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Nova 

programação 

na Capital AM 

A Rndio t';ipi!;il AM, 
950 kII/. lO.OOOVVosIrria 
so^uiHln-lcirn, 18 de 
agonio. sua nova 
Prs.^ramarao, 

Conoi' karias rciortia 
ao rádio aprosonlaTido o 
Pro^Taina l idado Agora, 
lios carros equipados 
com radio n H l< o 
!<• lei o nos celulares 
oslaráo fazendo a 
coborlura dos principais 
fatos que acontecem na 
cidade. O Protqama íein 
os > otnontários do 
jornalista I retkTico Luiz. 

O Tidade A^ora na 
l 'apitai Am será le\ ado ao 
ar, das 08 lis às 1 1 bs. 

l>as i ilis ris 1À estreia 
nessa sequnda-loira o 
Propi ama Thomiisou 
Mota. 

Ao nu io dia. 1-raneisco 
')<> Vale, josafa Ramulho, 
oséíif) Melo o Aurino 

Jrilo ía/om o Meio-I >ia do. 
Noticias. I m jornal com 
foiço os novas o voitadp 
para a prestação de 
Serviços. 

As ()7bs, a mesma 
equipe do Meio-|)ia de 
Noln ias aprosonla o 
lornal da Manha. 
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Câmara quer permanência de Major Melo 
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População de Imperatriz é favorável a permanência do Major Melo 

A Câmara de Vereadores de 
Imperatriz aprovou 
requerimento sugerindo à 
governadora Koseana Sarney a 
permanência do Major Melo a 

.frente do 111 Batalhão de Polícia 
Militar. 

No poueo tempo que esteve 
a frente daquela unidade da 
PM. o Major Melo conseguiu 
tirar muitos elementos que 
estavam foragidos da justiça. 

A sua reconhecida atuação 
também conta com apoio 
irrestrito da sociedade civil 
organizada, pois diversas 
entidades ja manifestaram sua 
posição lavorãvel a 
pennanéiu ia de Major Melo. 

Página 1 -B. 

Projeto é 

implantado 

com sucesso 
Em Bacabal. o projeto de 

aceleração do ensino 
fttmlaimtíaléumsua^») Pelas 
mettídas adiâatias no projeto, o 
inimãnoe eoocitijkiom aixmas 
ilois anos. heneficiamlo desta 
forma, filhos de pequenos 
lavradores (jue sík) obrigados a 
< 1« ixas a sala de atila \ iam aji«l;n 
os {mis em eixx-as de colheitas. 
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Xexéo esclarece 

Lm do assassinato de 

alar Comercial 
Compra  _ R$1.0583 
Dólar Comeu ia! 
Venda   R$ 1.0205 
Dólar Paralelo 
Co tupi a  R$ 11350 
Dólar Paralelo 
Vi-rida  R$1039 
Dólar Turismo 
ç arnpra l onio 
Dólar Turismo 
Venda  R$ 1.0,330 
Ouro (g) 
Venda   R$ 11.95 

■ 1.1275%: 
Poupança 
Rendimento ~ 
Uftr 
Valor   R$0.9108 
Salário Minimo 
Agosto  R$ 120.00 
Salário Família 
Valor RS 7.66 
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Xexéo, "disposição em esclarecer o caso Bel" 

Câmara aprova 
prorrogação do FEF, e 
mumcipios continuarão 

em dificuldades. 
Página 1-5 

mistério 

delegado 

O ex-secretário dc 
segurança coronel aposentado 
Jair Xexéo, se encontra no Rio 
de Janeiro onde pretende nos 
próximos dias divulgar em 
nível nacional o caso Hei. 
Xexéo foi afastado do caso após 
a morte de Bel e mais dois 
homens acusados de participar 

| do assassinato do Delegado 
j Stênio Mendonça em maio 

deste ano. A Delegada Dayse 
Aparecida que foi ao Rio de 
Janeiro ouvir o ex-secretário de 
segurança esta analisando o 
depoimento para dar 
coutiuuidade às investigações. 

Página 1-12. 

Sábado Cidadão 

50° Bis atende 

mais de 15 mil 

Comandai lie 1 )iógenes Danias apresenta 

números dos atendimentos 

ê De acordo com relatório 
encaminhado à PreléiUtra. 
pelo comandante do 50 HlÃ 
Batalhão de Infantaria e Selva 
(50" Bis), leneuie coronel 
Diogenes Dantas Filho, o 
exército Brasileiro j.i prestou 
15.714 atendimentos no 
progiíuna Sábado Ckladao. 

Somado a dis|)osiçã«> seus 
automóveis, Iodos os 

motoristas e seguranças, tem s< 
tornado num dos principais 
parceiros da Prefeilura de 
lni|)era(riz na execução do 
programa e. também cumprido 
suas missões; colaborar com a 
promoção do evento e ] irojdar a 
sua. e a imagem do 50" Bis, junto 
com a comunidadé 
im|KTalri/.ense. 

Página 1 -2. 
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O céu 

do Brasil 

ATERRA 

Imperatriz claro 23 34 

São Luis .vxVSíiWx--. Chuva 
jKuniiíHi fraca 21 32 

Teresina ãÉV Pancada. «uva 25 35 

Belém 1  Nublado j 20 29 

Palmas ..XyXlíSfí-:-::;.. Chuva j >»»««<»»■ Fraca ! 23 32 

Galleti é Açailândia no Gopão 

Indecisão e falhas estão sendo constatadas no início 

do Copão que já foi o melhor da região 

amanhã 
Começa amanhã em todo 

Brasil a Campanha Nacional 
de Multèvacmação, 

Em Imperatriz, quarenta 
e novo Postos estarão a 
disposição da comunidade. 

O Jornal Capital publica 
a relação completa dos 
Postos fixos e volantes. 

Página 1-3. 

Itinerância 

continua 
Página 1-8 

O sonho dos jogadores 
das equipes da Primeira 
Divisão do Futebol Amador 
de Açailândia acabou. A 
decisão é do presidente da 
Liga Açailandense de 
Futebol, Ademir Nunes que 
deu o previlégio a equipe do 
Galleti Futebol Clube. 

O time do Galleti que é 
comandado pelo secretário 
da Sedei daquela cidade 
Jocélio Barbosa, também 
está nas finais do 
Campeonato Amador de 
Açailândia. O bicolor 
Açailandense corre atrás do 
Tri-Campeonato da divisão 
de elite. 

Confira tudo isso e mais 
Esporte na Página 1-10 
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Prefeito Sá/vio Pino, já foi afastado da Liga 
ímperatrizense de Desportos por inoperância 
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Alunos do Gecap recebem certificado 

Terceira turma é formada pelo Centro de Capacitação Profissional 

Durante concorrida 
solenidade, quarta-feira (13), da 
qual participaram o prefeito 
Fldon Marques e os secretários 
do Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho, 
Sofia Oliveira, do 
Desenvolvimento Rural, 
Marcos Rodrigues, e do 
Planejamento, José Oliveira, 

foram entregues os 
certificados de conclusão de 
curso à terceira turma do 
Centro de Capacitação 
Profissional (Cecap). A 
solenidade, também 
compareceram assistentes 
sociais, alunos, professores e 
a diretora do Cecap, Aciléa 
Santos. O órgão, situado na rua 

Godofredo Viana (Centro) , é 
vinculado à Secretaria do 
Desenvolvimento Comunitário 
e do Trabalho (Sedesct). 

Durante a solenidade, que 
formou 160 alunos de cinco 
diferentes cursos, o prefeito 
Ildon Marques destacou, 
primeiro, o trabalho dos 
instrutores. "Os que 

si 
im 

mmmM 
A solenidade contou com a presença do prefeito lldon Marques, 

que entregou os certificados ao concludentes 

APARECIDA 

1,2,3 (TRES) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

FORTALEZA. 08:20, 12:00 E 21:00 HS. 

ESCOLHA O SEU E ia-QA VIIAGjÊÍT 

transmitem conhecimentos são 
os engenheiros da gente e do 
futuro" -— disse. "E os que 
aprendem — prosseguiu Ildon 
— são também construtores 
do futuro". Pará o prefeito, é 
através do saber que se 
transforma qualquer sociedade. 
"Não tem outro caminho, outra 
porta nem outra janela. 
Nenhum povo erradicou-se da 
miséria em cima de dinheiro, 
ouro ou petróleo. Há países 
ricos em petróleo, por 
exemplo, mas nem por isso 
seu povo vai bem. Isso por que 
sua gente não foi construída" - 
- prosseguiu o prefeito. 

Prosseguindo seu discurso, 
depois de afirmar que se curva 
diante de pessoas tão 

empolgadas na construção do 
seu futuro e o de suas famílias, 
Ildon Marques disse que "a 
educação, a cultura, o esporte, 
o lazer e o trabalho são 
maneiras que há dos povos se 
encontrarem". Parabenizando 
aos instrutores, à professora e 
secretária Sofia Oliveira e aos 
estudantes do Cecap, o prefeito 
reputou que "os trabalhos da 
Sedesct são, talvez, os que 
considera dos mais 
importantes". Finalizando, 
reafirmou; "Diante de pessoas 
como vocês — que ensinam e 
que aprendem —. eu me curvo 
e rendo minhas homenagens". 

Com a formação da nova 
turma, a terceira desde 
fevereiro de 1997, o Cecap 

reafirma o cumprimento de 
seus objetivos: formar e 
capacitar mão-de-obra para o 
mercado de trabalho. UE nós, 
da direção do Cecap e da 
Sedesct, junto com o prefeito 
Ildon Marques, pretendemos 
implantar novos cursos" — 
confessou Aciléa Santos, 
diretora. Para a titular da 
Sedesct, Sofia Oliveira, o apoio 
do prefeito lldon Marques tem 
sido decisivo para os trabalhos 
do órgão. "A formação de mais 
essa turma é uma vitória para 
nós, porque representa mais 
pessoas habilitadas para se 
auto-sustentar E eu destaco, 
por isso, o apoio decisivo que 
nos tem dado o prefeito lldon 
Marques" — disse. 
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■ Beira Rio 

Recuperação está 

acontecendo a todo vapor 

fFoto: Pinheiro 721 -7090 
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A recuperação está sendo intensa com o objetivo de 

recuperar a Beira-rio o mais rápido possível 

As obras de humanizaçào árvores nativas no lado da para reforma da Beira-Rio 
avenida próxima ao Rio 
Tocantins. A distância entre uma 
árvore e outra será de oito 
metros. 

Já o Departamento de Obras 
e Engenharia está fazendo o 
alargamento das passarelas em 
volta dos lagos e recuiKTaçáo de 
meios-fios. Os trabalhos 
iniciaram na última segunda-feira 
(11). O Deparlainento de Obras 
e Emgenhariatem uma previsão 
de 120 dias para concluir os 
trabalhos neste setor. Antonio 
Nogueira, responsável pelo 
departamento, informou que 
trinta e quat ro homens estão ã 
disposição deste setor de 
construção. 

O Departamento Municipal 
de Trânsito (DMT), também, 
está arrumando no local. A 
avenida está recebendo uma 
nova sinalização. O DMT está 
fazendo a demarcação das faixas 
de pedestres, para o 
estacionamento e todos os 
outros tipos de sinais 
necessários para que possa 
haver a movimentação dos 
veículos sem colocar em risco a 
vida dos pedestres. 

Uma outra inovação prevista 

de toda a área da Avenida 
Beira-Rio continuam sendo 
executadas pela Prefeitura de 
Imperatriz, através da 
Secretaria Municipal de Infra- 
estrutura ( Sinfra ). Três 
departamentos de Sinfra ( 
Urbanização, Obras e 
Emgenharia e Trânsito) estão 
com suas equii>es trabalhando 
no local. Atualmente, estão 
sendo executados os 
trabalhos de sinalização da 
avenida. limpeza e 
conservação dos lagos, bem 
como o alargamento das 
passarelas. 

Quinze homens do 
Departamento de Urbanismo 
estão trabalhando diariamente 
no local desde Io de agosto. 
Além da limpeza dos lagos, 
está acontecendo um trabalho 
de arborização nas marginais 
da avenida. Um dos lagos 
apresenta um grande índice de 
poluição e sua limpeza será 
com o auxílio de máquinas 
dada a dificuldade de acesso ao 
local por causa do mato. 

O encarregado pela parte 
urbanística, Francisco Barros, 
informou que serão plantadas 

construção de uma ciclo 
para proporcionar uma mau., 
segurança aos pedestres. 
Segundo Jairo de Oliveira, 
secretário da Sinfra, o objetivo 
disso é evitar o 
congestionamento das 
bicicletas e motos no local e 
eventuais acidentes. () que a 
Prefeitura deseja e manter a 
tranqüilidade no local, 
principalmente àquelas 
pessoas que usam aquele 
espaço como um meio de 
lazer e ideal para práticas 

Vsportivas. 
^ A Avenida Beira-Rio 
ganhará também um bosque 
iluminado. Os engenheiros da 
Sinfra já escolheram o local 
para a colocação de árvores 
que formarão este bosque, 
líle será implantado no talute 
(barranca do rio) para com 
isso conter a erosão que 
ameaça, atualmente, a 
construção da avenida. 

Os postes de luz já 
existentes serão aproveitados 
para iluminação tanto das 
pistas quanto do bosque. 
Além disso, toda área da Beira- 
rio ganhará mais verde. 
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Vereadores querem Major Melo no III BPM 

Côncavo & 

Convexo 0 

Conor Farias 

Bom dia, 
governadora! 

Estamos quase no final do 
mandato da governadora 
Roseana Sarney e as obras 
não saem. Até quando esse 
quadro continuará? Cobrar 
nunca é tarde, tendo em vista 
que Imperatriz cresce e 
carece de apoio 
governamental. 

De olho 
na carne 

A Secretaria de 
Desenvolvimento Rural do 
Município continuou, ontem, 
com a campanha de 
fiscalização que tem como 
objetivo colocar um ponto 
final no abate clandestino de 
animais em Imperatriz. 
, larquinhos, titular da pasta, 

ompanhou a equipe. 

Semeando 
cultura 

O Ministério da Cultura, 
por intermédio da Secretaria 
de Política Cultural, vai 
inaugurar, em setembro, a 
primeira biblioteca para 
atender à . população 
assentada pelo projeto de 
reforma agrária do Governo 
Federal. Será no aqui no 
Estado do Maranhão, que 
tem a maior população de 
assentados do País, 
concentrada no município de 
Governador Nunes Freire, 

nde estão 6 mil famílias. O 
cervo da biblioteca vai 

circularem todo o município 
com um serviço de malas de 
livros dirigido a toda a 
população. 

A Biblioteca Municipal de 
Governador Nunes Freire 
será modelo para todo o 
Brasil. Sua sede funcionará no 
mesmo prédio da Escola 
Municipal, atendendo tanto 
aos estudantes quanto à 
população em geral. Uma 
extensão do acervo, instalada 
no centro do Parque da 
Cidade, funcionará como 
biblioteca demonstrativa, nos 
mesmos padrões da existente 
em Brasília, onde se divulgam 
livros e se prom ovem 
atividades de estímulo ã 
leitura. 

O projeto faz parte do 
Programa de Qualidade e 
Produtividade nos 
Assentamenos da Reforma 
Agrária, que coordena ações 
in ter ministeriais, para 
garantir melhores condições 
de vida às as comunidades 
assentadas. 

Patrimônio 
da humanidade 

O casario de São Luís, o 
mais bonito cartão postal da 
cidade, vai ganhar, a partir de 
dezembro, um aliado para sua 
preservação. 

A Unesco já aprovou o 
dossiê técnico que eleva a 
capital do Maranhão à 
condição de Patrimônio 
Cultural da Humanidade. 

Cidade 
Alerta 

O repor ter-apresentad or 
Francisco do Vale vem tendo 
uma boa atuação no comando 
do Cidade Alerta, programa 
veiculado pela TV Capital, 
Canal 5 (Rede Record), c que 
mostra os bastidores policiais 
da cidade Grande. Duas 
características estão 
marcando o comunicador; 
humildade e determinação, 
elementos essenciais para se 
alcançar o sucesso em 
quaisquer projetos de vida. 

Vacinação 
garantida 

Neste sábado, a partir das 
8 horas, também estará 
sendo deflagrada em 
Imperatriz a Campanha 
Nacional de Multivacinação. 
Na cidade, o trabalho fica por 
conta da Diretoria Regional de 
Saúde (Três Poderes) e 
Secretaria Municipal de 
Saúde (Centro). 

Fazendo 
elogios 

O senador Romeu Tuma 
(PFL-SP) afirmou que o 
Curso Superior de Polícia, de 
São Paulo, "gerido por 
autoridades vocacionadas e 
bem formadas para o 
exercício do poder em apoio 
ao cidadão de bem e às 
instituições democráticas", 
oferece garantia de um 
sistema de segurança pública 
nos moldes pretendidos por 
todos os brasileiros. 

Vacinação 
gratuita 

Ele se refere à formatura, 
ocorrida recentemente, da 
terceira turma do curso que é 
destinado aos policiais de 
mais alto posto da carreira, a 
de Delegado de Classe 
Especial. 

Esse fato, a seu ver, 
fortalece a confiança no 
futuro da Polícia Civil de São 
Paulo e deve servir de 
exemplo aos demais estados. 

A Câmara Municipal de 
Imperatriz aprovou ontem , em 
sessão plenária, requerimento 
solicitando da governadora 
Roseana Sarney, a manutenção 
do Major Melo no comando do 
Terceiro Batalhão de Polícia 
Militar, localizado no bairro 
Bacuri. 

O requerimento foi subscrito 
por quinze vereadores com 

assento na Casa de Dorgival 
Pineiro de Sousa. 

Na justificativa do 
requerimento, os 
parlamentares de Imperatriz 
afirmam que o Major Melo 
''durante sua interinidade, tem 
recebido o apoio inconteste da 
população pelo trabalho que 
tem desenvolvido no 
policiamento preventivo na 

cidade de Imperatriz". 
Ainda segundo o 

requerimento, a Câmara de 
Vereadores "tem recebido 
manifestações de segmentos 
da sociedade, manifestando 
Satisfação pelo trabalho ora 
desenvolvido pelo comandante 
citado". 

Além da goverandora 
Roseana Sarney, os deputados 

estaduais com atuação na 
região tocantina, Milton Lopes 
e João Paiva receberão cópia do 
requerimento. 

Os vereadores de 
Imperatriz querem que os 
deputados da região 
intercedam junto ao Palácio 
Henrique De La Rocque para o 
Major Melo permaneça a frente 
doBI BPM. 

Campanha de Multi-vacinação 

49 Postos estão a disposição da comunidade 

Quarenta e nove postos, 99 
volantes e IO fixos estão a 
disposição do imperatrizense 
para a campanha de multi- 
vacinação que começa amanhã 
em todo Brasil. 

Os postos fixos estão 
habilitados a vacinar a jyopulação 
contra sarampo, difteria, tétano, 
coqueluche, tuberculose, tétano 
adulto e paralisia infantil. 

Podem ser vacinadas, 
crianças que estejam com vômifi), 
diarréia, grii)e, tosse, doença de 
pele ou mesmo, desnutridas. 

As crianças prematuras 
também devem ser vacinadas. 

O Jornal Capital publica a 
seguir a relação de postos fixos e 
volantes. 

Postos Fixos 
Centro de Saúde Cumaru. 
Centro de Saúde Nova 

ImixTatriz. 
Centro de Saúde Santa Rita. 

Centro de Saúde Vila Dibão. 
Centro de Saúde Vila Nova. 
Posto de Saúde Lagoa Verde. 
Posto de Saúde Coquelândia. 
Posto de Saúde Camaçari. 
Posto de Saúde Olho D'Agua 

dos Martins. 
Posto de Saúde Três Poderes. 
Postos Volantes 
Unidade Integrada Nova 

Vitória- Conjunto Nova Vitória. 
Rodoviária. 
Chcche Nossa Senhora de 

Fátima- Parque Alvorada I. 
Centro Educacional Frei 

l )amião- Parque Alvorada 11. 
Hospital Regional - Centro. 
Mercearia- Porto da Balsa. 
Escola Urbano Rocha - Av. 

Bernado Sayão. 
Hospital Geral - Rua Ceará. 
Escola Adelino Lojies-Bairro 

Santa Inês. 
Escola Pedro Ferreira 

Alencar-Av.JK. 

Escola Mourão Rangel - Praça 
Brasil. 

Hospital São Vicente Ferre- 
Praça da Meteorologia. 

FNS - Rua Coriolano 
Milhomem - Centro. 

Escola Dom Pedro II - Vila 
Fiquene. 

Escola Pedro de Abreu - Vila 
Fiquene. 

Escola Santa Teresa IVÁvila - 
Vila Cafeteira. 

Escola Delaher Fiquene - Vila 
D)bão. • 

Creche da Vilinha- Bairro da 
Vilinha. 

Igreja Avivamento Bíblico. 
Congregação Batista 

Alvorada- Parque Alvorada II 
EscolaTancredo Neves - Vila 

Redenção. 
Escola Municipal Ipiranga- 

Vila Ipiranga. 
Voz da Telma - Parque 

Amazonas. 

CIEI- Bairro Imigrantes. 
Hospital Nice Lob..'>- Parque 

SãoJosé. 
Escola Santa Fé - Rua Paraíba. 
Sindicato dos Taxistas - Rua 

Rio de Janeiro. 
SESÍII - Conjunto Cristo Rei. 
Escola União - Praça da 

União. 
Creche Dom Bosco - Rua 

Dom Pedro II. 
Escola Amaral Raposo 
HI Batalhão de Polícia Militar 

- Leôncio Pires Dourado. 
SESI1 - Mercadinho. 
Clube das Mães - Parque 

Anhaguera. 
Associação Bairro Asa Norte 

- Bom Sucesso. 
CAIC - Bom Sucesso. 
Escola Tomásia Carvalho - 

Ouro Verde. 
DNER - BR 010. 
Rotary Clube - Rua Frei 

Manoel Procópio. 

180 Kg de carne foram apreendidos 

Atendendo orientação d<i 
secretário Marcos Rodrigues 
(Desenvolvimento Rural),: 
fiscais do Departamento de 
Inspeção Municipal (Dim) i 
prosseguem com ai 
fiscalização aos açougues 
que comercializam carne 
abatida clandestinamente. So 
no primeiro dia de 
fiscalização, quartà-feira (13). 
foram aprendidos THO kg de 
carne em diversos pontos da i 
cidade: 200 pela manhã e. 
à tarde, outros 180 kg. iã 
incineradas. A fiscalização e 
uma determinação do 
prefeito Ikíon Marques. 

Além do Dim, participam 
do trabalho fiscais doa 
departamentos da 
IMensom do Consumidor 
(Deçon), também vinculado 
à Secretaria do 
Desenvolvimento Rural 
(Serur), e da Vigilância 
Sanitária, órgão da Secretaria 
da Saúde (Semus). 

Os açougueiros que 
comercializam carne abatida 
fora de frigoríficos ou do 
Matadouro Municipal têm 
sua carne apreendida e, 
postoriormente, incinerada. 
Além disso, eles estão 
Sujeitos ao pagamento de 
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Prefeitura xnt 
maltas à Secretaria de Estado 
da Fazenda, que também 
acompanha a fiscalização da 
Serun E, havendo reincidência, 
podem ter ate seus açougues 
fechados pela Fazenda 
estadual. Da parte da Sernr, a 
fiscalização tem por objetivo 
evitar o consumo de carne 
abatida, sem inspeção, o que 
pode causar ao homem doenças 
como a cMiccrcose, ahrucelosc 
e a aftosa, por exemplo. 

Na maiíhã de quarta-feira, a 
operação foi realizada no bairro 
Bacuri, setor Mercadinho e vilas 
Nova, Lobão e Cafeteira. À 
tarde, prosseguiu no Centro, Foi 
na avenida Bernardo Sayão, 

■mera mais ISO qttiJutt de cante apreendida 
num único açongue, onde a 
fv >ru r at ir vendeu 1 St} kg e, nos 
demais açougues fiscalizados 
no Centro, constatou-se haver 
normalidade, Nas casas onde a 
carue vendida passa por 
inspeção, os fiscais a identifica 
por meio do Certificado de 
Inspeção, emitida pelos 
frigoríficos ou matadouro» ou 
mediante carimbo com as 
inscrições TOM' e 
'inspecionada'. 

Da parte dos fiscais do 
Departamento da Vigilância 
Sanitária» são dadas 
advertências aos proprietários 
de açougues que estejam ainda 
em situação Irregular com o 

saneamento. Estes também 
são solicitados a comparecer 
à vSetmís. no prazo de 72 
horas, para convt rsar com 
diretor > da divisão, São 
condições de higiene básicas» 
exigidas por Lei, as seguintes: | 
2,3 metros de azulejo, uo 
mmtrao; serra (que pode ser 
manual); ventilador; pia (para 
se lavar as mãos); e balcão em 
mármore ou azulejo, 
obrigatoriamente., 
Geralmente, segundo o fiscal 
Antonio Corrêa Filho, édado 
o prazo de até dias parã que 
o açougueiro se adeque às 
condições de anseio e 
saneamento estabelecidas. 

VALE TRANSPORTE 

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

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

por THOMPSON MOTA 

Mun icipa liza çã o 
Escolarizaçâo 

O Prefeito Hdon Marques 
entra em 'ação' e com 
certeza será protagonista de 
dois filmes importantes para 
a nossa cidade e Região. O 
prefeito viajou ás pressas 
para a Capital São Luis, no 
sentido de resolver com a 
máxima urgência a 
implantação da 
municipalização em nossa 
cidade, uma iKTguntinha sem 

vergonha, será que tem alguém 
em Imperatriz que é contra a 
municipalização da Saúde 
?????????? O outro é a 
escolarizaçâo que vem quente, 
chamo atenção com relação a 
fiscalização, o restante vai dar 
certo, com certeza, pelo menos 
é que todos nós esperamos. 

Veraneio 
Final de semana se 

aproxima, começa a expectativa 
da população com relação as 
praias, opções não faltam. Pedra 
Caída localizada no Município 
de Carolina tem tido a 
preferência por suas cachoeiras 
lindíssimas, dizem inclusive que 
as águas são afrodisíacas, Praia 
do Meio bastante freqüentada 
pela praticidade , conta com 
apoio da Secretaria de Infra 
Estrutura com relação a 
limpeza, latas para 
recolhimento do lixo foram 
colocadas em pontos 
estratégicos, além de garis, que 
deixam a praia em perfeito 
estado de higiene, e i)or fim a 
Praia do Cacau freqüentada 
pelo povão, com acesso fácil 
através da Empresa de 
Transportes Imperial o usuário 

fica praticamente dentro da 
praia e ainda conta com o 
privilegio da passagem 
integração, ou seja, paga apenas 
uma passagem de qualquer 
bairro para a praia. Vamos 
aproveitar o final de semana 
sem exageros, todo cuidado é 
pouco. 

Bancários 
Trabalhadores em 

estabelecimentos bancários se 
movimentam constantemente 
através de seu Sindicato no 
sentido de diminuir o número 
elevado de demissões . a 
preocupação é geral, em todas 
as cidades brasileiras os 
Banqueiros alegando prejuízos 
estão fechando algumas 
agencias ou informatizando o 
que deixa os trabalhadores 
inconformados. Segundo o 
Sindicato Nacional todos os 
meses são demitidos centenas 
de empregados no setor. Como 
as coisas mudam neste País, 
quando jovem a minha mãe dizia, 
estude meu filho pra você entrar 
para o Banco do Brasil, hoje a 
situação é completamente 
diferente, se não entrar no PDV 
- Pálido de Demissão Voluntária. 

o trabalhador é demitido na 
marra. Que saudade do Brasil de 
antigamente , bancário era 
autoridade em qualquer 
Município, Gerente mandava 
mais que Prefeito. 

Oposição 
O velho metalúrgico Luis 

Inácio Lula da Silva, está a cada 
dia mais empolgado com a idéia 
de ser candidato novamente a 
Presidência da República, a 
chamada oposição se debruça 
nos pontos falhos do Governo 
FIIC como por exemplo: 
Desemprego, Reforma Agrária, 
Crise no setor de Segurança 
Pública, Fraudes constantes no 
sistema de saúde, etc , com 
isso cresce os movimentos 
populares, policiais de todo o 
Brasil com rarissímas exceções 
paralisaram suas atividades 
reivindicando melhores salários, 
sem terras se mobilizam 
invadindo órgãos públicos, sem 
teto invadem conjuntos 
presidenciais, para o ex- 
metalúrgico Lula já é um bom 
começo para usar como 
discurso em todo o País. a partir 
do mês que vem. Pé na estrada 
companheiro. 

Gebnfre# o coordenador da TVT ( CMX eotá ultimando 
preparativos para co/ocar no ar a emissora do Pr. Antonio 
leite, canal 21 em I WF, com a casa toda em ordem. Gel está 
encontrando (UScuIdLides para eacmitrarprofissionais na área 
técnica, se você se acha competente Ijabüite-se, e boa sorte. 

0 prefeitu de Açailâijdia Dr. Deusdete Sampaio está pisamlu jia 
bola, a população começa a ficar decçjtáonada , a secrdáría do 
Conselho MunicijwJ de Saúde de Imperatriz Conceição Amohm i 
acusa o pi vf ilo de desviar recursos do setor de saúde, issoémuiio 
sérí'). 1 >eusde(e é Mmlieo e sabe que é um crime desviar verbas da 
saúde. Aliás0 IVefeiio ainda não iKigou os profissionais de tefevi-vio 
que tnibalharara na sua canipanha política. 

Hoje no nosso Programa na TV Capital amai 5 (Rede 
record) OlhOO da farde estaremos abordando com 
profundidade a situação dos Moto Taxistas em nossa cidade, 
presenças do presideate das emf?resas de Moto Taxistas, 
presidente do Sindicato dos Taxistas, Diretor da TCI 
(transportes urbanos), Promotor de Justiça, Diretor do DMT \ 
E l 'M Vereador representando a Câmara Municipal, 
participação espeçialda população através do nosso Repórter \ 
de Plantão Messias Júnior, com o telefone 977 2159. Se 
ligue, participe comunicando, comunique-se participando. 

Estamos sentindo a falta do eomjjetente Jornalista WiUiam 
Marinho com sua coluna diária, profissional de alta qualidade e 
equilíbrio, ex assessor do Governo Dorian Meneses, um dos 
melhores narradores osperfivos da América I atina. WiUiam Marinho 
não (x »de ficar de tora do contexto polília) e social de nossa cidade. 

Espaço Aberto para a 

Ci a 
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Tredencri compnshow, com.br 
por FREDERICO LUIZ 

ttetó- fceía ttà& dite 

Certas culturas, fazem apenas você "parecer" mais 
culto 
João Eétada Btânco ____ 

Há de sutqtr, uma estnela no céu toda vez que você sorrir: 
G8berto Gil 

JC na 
WWW! 

O Sistema Tucanu's de 
Comunicação e a Júpiter 
Internet fizeram convênio. O 
Jornal Capital será o 
primeiro da cidade na Web, 
a teia que reúne os 
internairtas do Globo. A 
Rádio Capital AM também 
tem sue espaço na Web, junto 
com a TV Capital. 

Cultura 

de Verniz 

"É tudo aquilo que você 
podia morrer sem saber" 

Jogo de 
Paciência 

Tanto Napoleáo quanto 
De Gaulle eram aficcionados 
do "solilaire" - um jogo de 
paciência. O primeiro, 
dedicava-se a ele antes de se 
engajar em qualquer 
batalha. O segundo, aixmas 
preparara a primeira mão do 

JC na 
WWW II 

Porque navegar é preciso. 
A idéia, no futuro, é lançar o 
Capital On Line, o primeiro 
Jornal em tempo real do norle- 
nordeste. 

//_ 
Bem 
pior // 

O Banco do Estado do 

jogo (em 9 de novembro de 
1970) e travou sua última: 
batalha; empafideeeu, deixou 
cair as cartas, baixou a cabeça, 
<■ morreu poucos minutos 
depois 

Lemingues 
suicidas 

Os lemingues, roedores da 
Escandinávia, ao atingirem 
certo número, atiram-se ao 
mar em grandes massas, 
nadando para o oeste até se 
afogarem, ja se especulou que 
isso se deva a uma "memória 

Maranhão, Bem, continua 
bem pior. Até os caixas 
eletrônicos deixam de 
funcionar e esta semana, 
prejudicaram duas 
professoras que foram 
"assaltadas" por essas 
maquininhas. O objetivo da 
governadora Roseana Sarney 
é desmoralizar a Instituição 
para depois vendê-lo a preço 
de banana. Igualzinho FHC 
está fazendo com as estatais. 

racial" herdada de uma terra 
fértil que teria existido entre 
a Europa e a América do 
Norte. Porém, o mais 
provável ê que esse suic ídio 
seja o método dos lemingues 
para seu controle 
demográfica. 

Uca 
Uca 

A luta uca-uca, travada 
pelos índios do Alto Xingu 
durante a festa do Quarup. 
tem muito pontos em comum 
corn o sumó ja{«mês. 

Pensamentos Clássicos 

"Quem não bebe não treme" 

"Em boca mole a dentadura bate até que pula" 

"Mal de Parkson é assim: quem pode pode, quem não pode se sacode' 

"Quem não tem cão abana o rabo" 

"Para um bom abutre meia carniça basta" 

"ü pior vesgo é aquele que não quer ser" 

"Ladrão que rouba ladrã tem 100 anos de reclusão" 

"Quando a esmola é grande o santo diz: - Confira" 

X 
Curto e Grosso 

# Dia Ki, não esqueça. E dia de multivacinação. 

# Quem é o deputado federal do "Ildão" em 98? Lançem suas apostas. 

# Ontem, aconteceu o jantar do APA. Mais do que nunca, eandidatíssimo à Assembléia. 

# Nailton e Gruz já cairam. Quem são os próximos? 

# E aquele ditado: Para c air, basta estar de pé. 

% A Coluna do José Filho deve voltar às páginas do JC. 

% Breve, brevíssimo. JC na WWW JC na WWW JC na WWW 

# Aquele abraço para Luciano da Júpiter. Esse saca Internet. 

O Jornal Capitalé uma publicação do 

Sistema Tutanu's de Produfões 

Narciso Pires França Coelho José Filho 
Diretor Presidente Diretora Financeira Diretor Comercial 

JORNAL CAPITAL 
Super Quadra 602. Rua 4. Casa 3 - CEP 65900-000 - Telefax (096) 723-3022-lmpera(riz-MA 

Distribuidor exclusivo para todo Brasil: José Ailton dos Santos Cardoso 
Rua Bom Futuro, 583- Fone: (098) 722-13387723-3022 - Imperatriz-MA 

Representante Nacional 
Formato-Fone: (011) 214-1634-São Pauh-SP 

Prederico Luiz Frcdson O. Rodrigues Cláudia Pinheiro 

. Diretor de Redação Diretor Gráfico Diretora informática 

Subeditores: Francisco du Vallc, Josafá Ramalhoe Raimundo Primeiro (Revisão) 
Colaboradores: Machado Neto. Linda Veloso. Soraya Luiza. Renilson Sousa, Jorge 
Quadros Thompson Mota e Messias Júnior 
Montagem e encadernação: Pedro Neiva e Paulo José 
Impressão: Clodomir Alves 

. 0 Jornal Capúaí recebe- noticiários da Apciu ia listado e Voz da América 
Os artigose notas assinadas nas Colunas bem como os ensaios publicados, não refielem 

im-íKsari.tmente a opinião do Jornal 
Tolos e tnalcrias enviadas na.» ^ rao d. voh idas. mesmo qiu não publicadas 

Utilidade Pública 15/08/97 
v . .-S-,■- •- ...... ^ .s no 

Polícia Militar  ] 190 
Delegacia de Plantão   j 722-1287 
Corpo de Bombeiros | 193 
Hospital de Plantão (Geral) ■ i 721-2187 
Hospital de Plantão (Pediatria)  721-2187 
Aeroporto  721-0662 
Estação de Trem 1 723-2260 
Hemomar  I 722-2737 
Tropigás I 721-4528 
Paragás I 721-1795 
Alcóolicos Anônimos  | 721-7711 
Prefeitura Municipal   722-1748 
Câmara Municipal»    723-1652 
Fórum Henrique de La Rocque   L _L__J 721-0404 
Disque Boi na Moita — 1 722-1956 
Defesa do Consumidor   i 193 
Cemar 1 j 196 
Caema  722-2505 
Correios  721-0136 
Receita Federal  ; 721-2486 
Secretaria Estadual da Fazenda  721-0944 
Polícia Federal  722-1071 
Polícia Rodoviária Federal 722-3048 



JORNAL CAPITAL Editor responsável: Josafá Ramalho sexta-feira, 15 de agosto de 1997 □ regional □ 1-5 

Distribuição dos recursos do SUS favorece os ricos 

A denúncia é do Senador Waldeck Orleans, afirmando que as Regiões e Estados mais pobres são prejudicados 

O Senador Waldeck Ornelas 
(PFL-BA) afirmou que a 
semelhança do crédito 
educativo, do salário-educaçâo, 
do FGTS, do BNDES, da 
irrigação e dos incentivos para a 
ciência e tecnologia, a 
distribuição de recursos do 
Sistema único de Saúde (Sl)S) 
tem funcionado segundo 
princípio do "desequilíbrio 
institucionalizado", acentuando e 
legitimando os desequilíbrios 
regionais do país. 

Ele defendeu a 
descentralização dos serviços 
de saúde, mas não de forma 
aleatória e anárquica, com a 
União simplesmente deixando 
de exercer suas funções. E 
preciso, a ser ver, desenvolver 
ações de capacitação e 
assistência técnica, além de 
garantir recursos para as regiões 

em que eles são escassos. Na 
sua opinião, é preciso também 
unificar nacionalmente os gastos 
per capita e garantir recursos 
proporcionalmente superiores 
aos estados com altas taxas de 
mortalidade infantil. 

Waldeck defendeu, ainda, 
uma reformulação na estrutura 
de gastos do SUS, para 
privilegiar a medicina preventiva, 
a saúde pública, os programas 
de vacinação e de controle de 
endemias. 

Os diferenciais no gasto per 
capita em 1996, na opinião do 
senador, demonstram que o 
SUS privilegia os estados mais 
ricos. Neste ano, para uma média 
nacional de gasto per capita de 
R$ 50,24, apenas seis unidades 
da Federação ficaram acima dela, 
e 21 estados abaixo da média, 
sendo que Roraima registrou 

apenas R$ 25,41 per capita, 
observou. A distribuição 
regional dos recursos do SUS 
evidencia a mesma 
concentração, destacou o 
senador. 

Para Waldeck Ornelas, o 
principal fator de distorção nos 
repasses do SI JS está na "lógica 
do faturamento"-o sistema paga 
pela prestação dos serviços e 
não pelas necessidades da 
população. Dos cinco estados 
que mais gastam com pessoal, 
três estão entre os que mais 
recebem recursos. Afirmou. 

Em a] »arte, o senador Edinson 
Lobão (PFL-MA) disse que a 
injustiça é mais grave quando se 
considera que a "população mais 
pobre e carente é a que mais 
adoece", por deficiências 
nutricionais e j )or falta de serviços 
de saneamento básico. 

Prefeitos realizam 

Congresso 

O evento está acontecendo no Conventos das Mercês 

na Capital, durante 3 dias os chefes de executivos 

discutirão diversos assuntos em pauta 
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Luiz Rocha, presidente da FAMEM 

Foi aberto na manhã 
desta quinta feira no 
Convento das Mercês em 
São Luiz, o primeiro 
Congresso Estadual dos 
municípios. 

Durante três dias, os 
prefeitos vão debater sobre 
Fundo de Participação dos 
Municípios, Administração e 
outros. O presidente da 
FAMEM, e prefeito de 
Balsas, I aiíz Rocha, disse que 
o objetivo do Congresso "é 
mobilizar os prefeitos para 
um recesso de integração, de 
modo que na troca de 
experiência e vivências dos 
municípios, se possa fazer 
um diagnóstico da realidade 
maranhense" Luiz Rocha 
acrescentou que um 
segundo objetivo do 
encontro "é a discussão dos 
problemas localizados em 
cada município e cada 

região"; e finalmente, ele 
explicou que o terceiro ponto 
do encontro será firmar uma 
posição dos municípios sobre as 
medidas adotadas para os 
municípios. 

O ex-governador Luiz Rocha 
disse que os município não 
podem ser marginalizados no 
processo, ele considera 
fundamental a participação dos 
chefes de executivos 
municipais na elaboração de 
projetos e de tomadas de 
medidas tanto por parte do 
governo Estadual com Federal. 

O presidente da FAMEM, ao 
comentar as dificuldades dos 
novos prefeitos em 
administrarem seus municípios 
"é a falta de dinheiro" ele 
considerou desnecessário 
qualquer outro comentário; para 
Luiz Rocha, "Nenhum chefe de 
executivo pode enfrentar maior 
dificuldade, do que a falta de 

recursos. 
Nesta Quinta feira, os 

prefeitos discutiram de 
forma mais ampla, o Projeto 
que visa, promover uma 
reforma no Estatuto da 
FAMEM; para hoje, sexta 
feira, está previsto para as 
()8h()() o início de debates 
sobre e os recursos do Fundo 
De Participação dos 
Municípios, Bloqueios, 
Seqüestras e suas aplicações. 

Para o sábado, último (lia do 
Congresso, está previsto um 
debate sobre Educação 
Moderna. Políticas e Métodos 
do Ministério da Educação, o 
tema será explanado pela 
professora Isabela Maria 
Barros Cabral de Lima, 
delegada do MEC e também 
os debatedores da Secretaria 
de listado e da Educação e dos 
município de São Iniz, Caxias, 
Godó, Coroatá e Imperatriz. 
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Waldeck: SUS serve aos ricos 

Câmara aprova emenda 

que prorroga o FEF 

A medida permitirá que os Estados e Municípios 

continuem amargando a dificuldade financeira 

Cora 342 votos a favor e; 
121 votos contra, foi aprovado 
pela Câmara Federal a 
prorrogação do FEF- Fundo 
de Estabilização Fiscal. 

Com a redenção de parte 
dos impostos de renda dos ; 
Estados <• Municípios, o FEF 
deve render cerca de R$ 28 
bilhões por ano, os recursos 
serão utilizados em 
programas essenciais nas 
áreas de educação e saúde. 

De acordo com a relatora 
da emenda, deputada lêda 
Crúdos, o fundo é essencial 
para a estabilização da 
economia, principalmente, 
enquanto não vem a reforma 
Fiscal e Tributária "O Fundo ; 
de Estabilização Fiscal é 
fundamental, exatamente, por 
que ele é uma maneira não 
inflacionária de custear os 
gastos da união" disse a 

deputada, acrescentando que 
"antes dele sobrasse dinhoiro 
vinculado numa conta, não 
poderia ser utilizado em outra 
ficava dinheiro parada, tendo 
que se gerar dívidas para; 
financiar alguma coisa que não 
era vinculada ou era 
emergencial e prioritário" 
explicou lêda Crúdos. 

Pela emenda aprovada os 
Estados e Munic ípios terão uma 
recorapensação escalonada das; 
perdas, 50% do imposto de 
renda neste ano, 60% no ano que 
vem, e 80% em 1999; a proposta 
de prorrogação do Fundo de 
Estabilização Fiscal segue i 
agora para o senado, onde vai 
depender de mais dois turnos 
antes de ser promulgada. 

A proposta apresentada na 
emenda que sugere reposição i 
das perdas aos Estados e 
Municípios, isso era parcelas 

anuais, não agradou muito 
aos chefes de executivos 
Estaduais e Municipais, 
principalmente aos 
prefeitos que enfrentam 
duros problemas 
financeiros: para eles. a 

^ aprovação do EEE agora, 
provocará o "rompimento 
da válvula de 
estrangulamento", para 
quem Já recebe os repasses 
do Fundo de Participação 
reduzidos, a situação de 
flagelo tende a continuar. 
Muitos prefeitos torciam 
pela nao aprovação da 
emenda na câmara dos 
deputados, mas ela passou, 
e os deputados que se 
posicionaram favoráveis do 
governo federai e "contra os 
municípios, terão que dar 
explicações em suas bases 
eleitorais. 
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Com a aprovação d*} FEF, municípios cvníuiuarào no buraco 
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Jorge Quadros 

Embromação 

K por falar nos 
"pobres" professores, 
todos estão com seus 
contra-cheques em mãos. 
Acontece que o prefeito 
prometeu que ía fazer o 
pagamento na segunda- 
feira passada. Mais uma 
vez, só "papo". Os 
professores foram ao 
banco e nada. apenas uma 
expectativa para 
pagamento no dia 21 de 
agosto. Isto se não houver 
outro imprevisto. E bom 
ressaltar que os referidos 
contra-cheques são para o 
pagamento do mês de 
maio. 

Ameaças 

Os professores, 
revoltados com a falta de 
responsabilidade da 
administração municipal 
ameaçam não retornar às 
salas de aula no próximo 
dia 21 quando começa o 
segundo semestre letivo. 
Eles não acreditam mais 
nas promessas do alcáide 
que até agora não 
cumpriu com nenhuma 
das que foram feitas aos 
"nobres e amados gurus". 

Encontro 

A presidente do 
Diretório Municipal do 
PT, Ne ide Moraes e o 
delegado do partido. 
Domingos César, 
encontram-se em São 
Luis, onde participam do 
XVII Encontro Estadual 
do PT. Na pauta de 
discussões, a 
reestruturação do partido 
no Maranhão, Eleições 
98, entre outras. O 
encontro que começou na 
quinta-feira, se estenderá 
até o próximo domingo. 

Filiação 

Dois vereadores, 
Eulália do Norte e 
Valdécio Ferraz, viajaram 
ã São fLuis, 
acompanhados do 
prefeito Deusdete 
Sampaio para assinarem 
ficha de filiação no 
PMDB. A expectativa era 

de que quatro vereadores 
estariam desde ontem no 
partido, mas dois não 
puderam ir à Capital. No 
entanto, os edis irmão 
Carlos e Antonio Treva já 
garantiram que na primeira 
oportunidade estarão de 
"mala e cuia" no partido do 
prefeito. 

Erramos 

Na matéria de ontem, 
publicamos que a 
secretaria de Infra- 
estrutura tinha sido 
despejada por falta do 
pagamento do aluguel. Na 
verdade, a secretaria 
despejada foi a de 
Planejamento, cujo o 
secretário, J uscelino, 
também pediu demissão. 

Sucata 

O Centro de 
Treinamento que foi criado 
na administração Leonardo 
Queiroz com o intuito e 
profissionalizar menores, 
tirando-os das ruas, está 
c o m p 1 e t a m e n l e 
abandonado. Durante os 
meses de governo da 
"Força do Progresso" o 
Centro não recebeu um 
centavo de investimento. A 
Ação Social, responsável 
pelo funcionamento do 
Centro não deu ainda o ar 
de sua graça. As máquinas 
estão sucateadas, a horta 
simplismente desapareceu 
e os tanques para a 
criação de peixes estão em 
precárias condições. 

Sucata II 

Alguns meninos estão na 
esperança de que um dia a 
Ação Social ou mesmo o 
prefeito possam dar 
continuação às atividades 
do Centro de Treinamento 
que já "ajundou" muita 
gente no passado. Não se 
pode pensar em evolução 
ou "progresso" se não 
existe "força" de vontade 
ods que administram um 
município deixando as 
crianças sem pespectiva de 
um futuro próspero. 

Parado 

E por falar em crianças, 
até hoje, o Conselho 
Tutelar dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
não retornou às suas 
atividades devido ao 
atraso no pagamento dos 
salários dos conselheiros. 
Estes, reclamam atraso de 
nove meses e ainda da 
falta de material de 
expediente e outras 
"cositas mas". Enquanto 
isso, nossas crianças 
continuam por aí, 
1 jerambulando.. .| )erambulando... 

Culatra 

Começa, novamente, a 
exurrada de reclamações 
contra o alcáide cá de 
casa. Uma reunião que 
estava marcada para 
terça-feira, às nove da 
manhã, com diretores e 
professores, par que 
todos pudessem tomar 
conhecimento de como 
anda a administração, 
acabou não acontecendo. 
Não se sabe porque 
cargas (Lagua o prefeito 
sumiu. Os professores 
ficaram "t ir i rica" e 
juraram que a coisa não 
vai ficar assim . Segundo 
alguns professores o 
prefeito fugiu pela 
culat ra. 

Asfalto 

Na viagem que o 
prefeito Deusdete 
Sampaio féz anteontem a 
São Luis, manlevi 
contato com a 
g o v e r n a d o r a R o s e a n a 
Sarney e alguns 
secretários e conseguiu a 
assinatura do convênio 
que autoriza a 
implantação de dez 
quilômetros de asfalto 
em nossa cidade. 
Segundo i n formaçõe s. 
dentro de poucos dias os 
trabalhos de 
asfaltamento começarão 
em açailândia. 

Ciretran 

Igual a musica 
"Devagar... devagarinho" 
de Martinho da Vila, o 
Ciretran de açailândia 
vai fazendo o seu 
serviço. Na caladinha o 
Dr. Bandeira está 
tentando fazer 
Açailândia um município 
modelo, tanto e que aqui 
já esteve um técnico 
para estudar o nosso 
trânsito e nossas ruas, 
inclusive deveremos ter 
ate semáforo. Tomara 

Destaques 

Os titulares do 
programa Difusora 
Esportes, lendo à frente 
a colega Leidinalva. vão 
promover na próxima 
sexta-feira, 22, unia festa 
espetacular que 
homenageará os 
destaques do capeonato 
da primeira divisão. O 
evento ocorrerá na 
quadra da Sunil e 
animado pela Banda 
Jovem. Vamos lá. 

Cartas ou matérias 
para esta coluna basta 
enviá-las para Rua São 
Paulo, 106 ou ligar 
paríi 978-1 5 93 
Açailândia (MA). 

B/C - O poÍNT do 

seu FínaI de semana 

- Sexta-feira, seresta 

com Grupo Tai, com o 

melhor da música 
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- Domingucira 

Dançante da Banda 

Alta Tensão. Mulher 

CJ2g<M* 

Estacionamento 

exclusivo da Praia do 

Cacau. Carros, motos e 

caminhões, pelo preço 

único de R$ 1,00 
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o oue pode fAm me 

0 

Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone, j 

Rí ?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

R? 6,00 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n0 85 - Maranhão Novo 

Aceitamos cheque - FONE: 721-1438 

Programa Rádio Povo 

das lOhOO às 11h45 na Rádio Capital-AM 

APRESEMT ÂCfiOt r RAM Cl SCO DO VAU 
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Ursinho Cebion 
O radialista Roberto 

.arUns também conhecido 
pelos amigos mais chegados 
como "Curió'" acaba de 
ganhar mais um apelido: 
"Ursinho Cebion". Tudo isso 
por causa do comercial das 
farmácias Guimarães que o 
mesmo gravou, que o 
mesmo gravou, e que está 
dando de brinde o ursinho 
pra quem comprar o tal 

medicamento. Claro que o 
carinhoso apelido é apenas 
uma brincadeira dos amigos, e 
o Roberto com o seu senso de 
humor deve até achar 
engraçado, h por falar no 
Roberto, ele ultimamente anda 
meio sumido da mídia, e só 
agora reapareceu no comercial 
e em uma matéria gravada 
recentemente para o programa 
Thompsom Mota. Dizem que 
é impossível alguém chupar 

cana e assoviar ao mesmo 
tempo, pode até ser, mas o 
Roberto Consegue falar e 
assoviar. Só ele consegue! 

Quem é o cantor? 
É Edson Fernandes que 

depois de muita batalha 
conseguiu gravar na Rádio 
Capital não conseguiu 
emplacar no rádio e achou 
desistindo. Só que o seu 
grande sonho mesmo era se 
tornar cantor, começou 
cantando em serestas até que 
conseguiu com alguns amigos 
lançar um disco ainda em vinil 
onde cada um gravou uma 
música. Só que o fracasso foi 
total, além do "Bolachão" ser 
muito ruim a falta de condição 
financeira era tanta que nen 

mesmo a foto dos cantores foi 
impressa na capa do disco. Só 
que agora a coisa parece que 
está menos pior, o Edson 
depois de muito trabalho 
conseguiu gravar a 
"Bolachinha" que é intitulada 
o "Gigolô da Leidiane". Pode 
até não tocar, mas gravou! 

Se Ferrou 
Pode até parecer estória de 

matuto, mas essa é verdade. 
Anderson Mota (filho de 
Thompson Mola) foi jantar em 
um famoso restaurante da 
cidade em companhia de 
alguns amigos e da dupla 
Claudinho e Buchecha, 
chegando no restaurante o 
Anderson disse que preferiu 
que a dupla pedisse o jantar 

pois imaginava que os mesmos 
fossem pedir alguma coisa 
diferente que ele ainda não 
tinha comido. Só que os caras 
depois de muito olharem o 
cardápio acabaram pedindo 
filé com fritas, coisa que ele já 
estava enjoado de comer. 
Mesmo assim teve que 
encarar. Quebrou,a cara! 

Falando pra Surdo 
Talvez pelo hábito de 

sempre fazer reportagens para 
o rádio pela unidade móvel, o 
repórter Léo Costa ainda não 
se adaptou totalmente ao ritmo 
da televisão, sem dúvida 
alguma é um bom repórter, 
mas está falando muito alto o 
que está prejudicando o seu 
trabalho. Baixa o volume 

rapaz, você é bom! 
Tô fraco 

Talvez por ainda não ter 
muita experiência em 
trabalhar ao vivo em um 
estúdio de televisão, 
confesso qij^ ainda estou 
um pouco "robótico" como 
o repórter de plantão no 
programa Thompson 
Mota. Não observo apenas 
o trabalho dos outros, mas 
principalmente o meu , e 
reconheço que tenho que 
melhorar, acima de tudo 
sou auto-crítico com o meu 
trabalho, mas faço o 
máximo para errar o 
mínimo. Ninguém 
perfeito, e só erra quem 
faz! 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF* ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos 

Defina os rumos de sua 
.rreira. Aproveite a oportu- 

nidade para colocar em dia 
pequenas coisas. 

N- da Sorte: 59 

A troca de idéias e experiên- 
cias com os amigos pode trazer 
um novo impulso à sua vida 
neste momento. 

Leão 

Touro 

N- da Sorte: 40 

Câncer 
bo 

Por mais que as coisas em 
volta pareçam cada vez mais 
difíceis, aproveite para tomar a 
dianteira. 

Np da Sorte: 44 

Libra 

Não se prenda o que deixou 
pendente ao longo dos dias. 
Não espere chegar amanhã, 
faça tudo hoje. 

Ne da Sorte: 10 

Sagitário 

Não precisa se humilhar 
para ter a certeza do que você 
quer. Lembre-se ninguém 
merece o seu sofrimento. 

NQ da Sorte: 54 

ÍU) 
Virgem 

m 
Escorpião Capricórnio 

Aquário 
✓WA 

Tanto a posição do Sol 
como a de Mercúrio, o pla- 
neta da comunicação, favore- 
ce, neste momento. 

N2 da Sorte: 23 

P~0 Peixes 

A energia de Júpiter con- 
1 inua aluando d( forma inten- 
sa em seu signo, lavorecen- 
do a coragem. 

N2 da Sorte: 13 

() momento e excelente para 
d( monst rar seu carinho e a 
expressão dv suas idéias para 
as pessoas. 

N2 da Sorte: 29 

Encontros, contatos e até 
mesmo discussões podem ge- 
rar mudanças. Mas tonu cuida- 
do. 

N2 da Sorte: 60 

E hora de mostrar sua capa- 
cidade de comunicar-se, de fa- 
zer novos contatos, aprender 
coisas novas. 

N2 da Sorte: 33 

Você pode ter uma nova Novas perspectivas pro- 
idéia e conseguir o que deseja, fissionais comerçaráo a sur- 
Basla lei" um pouco de fé e ve rá gir, mesmo que, aparenle- 
como as coisas mudam. mente, tudo continue na 

N2 da Sorte: 40 mesma. N2 da Sorte: 60 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora Canal 
10 Mirante Canal^jJ 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

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 
13:00 Prog. Tompsom Mota 
14:00 Esporte Total Ixjcal 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa II 
16:00 Supermarket 
16:3)0 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 O Rádio na TV 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta- Ia 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 
00:3.0 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 
18:50TJ 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 Onzee Meia 
01:15 Jornal do SBT 
01:50 Perfil 

Não forneceu programação 

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 
11:3() 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 Ômega 
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 I>e5 -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 Unia 
Richers) 
20; 15 Série Ilardball, Força 
Bruta 
21: lOJuca Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 

Country Dance 

A 'Pia Lateraíe novamente a estreia da noite. 'Depois do 

Sucesso do 'Batdance na abertura da casa, a direção 

incrementa sua programação e promove a mais solicitada de 

todas as noites Uma 9{gite Country, mocinhos e bandidos, 

peões, vaqueiros e cazvboys irão confronta-se em um duelo de 

animação e aventura. Ulfuito som e agito farão da 'Via 

Laterab um salon do vebho oeste, portanto assegure seu íugar 

nesta aventura, que começa a partir das 21:00 horas, 

adquira sua camiseta na 'Minas Brasil. 

Jantar 

Como manda o figurino, a Igreja batista 'Jdissionaria 

promove nesta sejçta feira às 20:00 horas no restaurante so 

SlMãí, jantar para casais, objetivando angariar fundos para 

a construção do seu templo e levar a palavra do Senhor. O 

encontro terã ainda como preleitor da noite o Bastor júnior, 

da Igrja Assembléia de Deus, localizada a av. Bernardo 

sayão, que escolheu como tema: A 'Jamilia. Os interessados 

podem adquirir seu convite no SBÍAd. 

Moda 

Os homens reclamam, que não hã estrutura que agüente... 

apesar das mesmices de sempre, a coleção Verão 97/98 estão 

cada vez mais, ou seja, cada vez menos. Borque as minis 

estão microscópicas os decotes e feridas cada vez atingem o 

inatingível. Só que os reclames masculinos é só charme, eles 

adoram! 'Embora a ousadia e sensualidade seja a marca da 

coleção 97/98, todos os comprimentos comparecem, mas o 

moderno mesmo é o que quase encobre os joelhos, só que 

neste caso as feridas éfundamental. 

Campanha 

A Igreja Assembléia de Deus do Alinistério Seta, localizada 

à rua Duque de caxias, deflagrou campanha para construção 

de ampliação do seu templo. Se você quiser contribuir com 

esta obra do Senhor é só informar-se através do 738-1332 ou 

978-1439. Você pode contribuir ainda doando camisetas de 

malhas, que serão trabalhadas e vendidas ao preço de 

5,00 reais. 

Musa Ver3o/97 | Incrições: no 

Boticário 

Dia 16 de agosto no Qigantào com: 

a presença da bela Renata Banhara, capa 

de Ele e Ela e do modelo Vitor Xavier 

Ç-Av 

m 

m 
l 

Tm destaque o èeío casai'Jrancisca (O 'Boticário)e Antônio 

Carvaífo (Banco do BrasÜ) , 

x-xi-T. 

- 

iB 

A 

Mário Saraiva e Leide em recente evento 

social na Cidade do Ferro 

Curtas SL Boas 

Hstá uma loucura o assedio em torno do modelo i ftorXavier que desembarca amanhã na 

cidade de ferro e mostrará suas performances ao vivo no Çigantão. Depois que o classudào 

apareceu no fguíIfile em um stripe deitou muitas bonitas querendo descobrir a fórmula da 

performance do monumental. 

O bonitão fona lio 'largas deverá embarcar neste domingo na cidade 'Maravilhosa para rever 

amigos e familiares. O bonitão com certeza devçará muitas "minas" saudosas. 

'Lporfalar no bonitão de Ipanema, o seu inúmero circulo de fàns que segurem as lágrimas. 'É 

que um amigo me confidenciou, que a cegonha deverá visitá-lo em outubro. 'E a felizarda, e 

uma quarentona. Mulher de sorte! Que diga a Cidade de Zé Doca. 

-lá que o assunto de hoje e bonitões, os quentões estão mostrando que continuam com todo 

gas. A prova disso é um amigo meu de olhos verdes do ramo madereiro, que tem cumprido a 

risca as tão famosas fases do Domem. 'Ele por exemplo (segundo ele ) esta na fase do macaco. 

E não hã n fetos que o segure completamente. É bacana se cuida estes são os primeiros 

sintomas da idade do Condór. 

Elimine 

sua timidez 

Fale para aquenos e grandes 
grupos conquiste-os realizando a 

verdadeira arte da comunicação. 
Tudo isso em apenas 15 horas 

WAR PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS 

Curso de Oratória e Marketing Pessoal 
FAC11JTADOR: DR. ORLANDO AUGUSTO JR. 

227-1191 981-7681 
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Linda Veloso 
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y\]es+ci Koje, cxcronie-aemclo c\ eleição 

poro novo dire+orio elo y\ s s o el o ç ò o ]\A e el I o o ele 

CJiiApero+ri^y lopo opôs o y\ssembléio ôneroly Koverô 

uíno seres+o elonçon+e eom início "poro òs 22l-\00. 

jícuicameiito- 

CD clire+or presielenle elo (Sopri Veículos Lúcio no 

Lobõoy por+icipou es+o seinono e»n Brosílio ele umo 

reuniõo no Borel poro lonçomento elo "Lourrer^ picop 

Bi es to com cer+ezo o omigo ele.semborco Koje e»n 

nosso cieloele e elentro ele mois olguns ellos estorô 

opresentonelo oos seus clientes mois l \m lonçomento 

Borel. 

iiiiiiiil f 
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Xrio bostonte s impo tico jormoelo pelos meelicos Vv. 

Br Pocbeco I^r. L\ilson Kit. Sempre 

brill\onelo nos noites itnperotrizense 

i 
S m ocajcm 

omigo Sbirley A^^rguesy encontro-se viojonelo poro 

Belem onele |oi visitor suos lojos Lilione. Sbirley estorô 

retornonelo oinelo esto semonoy poro elor continuieloele 

os otivieloeles ejue exerce como voluntôrio ele 

JnAperotrie. <S outros otivieloeles gue desenvolve com 

Bostonte |elB emborcou ontem poro os terros 

ceorenses o empresôrio do noite A^^dene Borges gue 

certomente retornorô com mui.texs novielodes. (S guem 

jicou no comondo do Zero durou joi o espertíssimo 

/doeore Borros gue com certeeo elorô conto do 

reco elo. 

(Zortfaci 

Trimeuro e orno. 

Fuj» Foto Brasil 
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Tek o Sxclusividodes esto coma umo pro»noçõo dos 

elegses. Blusos o portir ele B$ Í2/00 e sopotos o 

portir ele R$ 20/00/ gue tol ir no novo endereço elo lojo 

gue jico no SinAplício yVloreiro com Benedito Leite e 

conjiro ele perto. 

y\ duplo TDD Luc io e jAIeiro Bonelo utno elegôncio 

gue broto elo olmo sem risco ele exagero 

r; ma 

«»? 

wmmm 

Sr. Selmor e/Metvzo elegôncio e cKorme elo belo cosol 

gue seunpre ma ore o presenço nos eventos do city 

Imprecol 

industria de pré-moldados e construção Ltda 

(postes, tubos, lajes e estacas de concreto) 

Br - 010 km 1342 - Bairro Exposição 

® 721 - 2995 

VENHA A CAPRI VEÍCULOS 
COM 1ECERTODA A UNHA RJKJJ 97. .MtÊÊÊÊM 

* PREÇOS PRÜMÜCÍ0NAIS 

* PIAMOS DE FINANCIAMENTOS ESPIÍCLAIS. 

* CONSORCIO NACIONAL i ÜRD 

PENSE FORD, PENSE CAPRI 
Fo uc: (09S| 722-2112 Fm (098) 7 22-2666 

.i 
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Francisco do Valle 

Vem ai 
E pensamento do 

diretor presidente do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação Conor 
Farias colocar no ar o 
(ele-jornal da Record 
edição local. Para isso 
duas simpáticas 
senhoras estão 
passando por um 
período de avaliação. A 
intenção do diretor 
presidente do grupo é 
colocar no ar um tele- 
jornal com qualidade e 
credibilidade. 
Parabéns 

Copào 
As coisas não estão à 

mil maravilha como 
vinham anunciando a 
crônica esportiva no 
que se refere ao Copão 
Maranhão do Sul. O 
selecionado de João 
Lisboa depois da 
péssima apresentação 
dentro de casa no 
empate em 3 a 3 com o 
representante de 
Imperatriz - Sena- 
Sociedade Esportiva 
Nobre A r m a ç õ e s d e 
acordo com a comissão 
organizadora terá uma 
missão quase 
impossível que é 
vencer o Comercial em 
Dom Elizeu. 

Sena 
O Sena-Sóciedade 

Esportiva Nobre 
Armações esta 
treinando firme para 
garantir a classificação 
à próxima fase do 
Campeonato. O técnico 
Geraldo Alves apesar 

do empate fora de casa 
não gostou da 
apresentação de sua 
equipe que deixou 
escapar a vitória no 
finalzinho do jogo quando 
estava vencendo por 3 a 1 

Cacau 
A Praia do Cacau sem 

recebendo um grande 
número de banhistas nos 
finais de semana. Os 
mesmos erros cometidos 
no ano passado estão se 
repetindo nesta 
temporada de veraneio. 
Toda orla da praia é 
constatado entulhos, 
como resto de comidas, 
latas e outros. 

Talismã 
O Cruzeiro Esporte 

Clube é o Brasil no 
Mundial de Inlerclubes 
contra um representante 
da Inglaterra. 0 time 
mineiro garantiu o pássa- 
p o r t e ao derrotar o 
Esporte de Cristal (Peru) 
na última quarta-feira em 
Belo Horizonte pelo 
placar de 1 a 0. O atacante 
Elivelton confirmou de 
vez a fama de Talismã. 
Em todos os grandes 
clubes que passou o 
atacante foi o responsável 
pelas conquistas com gols 
espetaculares. 

Encurralou 
O vereador Otair Linço 

Moreira encurralou o 
também vereador Macedo 
na sessão realizada na 
última quarta-feira no 
plenário da Câmara 
Municipal. De acordo 
com Otair Moreira, o 

Deu na Imprensa 

Os vereadores de Imperatriz estão preocupados com 
o auto índice de assalto que vem acontecendo nas 
imediações do Cefet. De acordo com o vereador Macedo 
autor de um requerimento que pede ao presidente da 
Câmara, vereador Valmir Izídio para que forme uma 
comissão de vereadores para apurar os fatos se mostrou 
irritado com a situação. Para Macedo a culpa é do 
governo do estado e da Cemar que mantém a iluminação 
pública naquele local. 
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parlamentar mirim João 
Macedo de forma 
irresponsável se 
pronunciou em um canal 
de televisão fazendo 
criticas contra uma 
indicação feita pelo 
mesmo naquela casa de 
leis. 

Sugeriu 
Otair Moreira sugeriu 

através de um documento 
(pronunciado) que a 
prefeitura alugasse 
alguns prédios que se 
encontram há muito 
tempo sem ocupação, 
para que se abrigasse os 
c a m e 1 ó s que se 
encontram espalhados 
pelas calçadas e praças 
públicas. 

A indicação 
De acordo com um 

documento enviado para 
este colunista pelo 
vereador Otair Moreira, 
ele apenas solicitou que a 
indicação fosse 
submetida a apreciação 
do plenário e em seguida 
fosse enviado ao 
executivo. 

Na TV 
Otair Moreira disse na 

tribuna do Palácio 
Dorgival Pinheiro de 
Souza que Macedo não 
teria sido feliz em sua 
entrevista pelo fato do 
mesmo ter afirmado ao 
repórter João Batista que 
Otair Moreira estava 
contra o camelôs. A 
indignação de Otair 
Moreira fez com ele 
arrancasse do auditório 
vários aplausos... 

Ismnel Morais, vereador de Senador La Kocquc, é leitor do Jornal Capital 

Ondas Curtas 
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Pedro Ambrósio aguarda mais uma chance. 

O vereador Valmir Magalhães continua com os pés no chão 

Valdinar Barros também... 

Otair Moreira encurralou Macedo 

Arnaldo Alencar deu uma escorregadinha 

Vamos fazer política com à razão... 

E não por paixão. 

Paixão só existe uma, e nacional! 

E mais bonita e mais gostosa... 

Os gabinetes dos vereadores já tem serviço de som 

Que maravilha. 

Com isso os assessores permanecem nos gabinetes 

Valmir Izídio anda meio desligado 

Será o que é que esta aconfecendo? 

E por falar em Valmir Izídio... 

Na sessão da última terça ele se retirou na mesa. 

E mais uma vez.... 

A vereadora Angeliquinha comandou os trabalhos... 

Diga-se de passagem muito bem. 

As criticas às vezes ajuda. Construtivas é claro. 

Você melhorou 1 00%. Parabéns. 

Reunião proveitosa com o APA. 

Pimpão 

■|gf: 

Os Ftan f asíi;tí.Aminhos 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

Fone; 722 3317 

01 -Borracheiro 

10- Vendedores 

externos 

04-Operadores 

de patrol de base 

02-Capintelros 

04-Arniadores 

extutura de 

ferragem 

01-Baba 

05-Doméstíca 

LABORATÓRIO CIESIO FONSECA 

urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

AplicAÇÕES EM ÍUNdoS 

jÁ SOMAM 1 7% do PIB 

As aplk açíKS financeiras nas várias modalidades de fundos, 
os de renda lixa e variável, alcançaram U$ 115,49 bilhões no 
final de julho, alj;o como 17% do PIB (Produto Interno Bruto), 
que é tudo que o País produz em um ano. 

PoUpANÇA E CDB 

As cardenetas de poupança abrigaram mais de R$ .s;5 bilhões, 
sc bem que os fundos são compradores de Cl )Hs, 

So as aplicações em Bundos de Investimento Hnanceiro 
(MFs) alcançaram k$ 124 bilhões no final de julho, secundo o 
Banco Central O aumento foi de 1.1!»% sobre o saldo em :>0 de 
junho e ch Id.tio'.'. so!)re o final de 9(). 

Os RECURSOS 

de 99. (I'SP/IT/11/8). 

Assunção 

M erca^o- 

.21% 

PoupANÇA 

Hoje    

Amanha   1,23% 

Fonte: BC Gazeta Mercantil (723-1759). 

UfiR (FecIeraI) 

RS  RS 0.9108 

URM (MunicipA!) 

Agosto/97  RS 09,11 

UFr ( EsTAduAl) 

Agosto/97 R$20.21 

UPC (FEdERAl) 

Agosto/97 RS 13,99 

DóIar 

* Paralelo RS 1,14 

* Turismo RS 1,10 

* Comercial RS 1,08 

Cotações de 14.07.97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 14.07,97 

RS. .50 

Agosto/97 

SaLárío Mínímo 

 R$.120,00 

SaLárío FamíIía 

Maio/97 RS 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

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

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

IN© bATENTE 

|)r. Tadeu acaba de chegar de São Paulo, onde participou de 
importante congresso sobre os últimos avanços da 
otorrinolaringologia (ouvido, garganta e nariz), trazendo na 
bagagem, novos conhecimentos e técnicas que já estão sendo 
utilizados no atendimento à sua clientela. 

Sem FoLqA 

\ loialidadr dos nvur-^os dos P IF^í-aá no< d' bõ dias. 
os mais rentáveis, pois são livres de compulsório. 

Ides fecharam julho com R$ 108.25 bilhões de patrimônio 
líquido, 1.31% a mais do que em junho e 35,31% sobre dezembro 

Comemora-se hoje. 15, o 1 )ia da Assunção de Nossa Senhora. 
Vale o registro com os parabéns da Otorrinocenler, ali na 

l.uis Domingues, sob o comando do Dr. Carlos Tadeu B. de 
Matos (721-8921 e 722-29:10) 

Quem ainda não olhou na folhinha, deve anotar esta: o feriado 
de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, vai cair num 
domingo. 

I-: não num dia útil como muitos estão imaginando. 

OUIINA 

Dezenas do concursp 323 da QUINA: 
32, 34, 52, 68, 73 

SupER Sena 

Dezenas do concurso 123 da SuperSena: 
05, 12. 13, 17, 25, 31 
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Humor 

Tinha um pênis tão minúsculo que, 

quando ia transar, usava, para fazer 

volume, camisetinha, camisinha, 

casaquinho, paletozinho e 

sobretudozinho. 

(Playboy/ agosto/97 nas bancas numa 

distribuição da Dimapi).) 

Aníversaríantes ACM 

Se você está aniversariando hoje, receba 

os parabéns e os votos de muita 

prosperidade da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 

quilo, marmitex e aquela saborosa feijoada 

aos sábados). Na av. Getúlio Vargas, esquina 

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

IMPERATRIZ 

DIA € HOIT€ 

PARA ANUNCIAR, DISQUK: 723.3327 

HOTÉIS-POUSADAS 
POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740. Centro, fone; (098) 723.2323. fax: (098) 723.11()S 
(113 aptos.. 4 suites, piscina, restaurante, sauna. 2 salões dc 
com cnçòcs.) 
SHALON HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2624. fax: (098)722.2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. 560. Praça de Fátima, fone: (098) 722.3355. 

Quem também hoje no caonchego da família e dos 
amigo inhos, é o garota o aí da foto, Carlos Eduardo, 
que está completando dez anos de idade. O 
aniversariante é filho do casal amigo Francisco Evilásro 
T. de Melo e Maria dos Santos (leia-se Livraria 
Imperatriz). Vale o registro com os melhores votos de 
muitas felicidades aos Carlos Eduardo. Tim-tim. 

MOTÉIS 

MOTEL STYLUS 
Rodovia BR-010. s/n. fone: 723.2374. 
LEBLON MOTEL 
Av Pedro Nciva dc Santana. 523. fone: (098) 723.3754. 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-OIO. fone: (098) 721.4021. 

SEX SHOP 

PREASURE SEX SHOP - PRODUTOS EROTICOS 
Rua Benedito Leite - Mcrcadinho (cm frente ao BIG BOX) 

AGENCIAS-TURISMO 
SLNSET ARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone: (098) 722.3075 
ESTACAO LAZER (Eventos e Turismo) 
Rua João Lisboa. 1249-A. fone (098) 721.7717. 
POSSEIDON TURISMO 
Kna Paraíba. "Do. fone (008) 723 2788. 

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av Bernardo Sayào d Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone; (098) 722.'3838. 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa. 119. Entroncamento, fone: (098) 7210592. 
FEITO À MÃO 
Av. Getúlio Vargas. 1863. esquina c/ a Alagoas, fone: (098) 721.3565 

CANTINAS 
DON VITO 
Rua Ccl. Manoel Bandeira. Centro, fone; (098) 721.3565. 
ISAAC 
Rua 15 dc Novembro. Beira Rio. 

BARES E RESTAURANTES 
ZEROGRAU 
Rua Ccl. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 722.1732. 
PAMONHA PURA 
Av Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2465 
CANELEIROS BAR 
Rua 15 de No\embro. Centro, fone: (098) 721.5007. 

LOCADORAS - VEÍCULOS 
INTERLOC ADORA (Rent acar) 
Av Dorgival P. dc Sonsa. 990. Centro, fone: (098) 721.3153. 
LOCALIZA (Rent acar) 
Rodo\ ia BR-010. 29. fone: (098) 721 4507. 
LOCAVEL (Locadora de Veículos) 
Rua Ceará. 843. 

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

DANCETERIAS 
FLV BACK 
Av Beira Rio. fone; (098) 722.1810. 
BROADWAY 
Rua Mal. Hermes da Fonseca. 325. Bairro Juçara, fone (098 
721.6184. 

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

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

SERVIÇOS EDITORIAIS 
Redação, revisão e edição de documentos e textos em geral 
 ® 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

Materiais para 
escritório, escolar, 
bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

S6rvet CLÍNfCA LAB. E PET SHOP 

SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO LTDA. 
Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 

Laboratorias e Atendimento á propriedade rurais 

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

Rua Simplicio Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/MR-0190 

L Rua Luís Domingues, 1400 ■ Centro ■ Fone: 721-4135 • Imperatriz - Maranhão 
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Governadora inaugura obras em Coelho Neto 

Em sua itinerância na regiáo dos Cocais, Roseana Samey visita os municípios 

e inaugura rodovia e subestação de energia 
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Roseana Sarney, inaugura obras na região dos Cocais 

A governadora Roseana 
Sarney foi recebida com festa 
na tarde ontem em Coelho 
Neto, ela desembarcou na 
cidade às IfihOO rapidamente 
falou a população e em seguida 
juntamente com o prefeitos da 
região, vereadores, deputados 
estaduais e federais, fizeram a 
inauguração de várias obras do 
Estado naquele município. 

Dentre as inaugurações 
feitas por Roseana Sarney 
ontem em Coelho Neto, está 
uma subestação de energia 
elétrica, com equipamentos de 
última geração e com qualidade 
suficiente para ser uma das 
mais importantes do Nordeste; 
Roseana também inaugurou a 
MA034. que ligarão município 
visitado a BR 31(i. 

Em seu contato com a 
população, Roseana Ficou 
emocionada, naquela cidade a 
chefe do poder executivo 
estadual tem grande 
popularidade, "Não esquecerei 
essa calorosa recepção de 
vocês, assim como os 
senhores, as senhoras, os 
jovens e às crianças, não j iodem 
esquecer que tem uma 
governadora que está vigilante 
aos problemas de vocês" disse 
em seu discurso. 

A governadora fez em 
seguida um balanço de suas 
atividades itinerantes, ela citou 
como exemplo sua visita aos 
municij lios da regià<i T<x antina, 
"onde também foi anunciado 
obras" e manifestou interesse 
em visitar os Cocais em breve. 

Durante sua permanência 
em Coelho Neto. a 
governadora Roseana Sarney a 
exemplo do que aconteceu em 
outros municípios por onde 
passou, foi lançada como 
candidata a reeleição as, 
prefeito vários vereadores 
manifestaram apoio ao seu 
nome para a eleição do ano que 
vem. 

Como quem não está 
preocupada com eleição, 
Roseana Sarney continua sua 
peregrinação em busca de 
apoio dos chefes de executivos 
e também de vereadores. 
Ouvir seu nome sendo 
aclamada como candidata a 
reeleição, é na verdade, tudo 
que sua excelência gostaria de 
escutar. 

■ Bacabal 

Projeto de aceleração do ensino fundamental já está em funcionamento 
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Projeto reduz período para conclusão do primário para apenas 2 anos 

Na cidade Bacabal já está 
em pleno funcionamento o 
projeto de aceleração do 
ensino fundamental. O projeto 
está sendo executado no 
Maranhão a três anos, sendo 
que naquela cidade apenas há 
dois anos. 

A diretora regional de 
educação, professora Maria 
Soares, disse "que o projeto 
tem sido tem sido bem 
divulgado e que já alcançou 
destaque e reconhecimento 
internacional por parte de 
autoridades ligadas a 
educação". 

Em Bacabal, o projeto já 
realidade em trinta e nove 
turmas, o que Maria Soares 
considerou um privilégio, 
"digo isso por que estamos 

sendo atendidos" justificou, 
acrescentando ao mesmo 
tempo lamentar que em sua 
cidade existam tantas crianças 
com defasagem no aprendizado. 

Maria Soares, destacou a 
importância do projeto, como 
sendo uma forma de deixar os 
alunos atualizados, já que na 
maioria dos casos, as crianças 
são tiradas da sala de aula pelos 
próprios pais, isso, segundo ela, 
ocorre principalmente na época 
das palhas do arroz, quando os 
filhos precisam ajudar na 
colheita. 

Pelo projeto de aceleração do 
ensino fundamental, os alunos 
que cursam o primário, podem 
fazer a primeira e a segunda 
série num ano. e a terceira e 
quarta em outro ano, resumindo 

assim o tempo de quatro para 
apenas dois anos a conclusão do 
curso de primário. O projeto não 
acarreta o aluno, o aceleramento 
é feito por meio de métodos 
dinâmicos de ensino, e até já 
houveram comprovação de um 
maior aproveitamento | )or parte 
do educando, que antes não 
tinham conseguido vagas nas 
escolas por ler ficado reprovado 
por dois anos consecutivos. 

A diretora regional de 
educação de Bacabal, disse que 
em seu município, os alunos 
juntamente com os professores 
participam de um planejamento 
escolar, ajundando a decidir o que 
vai ser explanado, o que 
desperta maior interesse em 
está na sala de aula e maior 
atenção aos estudos. 

Dinheiro para 
campanha eleitoral 

O suposto programa 
gt iveminienta] "Brasil em Ação" 
criado {xira remediar um dos 
pontos nTtk-os da camjBuha de 
reeleição de EMC, vai gastar no 
ano que vem R$ 35 milhões em 
ijublicidade j)ara tentar sair da 
cladestinidade, e dar uma 
mãoanhaàcajrnianha rceleiiorai 
< I( • Fernai ido í lei iriqi te C "an l< )s<». 
Adthheirama eqüivale a 10% de 
toda a verba publicitária gasta 
durante o governo EMC. O 
"Brasil em Acao" foi lançado em 
agosto do ano passado, durante 
a campanha eleitoral para as 
prefeituras. Como se vê, seria 
mais honesto se os markeleiros 
do governo federal 
denominassem o programa de 
"Verbas jjard R<x4eiçào". 

Candidaturas 
femininas 

A Nova lei eleitoral prevê o 
aumento de eotas para 
eandidaturas femininas por 
partido. Nas eleições de 98 as 
cotas serão de 25% das vagas e 
para as próximas eleições 
passariam para 30%. cnquanio 
isso lideranças (k) EM! >B. tentam 
OMivemxT, oreíator do piojeto de 
há Ideitoral. deputado Carlos 
Apoliftárió (RMDB-SR) a 
"abraçar" o pfcjetp eleitoral 
produzkk > ik) Ríüáíio do llaníiji (». 
Caso apresente alguma 
nsisténcia, o lUqnitado irá para 
"frigideira". 

Pauta Fiscal é 
implementada 

ASHFAZ, reíiüzou na última 

quarta feira um encontro com 
chefes dos trinta maiores Rostos 
Fiscais do Estado A mmiao foi 
realizada para discutir a 
implementação da Raula Riscai, 
marcada para esta sexta feira. 

A Rauta Fiscal é um 
documento úe fiscalização 
importante, onde contém uma 
lista cm torno de â.tKX) itens de 
produtos acabados, com os 
valores praticados a nível de 
atacado é varejo. <) que vão coibir 
os comerciantes de realizarem 
operações com preços bem 
abaixo dos praticados no 
mercado. 

Seminário debate sobre 
saneamento básico 

O Secretário geral do S1NTAF 
Jorge Cuba, esteve ontem jx-la 
manha t-m reunião no Sindicato 
dos Urbanitáríos i>ara debíiíer 
sobre a realização do 1 Seminário 
de Saneamento Amhienlal e 
Saúde dé São l.uiz. o evento vai 
acontecer em novembro. 

O Seminário tem como 
objetivo mobilizar a pojniiação e 
o poder público para juntos 
discutirem e elaborarem uma 
política de saneamento para a 
cidatle (k São luiz. Na reuniãoo 
SUS I íM' afirmou sua decisão de 
colaborar com a organizaçáo tio 
evento. 

Festejo em 
Senador La Rocque 

Está acontecem bem Senador 
]ja Rocque mais uma festa em 
homenagem a Nossa Senhora da 
/Sssunção (jadroetoi da cidade 

A cada noite a festa ( ont a com 
a celebração de novena e mkssa, 

c no movimento de pátio os 
leilões, barracas, jxsícariase 
músicas ao vivo reúnem <<s 
fiéis em bons momentos de 
confraternização. 

O festejo encerra-se 
domingo com uma procissão 
seguida de missa e a 
realização do sorteio do 
bingo de um 1x4. 

Festa religiosa em 
Nova Vitória 

lambém em Nívh 
Vitória, o festejo em bom | 
padroeira do lugar 
aconteeendo. I fm dos mais 
tradicionais de Imperai ri/, a 
festa religiosa está reunindo 
centenas de pessoas a cada 
noite. 

O testejo de Nova Vitoria 
lambém encerra-se dia 17, 
próximo domingo. 

Agência fluvial de 
Imperatriz 

Termi na ht >je < is t rabalhos 
de concientizaçáo da 
imj lortância da r< gularizaçíu > 
tias embarcações bem como 
suas habilidades 
desenvolvida i*da Marinha 
ix>r meio de sua agência tia 
cidade, 

Aoperaçào teve imeiodia 
1 (i t le juibi > e fern una! u < lia 
15 de agosto. Os trabalhos 
dirigidos aos proprietários < 
condutorest le embarcaçéK-s, 
terá a partir de agora um 
efeito imnilivo.ja que todos 
tomaram pleno 
coitoecimento dos objetivos 
de segurança que a Marinha 
quer implíintar. 

Viaje com Expresso Açailândia e 

ih; 

i M 

tenha certeza de uma boa viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

CAC 
Cétttrâl dCr At£tldlfkientO Expresso, Açailândia, além de transportar passageiros, oferece 

também o tranporte de carga e encomendas no Maranhão e outros 
ao Cliente Estados du País. 

Expresso Açailândia, tianporlando cargas c encomendas com 
pontualidade, segurança e responsabilidade. 
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Campanha de Multivacinação também atinge Imperatriz 

Todos os preparativos já foram definidos no sentido de que seja imunizado o 
trezentos e noventa e quatro), 
crianças menores de um ano 
e 34.866 (trinta e quatro mil, 

Preocupado com a saúde 
da população, o prefeito Ildon 
Marques já determinou a 
Secretaria de Saúde do 
Município a elaboração de 
vários projetos para 
intensificar ações de controle 
de algumas doenças. E, entre 
elas, as imuno-previsíveis. Por 
isso, está dispensando todo o 
apoio possível à Semus na 
coordenação da Campanha 
Nacional de Multivacinação, 
em Imperatriz, no próximo 
sábado, dia 16; 

Ele ressalta também a 
importância de parceria entre 
a Prefeitura e demais 
instituições públicas e 
privadas, para que o evento 
corresponda as expectativas. 

O Ministério da Saúde e a 
Secretaria de Estado da 
Saúde, definiram que 
Imperatriz de acordo com a 
meta da campanha deve 

[PM (nnalm 

maior número possível de crianças 

facilitando o acesso da sarampo, tríplice (difteria, 

vacinai mu 
Semus u de verte que usar as vacinas é o melhor tratamento 
para evitar certas doenças, como paralisia infantil 

oitocentos e sessenta e seis), 
crianças menores de cinco 
anos, 4,394 (quatro mil, 
trezentos e noventa e quatro), 
gestantes. 

Atualmente, a Secretaria de 
Saúde do Município, conta 
com 10 postos e centros de 
saúde. Todos eles já prestam 
esse serviço à popula,ào 
diariamente e na campanha 
atuarão dentro do cronograma 
dos postos de vacinação fixos. 

A Divisão de Imunização 
da Semus, cuja chefe é Maria 
das Graças Bezerra, 
responsável pela coordenação 
da campanha no município, 
informou que possivelmente 
serão instalados 40 postos 
volantes, ou seja, em escolas, 
igrejas e sedes de entidades 
comunitárias, para cobertura 
de Iodos os setores. 

o acesso 
comunidade. 

Na manhã, desta quinta- 
feira,14, está previsto a 
distribuição da relação de 
postos de vacinação à 
imprensa, porque alguns 
serão definidos hoje. 

A participação dos órgãos 
de comunicação é 
fundamental para o sucesso 
da campanha. 

O "carro-chefe" da 
Campanha Nacional de 
Vacinação é a poliomielite 
(paralisia infantil), porque o 
vírus da doença ainda existe 
em vários pontos do mundo e 
que há sempre o risco dele 
voltar ao Brasil. 

Por isso, para evitá-lo é 
importante que levem seus 
filhos menores de cinco anos 
ao posto de vacinação. 

E também estarão á 
disposição da comunidade as 
doses (vacinas) conlra 

tétano e coqueluche) e DT/ 
TT (anti-tetânica dupla- 
adulto), crianças maiores de 
7 anos ou de acordo com a 
necessidade. 

É importante a 
apresentação do cartão de 
vacinação para 
acompanhamento das doses 
aplicadas. 

Isso facilitará o trabalho 
dos vacinadores, além de 
manter os pais informados 
sobre o esquema básico de 

-imunização dos seus filhos. 
"É melhor preenir do 

que remediar", adverte o 
Ministério da Saúde, que 
esse ano utilizou como 
símbolo da Campanha de 
Multivacinação o craque 
Ronaldinho, com o slogan: 
"proteja seu futuro campeão", 
dia 16 de agosto, vacine seu 
filho contra a paralisia 
infantil 

Reconhecimento 

São Luís, patrimônio da humanidade 

Unesco reconhece potência! histórico da capital maranhense; 

Em dezembro, a 
Uneseo poderá incluir a 
capital do Maranhão no 
grupo de cidades que são 
Patrimônio da 
Humanidade. 

O processo que 
reivindica a inclusão de 
São Luís na relação dos 
sítios históricos 

considerados patrimônio 
cultural da humanidade, 
encaminhado pelo Governo 
do Estado em setembro de ■ 
{996. foi retomado em; 
fevereiro deste ano. 

A primeira providência 
foi delegar a representantes 
do Iphan, órgão 
responsáv« I pelo 

Patrimônio Nacional, ai 
r e sp onsabili d a d e de : 
reavaliar o processo e fazer 
alterações que atendessem 
ás exigências da Onesco. O 
trabalho ficou a cargo dos 
arquitetos Dora Alcântara c 
Pedro Alcântara, de 
consultores do Estado do 
Maranhão e do arquiteto; 

francês Jean Alevy, 
assessor da Unesco, além ; 
do historiador português ; 
Rafael Almeida. 

Segundo Pedro 
Alcântara, São Luís é 
mareada por sua ligação 
com a cultura 
mediterrânea. A 
similaridade de seu traçado 

urbano com a arquitetura 
das cidades gregas romanas 
foi um dos argumentos mais 
fortes para declarar ao ; 
mundo o valor histórico 
desse núcleo urbano de i 
arquitetura, adaptado aos 
trópicos. 

No Brasil, esta 
qualificação já foi concedida 

a Brasília, ao bairro do 
Pelourinho, em Salvador; 
às cidades de Olinda, 
Ouro Preto e Foz do 
Iguaçu, ao Santuário de 
Bom Jesus do Matos!nho 
em Minas Gerais e as 
Missões jesuítas de São 
Miguel das Missões no 
Rio Grande do Sul. 

Pronaf 

Caixa libera R$ 164,8 milhões para planos de trabalho em 97 

I 3 Pronaf visa o frotalecimento da agricultura, estabelecendo um padrão de desenvolvimento sustentável que permita o 

alcance de níveis de agricultores e consumidores 

O ministro da 
Agricultura, Arlindo Porto, 
c o presidente da Caixa 
Econômica Federal 
assinaram acordo, no 
Palácio do Planalto, cm 
solenidade presidida pelo 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso, contrato 
de prestação de serviços 
para execução do Programa 
Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar- 
Pronaf, na linha de apoio à 
infraestrutura e serviços 
nos municípios, com a 
contratação, ainda em 1997, 
de 946 planos de trabalho no 
valor de R$ 164,8 milhões, 
estimando-se para 1998, 
recursos da ordem de R$ 
380 milhões. 

O Pronaf visa ao 
fortalecimento da 
agricultura, estabelecendo 
um padrão de 
desenvolvi me n t o 

sustentável que permita o 
alcance de níveis de 
satisfação e bem-estar a 
agricultores e consumidores 
e pretende propiciar 
condições para o aumento 
da capacidade produtiva, a 
geração de empregos e a 
melhoria da renda, 
contribuindo para a 
melhoria da qualidade de 
vida e a ampliação do 
exercício da cidadania por 
parte dos agricultores 
familiares. 

A Caixa prestará servi,os 
de suporte à implantação, 
ampliação, modernização, 
racionalização e 
relocalização da 
infraestrutura necessária à 
sustentação do processo de 
desenvolvimento do meio 
rural, comprometendo: 
recebimento e análise dos 
projetos básicos e 
documentação necessária à 

■ @y 

contratação, assinatura de 
contratos, acompnhamento 
da execução das obras; 
controle liberação dos 
recursos, análise da 
prestação de contas 
elaboradas pelos municípios 
contratados. 

Sérgio Cutolo ressaltou 
que a Caixa entra na 
parceria do Pronaf com a 
experiência adquirida na 
implementação dos 
programas Habitar Brasil, 
Ação Social em Saneamento- 
Pass e Pró-Infra, igualmente 
financiados com recursos 
orçamentários, além de 
empréstimos com recursos 
do E^GTS nas áreas de 
habitação e saneamento. 
"Temos condições de dar 
resposta positiva à mais esta 
iniciativa do governo do 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso", disse. 

Acrescentou que os 

programas de trabalho 
encontram-se no Ministério 
da Agricultura que fará a 
priorização, devendo 
encaminhar à Caixa para 
contratação. Sã o 
considerados itens 
financiáveis pelo Pronaf:- 
Micro-sistema de 
abastecimento de água - 
poço artesiano, cisterna, 
açude e barragem; 

-Micro- sistema 
energético - gerador de 
energia e complementos de 
distribuição, biodigestor; 

-Melhoria e/ou 
recuperação de estradas 
vicinais; 

-Saneamento básico; 
-Depósitos para lixo 

tóxico; 
-Construção de armazéns 

e abatedouros comunitários; 
-Construção de 

habitações rurais; 
-Construção de escolas. 

i í ígócio de 

oportunidade 

Passa-se um Golf, 

financiado em 36 meses, 

ano 96, completo: com ar e 

direção hidráulica. 

Com 05 prestações pagas 

e entrada. 

Fone: 977-4150 

irnsim 

Venha e comprove! 

\ r \\ \ 
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Gopão Maranhão do Sul tem jogos definidos 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

Botafogo 
O time ganhou o direito 

de participar normalmente 
do campeonato amador de 
Imperatriz, mas está de 
folga na tabela este final de 
semana. Para o time não 
ficar sem jogar , a diretoria 
resolveu marcar um 
amistoso para a Cidade de 
João Lisboa. 
■ A diretoria do time, disse 
que este amistoso serve 
para que o time busca um 
melhor desempenho , e que 
volte com o pique total , no 
campeonato amador de 
Imperatriz. 

João Lisboa 
O treinador Edmar 

Pereira irá comandar esta 
tarde a partir das 16 horas, 
o coletivo apronto para 
enfrentar o time do 
Botafogo. Edmar Pereira 
disse que o jogo amistoso é 
de fundamental importância 
para que os jogadores 
entrem em melhor 
condições táticas e físicas , 
para que possam vencer os 
próximos jogos pelo 
Campeonato Maranhão do 
Sul. 

Copão 
Jogos da primeira 

rodada, confira. 
João Lisboa 3x3- já 

realizado 
próximos jogos: 
J u v e n tu s x 

Tocantinópolis / 18 / 8 
Estreito x Carolina 18 / 

8 
Dom Elizeu x Açailândia 

24/8 
Porto Franco x Edson 

Lobão 24/8 
Balsas x Riachão 24/8 

Açailândia 
O campeonato 

Municipal daquela cidade 
terá a grande final no 
próximo domingo as 15 
horas entre Galletti x 
Pontal. O primeiro jogo da 
final aconteceu domingo 
próximo passado dia 10, 

quando o Galletti venceu 
pelo placar de 2 x 0. 

O presidente da Liga 
Esportiva Ademir Nunes, 
disse que o público do jogo 
passado foi superior a 1.500 
pagantes e para o próximo 
jogo , o público esperado no 
Estádio Pedro Maranhão 
será mais de 3.000 
pagantes. 

Moto 
O nosso representante 

na segunda divisão do 
campeonato brasileiro , 
decepcionou na quarta feira 
quando foi goleado pela 
Tuna, 5x3, no Mangueirão 
em Belém. A mesma Tuna 
foi derrotada este ano , pelo 
time do Imperatriz, na Copa 
Norte , lá em Belém pelo 
placar de 3 x 2. 

O Moto anda longe do 
time do ano passado que 
ficou entre os oito, na 
classificação geral da 
segunda divisão. 

Mas vale lembrar que é 
apenas o inicio do 
campeonato. O Papão do 
Norte , joga domingo com o 
Gama do DF. 

Cruzeiro 
Parabéns a torcida do 

time Mineiro pela conquista 
da laça Libertadores da 
América. 

A torcida lotou o 
Mineirào , e levou os 
jogadores a conseguirem 
uma vitória importante pelo 
placar de 1x0. 

O Cruzeiro está 
classificado para a grande 
final do Mundial inter- 
clubes. 

Inter 
O Internacional de Porto 

Alegre, venceu o Palmeiras 
no Beira Rio pelo placar de 
2 x 1, e assumiu a liderança 
isolada da competição com 
18 pontos. 

O Palmeiras , vem em 
seguida juntamente com 
Portuguesa e Paraná Clube 
com 17 pontos. 

UMA MOTO 

SUZUKI - AMO 96 

Preço de 977-2365 

ocasião Glóves 

Comissão organizadora divulga tabela da primeira rodada 

A comissão organizadora do Copão Maranhão do Sul, divulgou 
a tabela dos jogos da primeira rodada do campeonato; 

Chave - A 24 / 08 Porto Franco x 
18 /h8 -Estreito x Carolina Edson 1 >obão 
Local: Estreito Local: Porto Franco 
Horário: 16 bs Horário: 16hs 
24 / 08 -Balsas x Riachão Chave C 
Local; Balsas 10X08 :J. Lisboa3x 3Seiia 
Horário: 16hs Horário: I6hs. no 
Chave • B Cafeteirão 
18 / 08 -Juvcntus x 24 / 08 ; Dom Elizeu X 

Tocantinópolis Açailândia 
Local: Montes Altos l-ocal: Dom Elizeu 
Horário: 16 hs Horário 16 hs 

mi 
mo# 

% 

1 
1r« 

Tocantinópolis estréia domingo 

Galletti corre atrás do tri-campeonato 

Açailândia será representada pelo Galletti no Copão 

A Cidade de Açailândia 
que estaria representada no 
Copão Maranhão do Sul, pela 
seleção local, agora será o 
time do Galletti. O presidente 
da Liga Esportiva, Ademir 
Nunes, disse que não colocou 
a seleção , devido o 
campeonato local só terminar 
no próximo final de semana, 
e o tempo para a convocação 
da mesma seria precipitado. 
Ademir disse que em comum 
acordo com os dirigentes do 
futebol amador, decidiram 
indicar o Galletti. pelo time 
que tem e boa estrutura para 
representa a Cidade do Ferro 
no Copão. 

O Galletti, esteve no Copão 
de 95, realizando uma boa 
participação. O time está na 
final do campeonato amador 
de Açailândia, primeira 

#&:■ 

m 
... , Galletti recebe apoio da prefeitura local 

divisão , onde já realizou a sua pagantes. ' ' 

O Galletti jogará domingo 
a partir das 15 horas, por um 
simples empate com o. Pontal 
para ser campeão de 97. 

O presidente da Liga 

primeira partida domingo 
próximo passado vencendo o 
Pontal pelo placar de 2x0, 
com 2gols de Pedro, com um 
público superior a 1.500 

Ademir Nunes, disse que o 
jogo está programado para as 
15 horas , mas que antes terá 
uma programação com direito 
a Banda Musical e danças de 
garotas. 

João Lisboa joga sábado 

Time realiza apronto hoje no 

Cafeteirão 
O treinador Edmar 

Pereira fará logo mais as 
16 horas, no Estádio 
Cafeteirão o coletivo 
apronto da seleção 
visando o jogo amistoso 
que acontecerá neste 
sábado a partir das 16 
horas, com o time do 
Botafogo de Imperatriz. 

A Comissão técnica da 
seleção afirma que o time 
precisa de ritmo , para 
que no próximo jogo 
válido pelo Copão , que 
será no dia 31 de agosto 
em Açailândia, possa 
conseguir a primeira 
vitória do campeonato. 

O Zagueiro Oliveira 
Lima, que está em 
Colinas, já acertou 
praticamente a sua ida 
para a terra da Cameleira, 
onde irá vestir a camisa da 
seleção local. Oliveira 
jogou vários anos no 

Maranhão Atlético Clube 
e por último ainda este 
ano , defendeu as cores do 
Cavalo de Aço. 

A Comissão técnica irá 
realizar dois amistosos 
antes do jogo com o time 
do Galletti, neste sábado 
com o Botafogo de 
Imperatriz e no dia 24 de 
agosto com adversário 
ainda a definir. 

O treinador Edmar 
Pereira , que não está 
acompanhando os todos 
os treinos da semana, 
conforme combinou com a 
diretoria, temem seu 
auxiliar técnico Pelé , 
todas as informações, 
para definir o time na 
tarde de hoje. O jogo com 
o Botafogo está 
programado para sábado 
as 16 horas, no Cafeteirão 
. O torcedor irá pagar um 
real , pelo o ingresso. 

COMUNICADO 

A TCI informa aos Srs. 

Usuários que no período do 

Verào/97, haverá integração 

de bairros (tarifa única) de 

todas as linhas para o 

BALNEÁRIO, conforme 

abaixo: 

Todos os dias da semana. 

Das 07:00 às 17:00 h 

Atenciosamente, 

A Direção 

Í4$M trnmmmmm 
723-2347 - PE? - Imperslm: 

Promoção de férias 

Chec-up em 35 itens à sua disposição 

Alinhamento e balanceamento grátis 

Venha Conferir Reais 
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Mais de 15 mil atendimentos feitos pelo 50° BIS 

Exército tem grande participação no Sábado Cidadão 

De acordo com relatório 
encaminhado à Prefeitura, pelo 
comandante do SO0 Batalhão de 
Infantaria e Selva (50" Bis), 
leuentecoronel Dúigenes Dantas 
Filho, o Exército Brasileiro já 
prestou 15.714 atendimentos no 
programa Sábado Cidadão. 
Somado à disposição seus 
automóveis, toldos, motoristas e 
seguranças, tem se tornado num 
dos principais parceiros da 
Prefeitura de Imperatriz na 
execução do programa e, 
também, cimi])ri( 1( > suas missões; 
colaborar com a promoção do 
evento e projetar a sua, e a 
imagem do 50" Bis, junto a 
comunidade im| teratrizense. 

Pelo relatório, é possível 
afirmar que foram 10.359 
atendimentos só no primeiro 
Sábado Cidadão, realizado em 10 
de maio, no Estádio Municipal 
I rei Epifânio DWbadia. Outros 
1.113 foram prestados em 21 de 

junho, no jxwoado Coqüelândia, 
e, mais recenb1, em 9 de agosto, 
no povoado I-agoa Verde, mais 
912. Parte dos serviços são como 
forma de apoio, a exemplo da 
distribuição de mudas, um dos 
mais procurados. Foram 
distribuídas, com apoio do 50® 
Bis, nos dois primeiros 
programas (não constai) numero 
do terceiro, em Lagoa Verde), 
8.080 mudas de árvores 
frutíferas, entre acerola e 
maracujá. 

Na parceria, o Exército 
também executa seus próprios 
serviços, a exemplo das 
orientações que presta sobre a 
higiene bucal, já beneficiando 
1.110 pessoas. No primeiro 
programa, no Estádio Municipal, 
foram realizados 547 
atendimentos de higiene oral. O 
mesmo serviço atingiu, no 
povoado Coqüelândia, mais 424 
pessoas. !• dia 9 de agosto, em 

Serviços prestados em 10 de maio/97 

Atend. Gineco/ógico 

Atend. Pediátrico 

Cânticos (panfletos) 

Higiene e Io Socorros 

Barbearia 

Curativos 

Entrega Mudas 

Vide o Revista 

Higiene Ora! 

áP 74 
■ 

L# 314 

iiüpP 365 

' P 342 . é 
r|^ 130 

187 6000 

547 

2500 

7 

o 1000 2000 3000 

Quantidade 

4000 5000 6000 

Serviços prestados em 21 de junho/97 

Vacinação de Humanos 

p Vacinação de Gatos 

Vacinação de Cães 

Atend. Médico 

Cânticos (panfletos) 

Barbearia 

Entrega Mudas 

Video Revista 

Higiene Oral 

97 

63 

322 

117 

556 

180 

P 2680 

424 

o 500 1000 1500 

Quantidade 

2000 2500 3000 

1 • 
Serviços prestados em 9 de agosto/97 

Lagoa Verde, outras 195. Para 
esse tipo de orientação, por meio 
de palestras, o 50° Bis utiliza rede 
de camuflagem, púlpito, toldo, 
mesa de campanha, cadeiras, 
quadro mural, bancos, aparelho 
de som e apoio para quadro 
mural. Na ocasião, homens da 
corporação distribuem panfletos 
educativos sobre cuidados que se 
deve ter com a saúde. 

O 50° Bis também executa o 
Vídeo Revista, que já prestou 
2.947 atendimentos, utilizando-se, 
entre outros, de conjunto de 
estofados, televisões, vídeo 
cassete, fitas, painéis, revistas 
"Verde-Oliva", manequim» e 
Vídeolink. Por meio deste, o 
Exército mostra suas atividades 
internas ao público, como 
competições esportivas e outros 
atendimentos às comunidades. 
Outras atividades do Exército 
Brasileiro, jxjr ocasião do Sábado 
Cidadão (ver quadro abaixo), são: 
cortes de cabelo, curativos, higiene 
e primeiros socorros, atendimentos 
pediátrico e ginecológico, 
distribuição de jjanlletos com Hino 
Nacional e Hino ã Bandeira. 
Mediante imixirtante aj x)io aoutros 
loureiros, o 50 Bis contribui para 
serviços como atendimento 
médico, execução dos hinos 

Nacional e à Bandeira, curativos, 
equipes de segurança e 
motoristas, vacinação de cães e 
gatos, entre outros. 

Ontem (14), o comandante do 
50° Bis, tenente-coronel 
Diógenes Dantas Filho, afirmou 
que o Sábado Cidadão é uma 
iniciativa válida, porque dele 
participam órgãos públicos, 
entidades civis e outras 
instituições, todas cooperando 
com ações cívico-sociais que, 
segundo ele, o Exército já 
desenvolvia isoladamente. "É 
uma iniciativa muito boa e 
oportunidade para se estabelecer 
parcerias e fazer cidadania em 
conjunto, com uma abrangência 
bem maior. Com o programa 
organizado jx-la Prefeitura, há, 
então, apoio de mais entidades. 
Considero o evento de uma 
validade tão grande que, para 
percebê-la, basta ver o número de 
pessoas atendidas, inclusive com 
documentos, acadajirograma que 
se realiza. E é, realmente, uma 
oportunidade que nós temos de 
passar cidadania aos nossos 
comj «triotas i)ara que tenham, até, 
melhor condição de competir no 
mercado. E serve, ainda, |)ara nos 
aproximar da sociedade e de 
adestramento" — afirmou. 
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Chegou em Imperatriz, a BOTiWORM), um novo conceito em gerenciamento de informações 

através de sistemas e programas práticos e eficientes para sua empresa 

A DmmmU) dispõe também do serviço on-line com atendimento na sua casa ou local de 

trabalho. _ 

Qualquer problema ou dificuldade, ligue para nós. « 722-3485 
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Acusado diz que foi 

induzido a cometer crime 

""Ney" disse na Depol que foi espancado por vários 

elementos de gangues da Vila Lamark 

Continua em uma das celas 
da Central de Custódia de 
Presos de Justiça Ney Lucas da 
Silva, maranhense, solteiro 
residente no bairro Vila Nova 
que foi preso em flagrante 
quando tentava embarcar na 
Rodoviária de Imperatriz para o 
listado do Goiás na noite da 
ultima terça-feira. 

Lie é acusado de ler aplicado 
vários golpes de faca um 

■ Mistério 

Xexéo 

A Polícia maranhense até o 
momento não conseguiu elucidar 
o caso Hei, assassinado segundo 
às primeiras investigações por 
policiais civis lotados na 
Delegacia de Polícia de Santa 
Inês, 1<)cal onde vinha < >c(mrendo 
vários assaltos a ônibus e 
caminhões de cargas. 

O crime organizado no 
Maranhão parece ganhar mais 
um capitulo, o ex-secretário de 
segurança do listado coronel Jair 
Xexéo prestou depoimento 
recentemente para a Delegada 
Dayse Aparecida no Rio de 
Janeiro. 

A delegadaclugou a São I aiís 
na manhã de ontem mais ainda 
faz silêncio em torno das 
declarações de Xexéo que teria 

homem de prenome Albertino, 
32 anos de idade que estava na 
mesma festa em que se 
encontrava o acusado que após 
a pratica do crime abandonou o 
1( )cal antes da chegada da Polícia 

A participação da 
comunidade foi importante para 
os trabalhos de investigação da 
equipe do delegado Renê 
Almeida que identificou e 

afirmado a delegado que 
acompanha o caso que teria 
tomado uma decisão em divulgar 
o caso em nível Nacional. 

A delegada ao retornar do Rio 
de Janeiro passou a analisar o 
depoimento do ex-secretário de 
segurança, afastado do caso por 
não ter tido sucesso na 
elucidação do assassinado do 
Delegado Stêrfio Mendonça. 

Apreocupação das Delegadas 
Dayse Aparecida e Maria do 
Carmo, e os promotores de 
Justiça que acompanham o caso 
Hei no momento é com relação a 
possibilidade de manter presos 
os delegados e os agentes 
envolvidos na chacina, com a 
conversão da prisão temporária 
em preventiva ou, ainda, a 

prendeu o acusado. Através da 
prisão de Ney, principal aaisado 
de ter assassinado a golpes de 
faca Albertino, a equipe do 
delegado Renê Almeida 
conseguiu prender outro 
elemento acusado de ter 
participado do crime. Trata-se 
de "Zé Pequeno", que 
segundo a polícia teria dado 
fuga ao acusado. 

Em entrevista a reportagem 

do Cidade Alerta o acusado 
disse ter sido espancado pela 
vítima que pertencia a gangue 
do bairro Vila Nova. 

O delegado Renê Almeida 
afirmou a reportagem que no 
caso de "Zé Pequeno" ele ainda 
está investigando, "Zé 
Pequeno" já teve várias 
passagens pelas delegacias de 
Polícia de Imperatriz por uso de 
maconha. 

Acidentes 

A onda de acidentes 
voltou a acontecer em 
Imperatriz. Mais um 
acidente foi registrado com 
vítima fatal. Nem mesmo a 
experiência do motorista 
Santos Costa, 59 anos de 
idade, com 37 anos de 
profissão foi o suficiente 
para livra-lo da morte. 

Rua 
Ceará 

A Rua Ceará é uma das 
mais perigosas, a falta de 
obstáculos, semáforos e 
sinalização vem contribuindo 
com os freqüentes 
acidentes. No caso do 
motorista Marcelino ele 
•desenvolvia uma velocidade 
acima do permitido no 
trecho. Ao tentar fazer um 
desvio o veículo 
desgovernou e acabou 
chocando-se contra uma 
parede de proteção de um 
terreno baldio ^s 
proximidades do Hospital 
Geral 

Caso 
Bel 

A delegada Dayse 
Aparecida retornou da 
capital carioca onde neste no 
último final de semana ouviu 
o ex-secretário de segurança 
do estado coronel Jair Xexéo 
no 12° Distrito Policial, em 
Copacabana. 

Stènio 

Já o caso do delegado 
Firmino Sodré enviou à 
Justiça o inquérito que 
investiga o assassinato do 
delegado Stênio Mendonça, 
ocorrido no dia 25 de maio, 
na Avenida Litorânea em São 
Luís. O delegado estava com 
a família em um bar. 

Perda de 
documentos I 

Osvaldo da Cruz Júnior, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua Agenor 
Alves comunicou que na 
tarde da última segunda-feira 

perdeu uma bolsa contendo 
todos seus documentos 
pessoais, tais como Carteira 
de Identidade Civil, Carteira 
Nacional de Habilitação e 
outros. 

Perda de 
documentos II 

Vicente Martins de Souza, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua Godofredo 
Viana, também comunicou 
que perdeu todos seus 
documentos pessoais. Fato 
ocorrido na manhã da última 
quarta-feira quando o 
comunicante trafegava pela 
Rua Luis Domingues. 

Perda de 
documentos III 

Marcones Vieira Filho, 
maranhense, solteiro, 
residente na Rua Alagoas, 
setor mercadinho perdeu 
sua porta cédula contendo 
vários documentos pessoais 
e oS documentos de uma 
Moto ML 125 - Honda. - 

Furto de , i 
bicicleta I 

José Vicente Farias, 
maranhense, casado, 
residente na Rua 13 de Maio. 
comunicou que elementos 
desconhecidos furtaram sua 
bicicleta Moutain Bike. Fato 
ocorrido quando a bike 
estava nas dependência da 
oficina mecânica São 
Cristóvão no bairro 
Cafeteira. O comunicante 
disse que o (demento 
aproveito o momento em 
que o queixoso estava 
lanchando para levar a 
bicicleta. 

Furto de i :l. 
bicicleta II 

Mariana Viggo Dias. 
goiana, estudante, no Jardim 
São Luis comunicou que sua 
bicicleta foi levada por um 
(demento desconhecido 
quando a mesma estava em 
Irenle sua residência na larcR 
de ontem. 

Acidente 

Falta de sinalização e obstáculos 

foram a causa do acidente 

Rua Ceará uma cias mais movimentadas pede socorro às autoridades do trânsito 

O acidente qúe ocasionou 
a morte instantânea do 
veterano motorista 
Marcelino Santos Costa, 
maranhense. 59 anos de 
idade, com traumatismo 
cràniano, é uma das cenas 
freqüentes da Rua Ceará, só 
que na maioria dos casos com 
lesões leves. 

Marcelino de acordo com 
sua esposa (Dedê) dirigia 
desde dos 22 anos de idade. 
Nem mesmo a experiência 
do condutor fez com ele se 
saísse bem de mais um, dos 
inúmeros acidentes que vem 
ocorrendo naquela rua, 

Marcelino dirigia em alta 
velocidade pelo falo de não 
existir nenhuma lombada no 
local, ao tentar desviar de 
uma camionete D 20 o 
veículo Voyage de placas 
AEC 9090 desgovernou e 
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O veículo \ oyage conduzido por Marcelino (vítima) teve parte dianteira destruída 

chocou-se com o muro de um Rita divisa com o bairro Nova Voyage, que segundo a 
terreno baldio às proximidades Imperatriz. Aparte dianteira do equipe médica de Plantão do 
do Hospital Geral. veículo ficou toda destruída, Hospital Geral emprensou a 

A vítima residia na Rua entulhos caíram sobre o capú e cabeça de Marcelino que teve 
Rangel Nunes, 607 bairro Santa o pára-brisa dianteira do TCE. 

é ouvido no RJ sobre o caso Bel 

Inquérito que investiga o assassinato do delegado 

Stênio Mendonça foi enviado a Justiça 

prorrogação desta, cujo praxo 
inspira no dia 25 agosto. 

Já o delegado Firmino Sodré 
que acompanha o caso Stênio, 
enviou à Justiça o inquérito que 

investiga o assassinato do 
delegado Stênio Mendonça 
ocorrido em 25 de maio na 
avenida Litorânea na capital do 
estado. 

Jair Xexéo ex-secretário de segurança quer divulgar a 
insegurança do Maranhão em todo País 

PIAINITAO POUCIAL 

Sexta-feira. 15/08/97 
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