a chamada organização dos colegiados, 

uma concorrente da Umes, todas morreram. Para 98, talvez nasça 

outras. 

CARRO 

A Peugeot vai fazer um grande investimento no Maranhão. O diretor 

da empresa Caes Hermanns, garante que até o ano 2003, o carro será 

o mais popular do país, pois acredita no emergente mercado 

maranhense. 

ROSEANA 

Nossa governadora Roseana Sarney deixa o Incor nesta segunda 

feira, internada desde o ultimo dia 04, para retirada do ovário, trompas 

e útero, a chefe do executivo maranhense teve complicações intestinais 

e teve parte do intestino retirado, agora já recuperada, ela retorno para 

o Maranhão na terças feira, onde inicia sua campanha eleitoral rumo 

a reeleição. 

A LOIRA 

Insuportável o concurso para a escolha da Loira do grupo de pagode 

é o Tchan. A louca procura por um lugar de destaque do palco da fama, 

moças se arriscam em situações no, mínimo constrangedoras. Essa 

louca procura já causou a morte de muitas jovens em todo o país. 

MÍDIA 

Esta deu na mídia, o presidente Fernando Henrique e a governadora 

Roseana Sarney, não precisam fazer campanhas, bastam ficar em seus 

gabinetes trabalhando ,o eleitor já os conhece, menos as suas obras. 

Diligência 

O secretário de segurança Luciano Abreu, está afastado de 

Imperatriz desde a ultima sexta feira, ele e mais dois agentes estão 

em diligências fora da cidade, e só devem retornarão nosso convívio 

no fmal de semana. 

BRIGA 

Três pesos pesados da comunicação local foram, indicados para o 

prêmio Boto cor de rosa versão 98, a acontecer em dezembro, Régina 

Santana, ganhadora deste ultimo está na briga ao lado de feras como 

Denis Lopes, (SBT) e Cleber Carvalho (Terra FM). 

CONSTRANGEDOR 

Esta saiu da Embratel. Segundo amigos meus lá na empresa, duas 

jornalistas se enfalfinharam numa discussão dia destes durante um 
- —  —; ■ 

UMES 

E a Umes sempre esteve entre o PT e o PDT, este ultimo teve o v. 

incentivo de Pablo Moreira, o primeiro de Celso Russo e Deusimar 

Negreiros, este ano ainda não se sabe quem a entidade vai apoiar, 

mais como quem manda lá é Celso Russo, deve prevalecer o Partido 

dos trabalhadores 

FÉRIAS 

Estamos no mês de férias e nada de novidade aconteceu até então, 
no terminal Rodoviário o movimento é pequeno, poucas são as 

pessoas que estão viajando, a crise parece ter pegada o de cheio o 

Imperatrizense. 

VESTIBULAR 

Acontece hoje a segunda etapa do Vestibular 98 da UFMA. As 

provas serão aplicadas no próprio Campus II da universidade, uma 

vez que o numero de candidatos é pequeno, os vestibulandos devem j| 

está as oito da manhã no campus. Não se atrasem 

-rs.. 

fr • 

População cultiva canteiros públicos em Imperatriz 
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Moisés Avelino visita Bico do Papagaio 

Ex-governador concedeu entrevista coletiva ontem à imprensa imperatrizense 

Candidato a 

governador do 

Tocantins pela 

coligação "Tocantins 

Para Todos", o ex- 

governador Moisés 

Avelino (PMDB) 

visitou ontem o 

município de 

Araguatins, depois de 

conceder entrevista à 

imprensa de 

Imperatriz. A coletiva 

foi às 10h30 da 

manhã, no plenário 

Léo Franklin. da 

Câmara de 

Vereadores, 

oportunidade em que 
falou aos jornalistas 
sobre a plataforma 

política que defende 

para o seu governo. 

Moisés Avelino 

negou que seja contra 

a privatização de 

órgãos estaduais, mas 

afirmou que a venda 

deve ser feita com 

critérios éticos não 

adotados, segundo 

ele, na privatização 

da Celtins (Centrais 

Elétricas do 

Tocantins). "O que 

nós temos para 

privatizar, agora? A 

Saneatins? Mas a 

população pobre não 

pode pagar por isso", 

alegou. Médico, o ex- 

governador lembrou 

que é favorável ao 
m u n i c i p a 1 i s m o . 

dando ênfase ã 

questão da saúde. 

Durante a 

entrevista, Moisés 

Avelino disse que 

possui um 

planejamento 
estratégico para 

combater a miséria 

do povo 

tocantinense, 

especialmente da 

região do Bico do 

Papagaio, onde o que 

predomina 
atualmente é a 

política do 

clientelismo. O 

candidato do PMDB 

esclareceu que é 

preciso melhorar a 

qualidade de vida da 

população, dando 
lhe educação, saúde, 

segurança e 

proporcionando 
ainda, oportunidades 

de geração de renda. 

■ Pesquisas 

Embora 
pesquisas tenham o 

apontado como 

estando em 

segundo lugar, o ex- 

governador do 

Tocantins disse que 

este é um fator que 

não lhe preocupa. 

"Eles tém tudo nas 

mãos, até dirigentes 

de órgãos como o 

Tribunal de Contas 

do Estado", 

denunciou. Moisés 

Avelino disse que sua 

preocupação maior é 
com a viabilização de 

recursos para 

programas sociais e 

para melhorar a 

infraestrutura do 

Norte e de outras 

regiões do Estado. 

Depois da 

entrevista coletiva, 

na Câmara 

Municipal, Moisés 

Avelino participou 

dos programas "Bar 
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Moisés Avelino faz campanha no interior do Tocantins 

da Esquina", na TV 

CRC (Band), 

apresentado por 

Ernando Timóteo, 

onde se reportou ao 

jornalista Josafâ 

Ramalho. Em 

seguida, do 

"Imperatriz 24 

Horas", exibido pela 

TV Capital (Record) 

e apresentado pelo 

jornalista Conor 

Farias, reportando- 

se ao jornalista José 

Filho. Ontem 

mesmo ele e sua 

comitiva se 

deslocaram para 

Araguatins, no norte 

do Estado. 

Conto rápido 

Paulinho, menino sapeca 

por Raimundo 

Primeiro 

Diretor de Redação 

Era um vez um 

menino. 

Era uma vez uma 

cidade pequenina, 

encravada bem no 

centro de uma 

prospera região. Ou 

seja, um local 

efetivamente 
abençoado por Deus. 

Homem e natureza 

viviam em perfeita 

sintonia, sem alterar a 

ordem das coisas, 

num claro sinal de 

que tudo estava 

corretamente 

acontecendo. 

So que certa feita. 

Paulinho, um garoto 

peralta, levado 

mesmo, decidiu 

reunir a turma para 

emplnar quadrante. 

Foi o maior corre- 

corre. todos em 

rápida movimentação 

unidos num só 

pensamento: 
promover a maior 

bagunça possível, 

tirar a tranqüilidade 

da velha, porém 

pacata Vila Formosa, 

localizada numa 

parte qualquer da 

Bahia de Todos os 

Santos e de meus 

avós. 

- Vamos, colegas, o 

dia vai ser demais! 

Convocou, 

apressadamente, 
Paulinho. 

Ninguém ousou 

hesitar. 

A turma sabia qual 

seria o resultado, caso 

a resposta foi um 

ressoante não! 

Minutos depois, 

rumaram para a 

t r a q u i n a g e m . 
Ninguém sabia o que 

poderia ocorrer. 

O ímpeto de 

Paulinho deixava a 

todos irriquietos. Uns 

pulavam, outros 

cantavam. 

O certo é que 

seguiam numa 

rapidez 

impressionante. 
Ao chegar no ponto 

"alvo", onde estava 

localizado o riacho, 

despiram-se. Sem 

delongas, pularam na 

água límpida e fria. 

A maioria decidiu 

pescar. Os peixes 

seriam comidos ali 

mesmo e o fogo ia ser 

feito às margens do 

local. 

Brincaram, 

cantaram, pularam. 

Enfim, festejaram ao 

máximo. 

i 

DEPUTADO 

FEDERAL 

PSC 

ERNANDO ANTUNES 

N0 2020 

DEPUTADO 

ESTADUAL 

CHICO 

BRASIL 

PFL 
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B Rodada dupla 

O Campeonato Maranhense prossegue hoje à tarde no Estádio Castelão com dois jogos 

importantes. Maranhão Atlético Clube e Esporte Clube Viana se enfrentam no jogo de 

líderes. Enquanto que Sampaio e Moto Clube decidem quem continuará com chances de 

ser campeão do quadrangular. Os atleticanos estão na liderança da competição com 

quatro pontos ganhos ao lado do Viana Esporte Clube, com a mesma pontuação. 

CENTRAL DE ATENDIMENTO 

AO ASSINANTE 

721-2506 

REDE RECORD 

ESPORTE 

Domingo, 19 de julho de 1998 

Responsável: Francisco do Vale 

Colaboradores: Renilson 
Sousa e Edvaldo Cardoso 

Editoração: Fredson Oliveira 

Campeonato maranhense 

Sampaio esquece Commenbol e 

volta as atenções para o Estadual 

A delegação do 

Sampaio Corrêa 

em especial o 

técnico Espinosa, 

retornou satisfeito 

com o empate em 0 

x 0 com o América 

de Natal pela 

Commenbol na 

última quarta-feira. 

O que mais agradou 

a comissão técnica 

foi a maneira como 

os jogadores 

atuaram nos 90 

minutos no campo 

do adversário. Para 

os dirigentes o jogo 
só termina na 

próxima semana 

quando o 

representante 

maranhense 
receberá a visita do 

América no jogo de 

volta. Para o jogo do 

próximo dia 21, já 

conhecendo o 

adversário, o 

treinador aposta que 

sua equipe sairá de 

campo com um bom 

resultado e com a 
vaga garantida, pois 

só precisa de uma 

simples vitória. O 

treinador acredita 

que a partida em Sáo 

Luís será bastante 

difícil, mas se o grupo 

voltar a se unir, a 

classificação será 

apenas uma 

conseqüência da 
seriedade com que 

todos irão atirar ao 

trabalho. 

Deixando a 

Commenbol para 

depois, o técnico 

passou a dedicar 

suas atenções para o 

clássico com o Papào 

amanhã no Estádio 

Castelão. 

O treinador 

considera uma 

verdadeira prova de 
fogo pelo fato de 

Sampaio e Moto 

serem as duas 

equipes de maior 

expressão no futebol 

regional. Para a 

partida de domingo o 

treinador não poderá 

contar com Régis, 

Nei, Massei, Ivan e 

Macula, que jogaram 

em Natal, mas não 

podem jogar no 

Campeonato 

Maranhense. Após o 
coletivo da última 

sexta-feira, os 

jogadores da bolívia 

entraram em regime 

de concentração. 

a m 

/ 

A 
José Alberto "Geofrafía" não conseguiu transferir o jogo do Sampaio para o dia 2: 

■ Crise 

Ao contrário do 
Sampaio Corrêa, 
os motenses estão 
a beira de uma 

crise. A derrota 
para o Viana 
Esporte Clube por 

2 x 0, na última 

quinta-feira ( a 
segunda 
consecutiva no 
quadrangular do 

segundo turno) 
aumentou mais 
ainda os 

problemas internos no 
elenco, deixando o 

ambiente bastante 
pesado. Dentro do 
clube ninguém sabe 
explicar o que está 

acontecendo com o 
time neste 

quadrangular. Os 
dirigentes acreditam 
que esteja faltando 
mais empenho dos 

jogadores. O 

presidente Antonio 
Henrique diz que está 

consciente das coisas 
que estão 

acontecendo com o 
clube neste 

quadrangular, mas 
não compreende 

porque as péssimas 
atuações da equipe. O 

presidente motense 
diz que já fez de tudo 

para tentar melhorar 
o desempenho dos 

jogadores em campo, 
até mudou o 

cardápio. 

■ Mac x Viana 

Se os chamados 

grandes da capital 

estão preocupados 

com o resultado do 

clássico para 

continuar na briga 

pelo título do 

quadrangular, 

Maranhão Atlético 

Clube e o Viana 

continuam 

tranqüilos. O time 

interiorano e o 

Maranhão Atlético 

Clube estão na 

liderança isolada do 

campeonato ambos 

com quatro pontos 

ganhos, sendo que a 

vantagem é do MAC 

pelo fato de ter 

marcado três gols 

contra dois do Viana, 

primeiro critério do 

desempate. Os 

maqueanos 

continuam de bem 

com a vida para quem 

começou o 

quadrangular final do 

segundo turno como 

quarto colocado e 

sem nenhum ponto 

de bonificação. O 

maior trunfo nesta 

fase foi a vitória de 2 x 

0 sobre o Moto e o 

empate em 1 x 1 na 

última rodada diante 

do Sampaio Corrêa. O 

ambiente não podia 

ser dos melhores no 

Parque Valério 

Monteiro, 

principalmente 

depois desse último 

jogo, quando todos 

acharam que o MAC 

foi mais time e merecia 

ter mais sorte, pelas 

oportunidades que 

criou na partida, 

principalmente no 

primeiro tempo. A 

rodada de hoje entre 

Maranhão x Viana e 

Sampaio e Moto 

poderá mudar todo o 

panorama do 

campeonato. 



JORNAL CAPITAL Cidade Domingo, 19 de julho de 1998 □ 5 

Ildon escolhe comendadores de 1998 

O prefeito Ildon 

Marques definiu, quinta- 

feira, a lista das sete 

personalidades da vida 

de Imperatriz que vão 

ser homenageadas com 

a Comenda Frei Manoel 

Procópio, no aniversário 

da cidade, dia 16 

(quinta-feira). A 

Comenda foi entregue no 

auditório Paulo Freire, da 

Secretaria de Educação 

(Seduc), às 20h. Na 

oportunidade, o prefeito 

esteve também 

reinaugurando o 

auditório que passou por 

uma reforma. 

Integraram a lista três 

membros da Academia 

Imperatrizense de Letras 

(um dos quais hoje juiz 

de direito em São Luís e 

outro um antigo 

professor e político 

histórico da cidade), um 

militar, uma diretora de 

v ursos 

profissionalizantes, uma 

ex-diretora de escola 

pública e um pioneiro da 

medicina em Imperatriz. 

Os intelectuais que 

foram condecorados são 

o professor Vitor Milesi. 

presidente licenciado da 

A c a d e m i a 

Imperatrizense de 
Letras, o juiz de direito 

Manoel Aureliano 

Ferreira Neto, hoje na 

comarca de São Luís, 

depois de duas décadas 

em Imperatriz como 

advogado, juiz, professor 

e membro influente de 

clubes de serviços da 

comunidade. 

O pioneiro da área 

médica em Imperatriz e o 

doutor Antonio Régis 

d'Albuquerque, dono, 

juntamente com sua 

esposa, médica Eimar de 

Andrade, do primeiro 

hospital da cidade, o São 

Vicente Férrer. Doutora 

Eimar já foi agraciada 

com a mesma comenda 

há trés anos. 

Duas mulheres, ambas 

professoras, receberam 

das mãos do prefeito Ildon 

Marques a maior 

condecoração do 

município: Maria Luíza 

Brandão, professora do 

ensino regular, que 

durante décadas foi 

diretora da maior escola 

pública de Imperatriz, o 

Grupo Escolar Estado de 

Goiás. Várias gerações de 

imperatrizenses se 

beneficiaram da 

disciplina rigorosa da 

diretora Maria Luísa. 

A outra professora é 

também diretora, mas de 

escola de formação 

profissional. Trata-se de 

Lavínia Sousa Amorim, a 
professora Lalá, que já 

formou para o mercado de 

trabalho de Imperatriz e 

região e milhares de 

pessoas e que é vista na 

comunidade como uma 

das imperatrizenses mais 

queridas. O Senac — 

Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial 

—, por meio da professora 

Lalá, é presença certa em 

todos os movimentos em 

favor da comunidade 

imperatrizense. 

O militar é o 

comandante do Corpo de 

Bombeiros, major Carlos 

Robério dos Santos, que 

além da função de manter 

em permanente prontidão 

homens e equipamentos 

de combate a incêndios, 

tem ainda participação 
ativa em todos os 

momentos sociais e 

culturais de Imperatriz e 

cidades vizinhas. 

O sétimo comendador 

deste ano é o professor 

Benedito Batista Pereira, 

também membro da 

Academia Imperatrizense 

de Letras, ex-vereador e 

militante histórico da 

política partidária 

imperatrizense nas 

décadas de sessenta, 

setenta e oitenta. Poeta. 

Benedito se constitui 

numa das mais 

importantes reservas 

culturais da região. 

Sí 

sss 

i 

Gol de placa 

11 

l 'a aJo do espectiJparu o&ootíttlu) hotn de IxiLi RetiUsott Sousa, ktipgmnte dn equipe de 
esportes do Sistema Tucana 's de Cotmuucação, queacaha de sít contratadopeh Rádio 

Educado/n AM de São fj/is. Narrador esportivo de primeira linha, estará cobrindoa 
nwvmientadapartid:! entre Sampaio Corrêa vMoto Chibe, que setrirealizada hope vá&iapelo 

Campeonato Maranhense de FuteòoL 

Na foto, o narrador espotino Renílson Sousa aparece ao lado o ex-canhotinha de ouro da Seleção 
VI a Brasileira, boje um dos comentaristas da Rede Bandeirantes de Telev isão, em Sao Paulo 

Professora Maria Luíza Brandão recebe comenda das mãos de Ildon Marques 

m 

Ministério do Exército 

CMA-23Q BDAINFSL 

50Q Batalhão de Infantaria de Selva 

(24Q BC/1919) 

Nota do 50° Bis 

Realização do Exame Intelectual do 

Concurso de Admissão a Esa 

Local: Escola Graça Aranha 

Data: 21 de Julho de 1998 

Hora: 09:00h 

Obs.: Os candidatos deverão estar 01 

(uma) hora antes no local da prova 

/■ 

Cmmámá* 5(f BB l fc IMPEBATRIB 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Análises ( línicas Microbiologia, Rotina C ompleta, Citopatologia, Dosagens Hormonais, 

leste de Paternidade -DNS, Análises de água, Análise de Alimentos, Análises Toxicológicas. 

Rua Pernambuco, 897 - 

Praça Brasil, Telefax: 

(098) 722-3399 

E-Mail; drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4426 
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EMPRESÁRIOS QUEREM 

CONCLUIRÁ NOVA RODOVIÁRIA 

Não é mais novidade, mas não custa nada registrar 

novamente, com o presente texto extraído da primeira página 
do "Informativo Empresaria]", da ACII, editado pelo jornalista 

Tasso Assunção, assessor da entidade: 

"Ante a demora do governo do Estado em dar 

continuidade à construção da nova rodoviária da cidade, o 
Septur (Sindicato das Empresas de Transporte de 

Passageiros Urbanos e Rodoviários de Imperatriz e Região 

Tocantina) está se dispondo a bancar a conclusão do projeto, 

abandonado desde 1994 com toda a estrutura de sustentação 
já levantada". 

"O presidente do Sindicato, Sérgio Moulin de Alencar, 

manifesta a preocupação dos empresários do setor de 

transporte rodoviário com as más condições da atual 

rodoviária e declara que a entidade tem condições de levantar 
o recurso necessário ao financiamento do término da obra". 

EA PONTE? 

O tempo vai passando e as indagações vão aumentando. 

Quando e mesmo que o governo do Estado vai construir 

Uma ponte sobre o rio Tocantins, na interligação interestadual 

via Imperatriz-Bela Vista? 

PEGN DE JULHO 

Encontra-se nas bancas (via Dimapi) aquela que é 

considerada a "Bíblia" do microemprsário e do 

empreendedor brasileiro. Trata-se da revista Pequenas 

Empresas Grandes Negócios, edição de julho, oferecendo 

carona ao Guia do Franchising, com 608 franquias de 

diversas atividades, de interesse dos microinvestidores. 

DESTAQUES DA PEGN 

Começa pela reportagem de capa: "Ganhe com a boa 

forma", destacando as várias oportunidades de negócios 

ligados ao fitness: academias, equipamentos, roupas, 

acessórios e serviços. Um especial sobre informática, "agora, 
a preços baixos". 

Entre tantos outros assuntos, uma reportagem na seção 

COMO FAZER, onde o leitor vai ficar por dentro do processo 

de montagem de loja virtual. 

Vale conferir, sem dúvida. 

VESTIBULAR 

Para os aprovados na fase inicial, começa hoje no Campus 
11 da UFMA a segunda etapa do vestibular. 

As provas serão iniciadas às 7h30 e seja o que Deus quiser 

para quem ainda está no duro páreo. 

Além de um vasto conhecimento, os candidatos devem 

contar também com o fator sorte. 

informes 

£speciftis 
I 

Machado Neto 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Você chega mais rápido cm 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

. Superintensivo 
Intensivo ók 1 mês de duração 

2 meses de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

MÁM 

ÜP 

i 

SÍS 

■■ 

a 
C apa de "Pequenas Empresas Grandes Negócios", 

edição de julho, nas bancas via Dimapi 

Huivior 

— Posso contar aquela 

do Arnald 

Schwarzenegger?, 

— Não, não conta! E 

muito forte! 

(Playboy/Jun/98) 

Aníversaríantes ACII 

Se você está aniversariam hoje 

ou amnhã receba os parabéns 

da ACII e do FEITO À MÀO 

RESTAURANTE (self-service, 

churrasco no quilo, marmitex e 

i aquela saborosa feijoada aos 

sábados). Na av. Getúlio 

Vargas, esquina como rua 

Alagoas - Centro. 

Telefone 721-3565 

HOSPITAIS mi 

URGÊNCIA 

Hospital de Referência 

(SOCORRÃO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍcÍA: HospÍTAl REqíONAl (722- 

1843); ORTopsdiA: Clínica de 

Acidentados 

(722-3363). 

OFIÜRIÜCINIÜNTO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil - Plantão 24 horas (721-0833) 

Boa sorte a todos. 

CONCURSO DO IBGE 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística anuncia 
a abertura amanhã, 20. de inscrições para a realização de 

um novo concurso para agente de pesquisa. As inscrições 

se estenderão até a próxima sexta-feira, 24, e a taxa é R$ 

15,00 a ser paga no Banco do Brasil, a favor da agência ne 

2861-4, conta nQ 33448000-0/processo seletivo 98-11. A 

remuneração é de R$ 360,00, além de vale-transporte e 

auxílio-refeição. 

VAGASNOMA 

No Maranhão, o IBGE está oferecendo 29 vagas, assim 

distribuídas: Bacabal (2); Caxias (2); Presidente Dutra (2); 

Santa Inès (2): Imperatriz (6); e São Luís (15). 

Meraxdxr 

TincLAcelro- 

PoUpANÇA 
Hoje 0,93% 

Amanhã   0,83% 

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

UfÍR (FEdERAl) 

Julho/98 R$0.961 1 

UrIÍ (EsiAduAl) 
Julho/98 RS 20 2 I 

UPC (FEdERAl) 
Julho/98 RS 13,99 

DóIar 
* Paralelo RS 1,23 

* Turismo RS 1,19 

* Comercial R$ 1,16 

Cotações de 17.07.98 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 17,07 98 

RS 11,10 
SaLárío Mínímo 

Julho/98 R$.130,00 

SaLárío FamíLía 

Julho/98 R$ 8,25 
A Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. Tudo 

em materiais para escritório, escolar e suprimentos para 

informática. PROMOÇÃO: bobinas para FAX. r$ 2.12; 

bobinas para calculadora (57x60): RS 0.29 Rua 

Simplicio Moreira, 1478, Centro, com o fone 722-1478 

eo táx 722-1400. 

BAZZOLAO SAÚDA OS 

NAMORADOS E A SELEÇÃO 

No més em que os namorados comemoram o seu dia (12/6) e a Seleção Brasileira 
usca a conquista do penta na Copa do Mundo na França, a sua loja BAZZOLÀO 

MOVEIS, manifesta a sua alegria em poder participar- dessa grande festa, torcendo 

pela felicidade de todos. 

BAZZOLÀO MÓVEIS Rua Piauí' 861 (721-1912) e 

Uma loja em sua casa Aquiles Lisboa - Mercadinho. 

3^- 

i i 

" Viajei para São Luís e 

gostei. Recomendo aos 

meus amigos!" 

Reserv as de passagens 

721-5687" 

wV.' 
M 

'M 
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Kartódromo é palco de três eventos esportivos 

José Filho, de 

Imperatriz, vence a 

Corrida Ciclística 

Imperatriz Somos Nós, 

realizada quinta-feira (16). 
no Kartódromo de 

Imperatriz, como parte 
das comemorações pelos 

146 anos da cidade. O 

segundo lugar ficou para 

Charles Dias. de Goiânia 

(GO) e Roberto Silva 

Santos (Jacaré) levou o 

terceiro lugar. 

A corrida começou às 

lOh. O prefeito Ildon 

Marques deu a largada. 

Foram 22 voltas de uma 

corrida emocionanle. 

Alguns atletas não 

conseguiram completar o 
percurso. 

Uma única mulher 

participou da prova. A 
goiana Lena Silva, 

campeã brasileira de 

ciclismo. Ela não chegou 
a K ^ r todo o percurso, 

mas teve lugar de 

destaque na corrida. 

Alem deste evento, ela 

também participou do 

Passeio Cirlistiro 16 de 

Julho. 

Ildon Marques fez a 

entrega do primeiro lugar. 

O vencedor levou uma 

bicicleta e troféu. O 

segundo e terceiro 

lugares receberam os 

troféus e medalhas das 

mãos do líder do PMDB 

na Câmara, André 

Paulino e do líder tio 

Governo. Arnaldo 

Ale n c a r r e spectiva m e n t e. 

Logo em seguida, foi a 

vez da corrida de Montain 

Bikc. Desta vez quem deu 
a bandeirada para o início 

da corrida foi Arnaldo 

Alencar. Paulo Santos, de 

Araguaina. se classificou 

em primeiro. O segundo 

e o terceiro lugares 

ficaram para Luzimar 

Dias dos Santos e Nilson 

Godinho de Souza, ambos 

de Araguaina. O primeiro 
lugar desta categoria 

também levou troféu e 
uma bicicleta. 

Martônio de Oliveira 

Monteiro (Papagaio), um 

dos participantes da 

corrida de Motain Bike, 

lembrou da época da 

interventoria de Ildon 

Marques, onde naquela 

época também foi 

realizado um grande 
evento cidístico. Para ele 

é de suma importância a 

participação e apoio do 
governo municipal Já que 

são poucos os incentivos 

por parte da classe 

empresarial de Imperatriz. 

"Somos um pequeno grupo 

de 15 pessoas que praticam 

o esporte na cidade c já 

rep resen ta m os ímp era triz 

muitas vezes cm outras 

localidades c estados, por 
isso precisamos de apoio". 

Disse ainda que há 

interesse de outros 

municípios, como Timon 
(PI) c Araguaina (TO), 

querendo que atletas 

imperatrizenses os 

representem cm 

competições. 

Kart Imperatriz Somos 

Nos 

No mesmo dia . por 

volta das llh, foi a vez da 

Corrida de Kart 

Imperatriz Somos Nós. O 

prefeito também deu a 

bandeirada da largada e 

uma salva de fogos 

explodiu no local. O 
grande vencedor da prova 

loi Luciano Guerra, que 

também foi premiado 

com um segundo troféu 

(Poliposition). 

O segundo e terceiro 

lugares ficaram para 

Enéas Nunes Rocha e 

Romes Gilbran. 

respectivamente. Ainda 

livemos a classifii ação 

para o quarto e quinto 

lugares para Agobar Neto 

e Sandro Wesley 

respectivamente. 

Depois da corrida, um 
dos participantes, 

Anderson Mateus, 

agradeceu a presença do 

publico presente, 

autoridades e 

principalmente ao 
prefeito Ildon Marques 

pelo apoio que eles tem 

recebido para a pratica do 

esporte. 

Para Ildon Marques, o 

esporte so veio somar as 

comemorações da cidade. 

Segundo o prefeito, 

"esporte'é cultura", alem 
de ser saudável. Ele disse 

que via os eventos com 

muita alegria, pois " 

Imperatriz eslava 

desintegrada e se integra 
nos dias de hoje com o 

esporte, a saúde e a 

educação". Ildon frisou 

ainda, que são poucas as 

cidades no pais que 

comemoram o seu 
a n i v e r s á rio c o m o 

Imperatriz vem 

comemorando. 

lambem prestigiando 
o evento esteve o senador 

da Republica. Francisco 

Escoçin. Ele parabenizou 

o prefeito pela belíssima 

festa e reafirmou apoio ao 

chefe do Executivo, no 

que precisar. "Fazemos 

parte de uma grande 

equipe de governo, 

comandada pelo senador 
José Sarney, a 

gorvernadora Roseana e 
o também senador Edison 

Lobão". Finalizando 

Francisco Escócio 

parabenizou Imperatriz e 

disse: "Papai do céu te 

proteja Imperatriz e lhe 

dê melhores dias". 

Valdeci Ferreira, 

secretário de Esportes 

salientou o empenho do 

prefeito para que todos os 

eventos fossem 

realizados a contento e o 

apoio que vem dando ao 

esporte de maneira geral. 

Fez questão de explicar o 

porque da denominação 

"Imperatriz somos nós", 

que segundo ele, é que a 

cidade é o povij e não só 

seus governantes. 

"Todos nós embuidos da 

mesma vontade 

formamos Imperatriz". 

Estavam presentes 

também no Kartódromo 

os secretários municipais 

Sérgio Macedo 

(Governo); Jairo Oliveira 

(Infraestrutura); Jose 

Moura (Administração); 

os vereadores Rui Porão, 

Arnaldo Alencar (líder do 

Governo), André Paulino 

(líder do PMDB). 

Convocação de Empregado 

Herbinorte Produtos Agropecuários Ltda., 

situada à Avenida Getúlio Vargas, N9 2120, 

Entroncamento. Imperatriz-MA, convoca Francisca 
Núbia S. Oliveira, residente á Rua Maranhão, 918- 

Centro, Imperatriz-MA. portadora CTPs N9 063.315 

Série 003-MA. a comparecer no prazo de 72 horas, 

conforme Art. 482 Letra "A" e "I" da CLT, no ~ 

emprego para acompanhar os serviços de 

levantamento e fechamento das contas recebidas e 
pagas, que estavam a seu cargo, no setor financeiro 

da empresa, ate o levantamento da situação real do 

referido setor. 

Deputado Federal 
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Jgoletlm 

ÇJcovvèm 

Joberth Aleixo 

Perda de 

documentos I 

Francisco Paixão da 
Silva, maranhense, 

solteiro, residente na rua 

Santos Dumont 

comunicou que perdeu 

uma carteira porta 

cédula-contendo vários 

documentos pessoais. De 
acordo com o 

comunicante o fato 

ocorreu na tarde desta 
última quinta-feira 

Perda de 

documentos II 
Ermano Sales de 

Almeida, maranhense, 

solteiro, motorista, 

residente na rua A - 

Conjunto Nova Vitória 

comunicou que perdeu 
sua Carteira Nacional 

Habilitação - Detran-MA. 
Fato este ocorrido 

quando trafegava na 

Dorgival Pinheiro de 

Sousa 

Perda de 

documentos III 

Claudete Saraiva 

Cavalcante, 
maranhense, solteira, 

residente na rua 

Tancredo Neves - bairro 

João Castelo perdeu uma 

bolsa contendo vários 

documentos pessoais. 
Segundo a vítima a 

referida bolsa 

desapareceu quando 

trafegava em um ônibus 

coletivo. 

Arrombamento 
Quem teve sua casa 

arrombada foi a 

doméstica Rosângela 

Pereira Barros, 

maranhense, casada, 

residente na rua 
Alagoas- Nova Imperatriz 

conforma a queixosa 

elementos 

desconhecidos 
arrombaram a porta dos 
fundos da referida casa e 

levaram do interior da 

mesma vários objetos 

Arrombamento II 
O comerciante João 

Alves Ferreira da Cunha, 

casado, residente na rua 

Rio Branco - Juçara 

comunicou que 

elementos 
desconhecidos também 

visitaram sua residência 
e levaram um aparelho 

de som 3 x 1 e vários 

objetos de pequenos 

valores. 

Furto de bicicleta 

O officce boy Joaquim 

Texeira da Silva, 

maranhense, 17, anos de 

idade, residente na rua 

Godofrcdo Viana, teve 

sua bicicleta roubada 

quando estava 

estacionada em frente 
sua residência. Falo este 

ocorrido na manhã desta 

ultima sexta-feira. 

PIANTAO 

POUCIAL 
Dominga, 19 de julho de 1998 

Delegada Vânia 

Escrivão GmtíLFermra 

Comissário Moraes 

Perito Joacllio 

Agentes 

—h  

Yalter. EUane <* 

Urbano 

Gangue liderada por Júnior de 

Anápolis contínua foragida da Polícia 

Galego, Júnior de Anápolis, Divino e De Assis continuam foragidos 

Em pelo menos dez 

estados brasileiro e o 

distrito federal, a gangue 

liderada pelo assaltante 

Júnior de Anápolis vem 

sendo procurada pela 

Polícia. A vida pregressa 

do bando vem sendo 

vasculhada pela Polícia 

que vem seguindo passo a 

passo o roteiro da 

quadrilha. 

De acordo com a Polícia 
Civil só em Imperatriz o 

bando praticou vários 

crimes, assaltos à banco, 

casas lotéricas e outros. 

Liderada pelo assaltante 

Valdenor Carlos Marinho, 

vulgo Júnior de 

Anápolis, a quadrilha 

com um arsenal de armas 

de grosso calibre, veículos 

e outros; Francisco de 

Assis da Silva Sousa, 

vulgo De Assis. Jair 

Ferrari, vulgo Divino, 

Antonio Ronaldo Barbosa 

Vieira, vulgo Galego, e 

Júlio César Ferreira 

Marinho, vulgo César, 

este último foi preso na 

manhã desta última 

segunda-feira pelo 
delegado Renê Almeida e 

os agentes: Urbano, 

Cabral e Valter. 

Segundo o delegado 
Renê Almeida, o 

assaltante estava 

refugiado na residência da 

namorada no centro de 

Imperatriz. As 

informações teriam sido 

fornecidas pelo secretário 
de Segurança Pública do 

Estado - Raimundo Cutrim 

que vem acompanhando o 

caso de perto. 

O bando teria assaltado 

recentemente um carro 

forte no Estado do Piauí. 

Além de agir nos estados 

vizinhos: Maranhão, Pará, 

Piauí eTocantins, o bando 

agia em Rondônia, 

Distrito Federal e Goiás e 

adgecências. 

A quadrilha de "Júnior 

de Anápolis" segundo 

dados da Polícia Civil de 

Imperatriz fugiu 

recentemente da sede da 

Polícia Federal em 

Araguaina-To. Os 

assaltante tinham como 

base para assaltos os 

estados do Maranhão, 

Tocantins e Goiás. 

» Tocantins 

Em outubro de 97, 

do Brasil em GuaraêTO. 

Um mês depois, em 

novembro, assalto a 

agência do Banco do Brasil 

em Gurupi-To. Em janeiro 

deste ano, o bando 

confessou ter assaltado a 

agência dos correios em 

Vanderlândia-TO. Era 

depoimento prestado na 
sede da Polícia Federal em 

Araguaiana, "Júnior de 

Anápolis" teria confessado 

que. sua quadrilha teria sido 

a responsável peto assalto à 

agência da Caixa 

Econômica Federal em 

Rialma-GO 
f 

1 Pará/Maranhão 

Em abril, assaltaram 
a agência do BEM cm 

Estreito. 

Recentemente a 
agência dos correios 

de Bonito-PÁ. Além de 

terem assaltado a 

agência do Basa ç do 

« Faiandio demais 

Bampará em Altamira, 

assalto este que terra 

rendido aos assaltantes 

cerca de R$ 240 mil reais. 

Todos os assaltantes 

estão com prisão 

preventiva decretada em 

todos os estados. 

O assassinato do 

comerciante Velhinho, 

morto a tiros no início do 

ano na padaria Macedo 

na rua Coriolano 

Milhomcm também foi 

confessado pelo 

assaltante César. 

Segundo ele, o autor 
dos disparos foi o irmão; 

"Júnior de Anápolis". O 

assaltante disse ainda 

que o bando resolveu 

apagar Velhinho, pelo 

fato do mesmo está 

falando demais. 

Falsificação 

Falsificação de remédios <1 

preocupa autoridades brasileiras 

Dipirona é um dos remédios favoritos dos falsificadores 

A Polícia Civil de 

Ipatinga, no Vale do Aço, 

investiga o possível 

comércio, na cidade e em 

municípios próximos, de 

comprimidos falsos do 

remédio Frontal, 

indicado para tratamento 

de ansiedade e 

depressão. O inquérito 

foi aberto após 

representação feita pela 

Associação Brasileira 

contra a Falsificação 

(ABCF), de São Paulo. 

No dia 25 de junho, o 

Rodhia Farma, fabricante 

do Frontal e um dos 20 

laboratórios 

representados pela ABCF, 

recebeu carta de um 

consumidor de Ipatinga, 

identificado apenas pelas 

iniciais M.N., 

denunciando que vinha 

tomando o Frontal sem 

perceber os efeitos. 

O delegado José 

Geraldo Lhamas, que já 

investigava denúncias de 

vidros falsos do remédio 

Androcur vendidos na 

região, está apurando o 

caso em Governador 

Valadares. 

Em Campinas, a 

Distribuidora Canaã, 

uma das envolvidas na 

venda do remédio 

Androcur falsificado, não 

funciona no endereço 

que consta na nota fiscal 

fornecida à Ação 

Distribuidora, de Belo 

Horizonte, que comprou 

um lote do 

medicamento. Na Rua 

Elias Lobo Neto, 658, São 

Bernardo, funciona, há 

seis meses, um berçário. 

Depois de sair desse 

endereço, a Canaã mudou 

para a Rua Cassiano 

Gonzaga, 583, no mesmo 

bairro. Na última terça- 

feira, porém, o dono da 

empresa, José Bueno, 

comunicou à proprietária 

que sairia da casa esta 

semana. 

Thereza Marinelli 

Scavone, proprietária do 

imóvel, informou que o 

contrato tem vigência até 

novembro. "Eles nunca 

atrasaram o aluguel, mas 

agora dizem que estão com 

problemas financeiros", 

afirmou. Segundo ela, os 

donos da Canaã disseram 

que iriam retirar os móveis 

e entregar a casa. 
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Q pioneiro da saúde imperatrizense 


