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Motorista embriagado provoca 

acidente e morte na MA 122 

Clássico 

movimenta 

Gopão 

O clássico entre a Srdeçào 
de João Lisboa e o Ciallelli de 
Açailândia movimentou a 
cidade de João Lisboa no 
ultimo domingo. 

As duas equipes fizeram 
até aqui o melhor jogo do 
Campeonato Maranhão do 
Sul. No primeiro encontro 

tre as duas seleções em 
i lilândia, a equipe da casa 
derrotou o selecionado da 
gameleira por 2 a 1. 

O empate do último 
domindo em 2 a 2 deixou as 
duas equipes classificadas 
para a próxima fase da 
competição. A próxima 
partida da Seleção de João 
Lisboa será no domingo em 
Dom Flizeu-PA, diante do 
Comercial local 

INDICADOR 

1L\ 

Dólar Comercial 
Compra  R$ 1,0935 
Dólar Comercial 
Venda  R$ 1,0943 
Dólar Paralelo 
Compra  R$ 1,125 
Dólar Paralelo 
Vcn da  R$ 1.135 
Dólar Turismo 
Compra   
Dólar Turismo 
Venda   
Ouro (g) 
Venda    

R$ 1.080 

___ R$ 1,110 

_________ R$ 11,36 
Poupança 
Rendimento   1,1263% 
Uflr 
Valor — : RS 0.9108 
Salário Mínimo 
Setembro   R$ 120,00 
Salário Família 
Valor R$ 7.66 

Capital 

Social 
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O cabo do Exército, José' 
Wilson de Souza Nascimento, 
27, lotado no 50° BIS, Batalhão 
de Infantaria e Selva de 
Imperatriz, foi vítima de 
imprudência no trânsito quando 
trafegava pela MA 122 na manhã 
do último sábado. 

A vítima que trafegava pela 
Rodovia em sua moto-titan, foi 
surpreendido pela Kombi de 
placa UOO 1522, de 
propriedade da Prefeitura 
Municipal de João Lisboa, o 
motorista acusado de provocar 
o acidente, Walmir Almes de 
Souza, 27, foi ouvido pela 
Delegada Radige Rodrigues 
Barbosa e colocado a disposição 
da justiça. 

Pruvas exigem concentração de candidatos no Concurso Público. Maiores detalhes na Página 1-3 

Côncavo e 

Gonvexo 

Página 1 -3 

Moto perde e cai 

para Terceirona 

José Raimundo Rodrigues,de Moto a equipe estava na 
acordo com a imprensada capital segunda-divisão. agora, com a 
do estado anunciou que não é derrota de 2 a 0 para o clube do 
mais o presidente do MoUvClube Remo o Moto Clube caiu para a 
de São Luis. terceira divisão. Mais esportes 

Quando assumiu a direção do na Página 1-10. 

Comissão da Fundamed 

embarca para Alemanha 

Representantes de diversos e Assistência Médica, quando na 
municípios da região embarcam oportunidade será firmado 
esla semana para Alemanha. convênio que possibilitará a 

Naquele país, eles instalação de uma fábrica em 
representarão a Fundação para Barrado Corda. 
o I )esenvolvimenlo Comunitário Página 1-5 

Gincana reúne 

alunos do Cefet 

■ Pesquisa 

a 

Qm>' 
Pesquisa mostra crescimento de idosos em relação ao 

censo anterior 

O IBGE divulga resultado 
de uma pesquisa solicitada jx-lo 
Tribuna! de Contas da I inião. 

()s dados mostram a face do 
Brasil, o número de habitantes 
(pie já ultrapassa os 157 
milhões. 

A pesquisa comprova que o 
crescimento das grandes 
cidades resultou na expansão 
das jieriferias. Veja o resultado 
da pesquisa na Página 1 5. 

Com o objetivo de promover 
a integração entre os alunos, o 
Centro Federal de 
RducaçãoTecnológica do 
Maranhão, Cefet, programa 

Rota 2000 

para os dias 2(5 e 27 deste mês 
sua IX Gincana Cultural. 

O evento também escolhe o 
Garoto e a Garota gincana 97. 

Página 1-8 

Encontro de Secretário 

supera expectativas 

Gollor vem aí 

Página 1-4 

Cidade Aflita 

\ 

Simpl ício no PPS 

Página 1 -4 

\gostinho Xoleío fala ao* secrrt.irios municipais da região durante encontro 

rcgiãolocanlina supera as da educação analizaram (emas 
expeçlalivas: como a Proposta Orçamentária 

! birante o evento realizado do setor para o ano de ÍKS. 
na ultima sexta-feira, os titulares Página 1-8 

prcTe 
Realizado pur oi iciilaçáudo 

lldon Marques, o. 
encontro ;|e Secretários 
Municipais de Educação da 
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Boneco Labareda chega hoje na cidade 

Esta é primeira visita do boneco ao Maranhão e faz parte de uma Campanha do 

Grupo de Combate às Queimadas e Controle do Meio Ambiente na região 

campanha vai coibir queimadas na 
Chega hoje em Imperatriz, metros, vem de Brasília e viaja 

na Kstação Ferroviária, o 
Boneco Labareda. Ele faz 
parte da Campanha de 
Combate às Queimadas na 
região, promovida pelo 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama). 
O boneco ficará na cidade por 
uma semana com uma 
programação nas escolas das 
Rede Çúblieae Particular. 

O Boneco Labareda, 
medindo cerca de dois 

lodo o País fazendo um 
trabalho de conscientização 
com as crianças. Esta é a 
primeira vez que o Labareda 
visita o Maranhão. 

Durante sua estada na 
cidade, o boneco irá 
expressar-se através de 
mímicas para animar e, ao 
mesmo tempo, conscientizar 
as crianças. 

A Secretaria Municipal de 
Educação (Seduc) vem 
fazendo um trabalho de 

região 
combate às queimadas desde 
o mês de abril. Os estudantes 
de Imperatriz participaram 
naquele período de várias 
palestras educativas sobre o 
assunto. E agora, o trabalho 
será feito, também, com as 
escolas da zona rural durante 
o mês de outubro. 

A programação contará 
com atividades, envolvendo 
muitas brincadeiras para as 
crianças. Maria Rosa Valadar, 
fiscal do Ibama, disse que o 
Boneco Labareda está 

FORTALEZA 

A i 

lOO 

«fc* 

/IP/IRECID/I 

1,2,3 (TRÊS) HORÁRIOS DIÁRIOS 

PARA LEVAR VOCÊ PARA TERESINA E 

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

ESCOLHA O SEU E SOA WUMIIIIR 

inserido dentro deste projeto 
maior, que é a Campanha de 
Defesa às Queimadas. Esta 
Campanha do Ibama abrange 
desde Gincanas nas escolas 
até concursos de redação. 

Programação 
No dia 24, o boneco fará 

apresentações no Ginásio 
Santa Teresinha durante todo 
o dia, de onde irão participai- 
as seguintes escolas 
particulares: Nossa Senhora 
Aparecida, Perpétuo Socorro, 
Delta, Rui Barbosa, São 
Francisco de Assis, São 
Francisco Xavier e Dom 
Bosco. 

No dia seguinte, será a vez 
do Ginásio Fiqueninho abrir 
suas portas para o Boneco 
Labareda. Pela manhã, 
participarão todas as escolas 
próximas ao setor 
Fiqueninho. E, à tarde, o 
Labareda estará no Caie 
(Centro de Apoio Integrado à 
Criança), englobando todas as 
escolas daquele pólo 
educacional. 

A programação continua no 
dia 26 (sexta-feira), na lagoa 
Verde pela manhã, de 8 às 9h. 
De 10 às 12b, o boneco estará 
em Açailândia. 

Ainda na sexta-feira, pela 
tarde, a equipe do Boneco 
Labareda estará em 
Coquelândia e Cidelândia, 
fazendo o trabalho de 
conscientização junto às 
crianças daqueles povoados. 

Finalmente, no dia 27 
(sábado), o boneco fará uma 
apresentação publica na Praça 
de Fátima e Avenida Beira- 
Rio, pela manhã. Das 15 às 
18h, será a vez da Praia do 
Cacau. Estas apresentações 
em logradouros públicos é 
um meio de atingir, também, 
os adultos. 

O boneco Labareda vem a 
Imperatriz a convite do Grupo 
de Combate às Queimadas e 
Controle do Meio Ambiente. 
O grupo é formado pelo 
Ibama, Celmar, Infraero, 
Secretaria Municipal de 
Educação, Corpo de 
Bombeiros, Sindicato Rural, 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, Florestas Rio Doce, 
Fiema, Ministério Público 
Estadual, Ministério da 
Marinha, Polícia Rodoviária 
Federal, FNS e Incra. 

ESTADO 00 MAIANHÁO 
fREFEITERÁ DE IMPERATRIZ 

DECRETO IN." 5(1/97 

Ditpfie sohre a aplicação de alíquotas pura pagamento 
de impostos e Contribuições dos Microempresas e 
Empresas de feqtieno Porte e dá outras providencias. 

ll.DO.N MARyi ES Dt SUI ZA. PrefetkiSUinuiiHil de lnii>ertilri:. ImiuIo di< 
Miininhtio. mi mu i/s vwd.v (iinhiiicãe/. umsiiliiciiniais c c/e ua/rda com n I vi mimicipiil ri." 
A/V 9' l/f :h </(■ íih/ll ,/,• /W-e Hic/.ím l e l /l c/o ar/ M ila l.fi Orgtiiucn do Município Jf 
Im/icitiin: 

DECRETA 

Ari. I"- As ahquous presisias "O art S" da í e: Federal .1° 0 317. de 1«'>6 serac 
acrescida? dos seuuimes ponlus percenliiais a itmlo de patianiemo dn 1SS 

I- y,7A (zero selcnla e ilna') ponto percentual paia Microempiesas eomnhiiinies 
extlusivamenlc do ISS. 

II- Q.íDtnieio) ponto percentual para Microempresas contribuintes do ISS e ICMS. 
III- í Oüldois) ponlos percentuais para Empresas dc Peçjueno Porte cuiilribuimes 

•xelusivainenle rio ICMS 

ISS e ICMS 
IN- O.síiHfio) ponto peicentual para Empresas de Pequeno Porte Cnmribuinies do 

Vi l, (is ileinars liiuiii-s. peinnssni-.. cnlIiimu--. pieviilmni nu tpie milhei em 
porte ou no iodo. o ntie dolermiua a LeiI 7'1>(i 

An.3 l.qie decreto cm entra cm viuoi na data dc sua publicavào c ra li li ca o 
Convênio celebrado com a União por imermedio da Receita Federal - SRF em 01 OH q7, 
levogando-se as Jisposivóe.s em eonliarm 

»;\m\E IT 1»() rREEEI IO DE IMPERA IKIZ. EM nx DE 
SE IEMIIRÜUE 19'»-. rí, |)A INDEPENDÊNí 1 V I l(»f."n\ REPI BI.IC V, 

II no \ M \ROI I S DEStn/A 
Prefeito 

ESTUO H HtIMHtD 
PREFEITURA DE IMPF.RATRIZ. 

DtC RETO N." 49/97 Imperatriz, 114 üc setembro dc 1997 

Abre crédito suplementar a favor da ( âmara 
Municipal dc Imperatriz, no valor dc KS 
^(UilHI,0Ò(rinquenta mil reais) para Eim que especifica 
c dá outras providências. 

O Prcléilo Murãcipal dc bnpeialriz. uri uso de suas atnbiacües legais c de 
conl umidade com o disposto inan 1° item II da 1 ei »2U dc Ui dc junho de fuT e incisos V e 
V il do an ? I da l.ei Orgânica do Município dc Inrperairiz 

DEC R E I A 

Ao U- Fica abcrio ci:i lavor ca Lamara Mumcipa Ce Impcialnz. um ir.slll. 
suplcuiemji IO valo dc RS 30000. Hl( viuip.eiila mil leu si dcsliiado a lelbigo de Dolavãv 
Orcamenraiia consignada no Orçanicno vig-.ave. na Ibrma do anexo I 

\r 2*- Os recursos pare alender ao presente eredilo soplcineniat decorre de 
anulação pare.a! de dotação do Drvamenio eorrelle contornie espcciFea o anexo II 

Ar. tsie Ovcier i entra enr vigor na data de si.a pi hlicação revogadas as 
disposições em contrario 

G ABINETE DO PREFEITO DE IMPERA I Kl/. LM (14 Dl 
SET EMBRO DE 199-, 176' DA INDEPENDÊNCIA I. 106' DA REPUBLICA. 

U.DOS M i RQVES DK SOI Z l 
Prefeito ^ 

// -. ty,ys: . | / f 

ANEXO I DECRETO 49/97 de 04.09.97 
UNID ADM 
UNIO ORÇ 

01 000 - Câmara Municipal de Imperatriz 
01.101 - Câmara Municipal de Imperalnz 

CÓDIGO P/T ESPECIFICAÇÃO NATUREZA VALOR PARCIAL TOTAL 
01.01.001.2.001 Manutenção e Funcronamenlo da Câmara Municipal 3132 50.000,00 50.000.00 

DESPESA DE PESSOAL DESPESAS DE CUSTEIO 
50 000,00 

DESPESA DE CAPITAL TOTAL 
50.00C.00 

ANEXO II DECRETO 49/97 de 04.09.97 

UNID ADM. 
UNIO ORÇ. 

01.000 - Câmara Municipal de Imperatriz 
01.101 ■ Câmara Municipal de Imperatriz 

CODIGO P/T ESPECIFICAÇÃO NATUREZA VALOR PARCIAL TOTAL 
01 01 001.2 001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal 3113 50 000 00 50 000,00 

DESPESA DE PESSOAL 
50.000,00 

DESPESA DE CUSTEIO DESPESA DE CAPITAL TOTAL 
50.000,00 
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Resultado de concurso sai em quinze dias 

Côncavo & 

Convexo 

Conor Farias 

Encontro 
Os sccrclár ios de 

Educação dos municípios da 
região o dos novos 
nurnicípiosrèunirani-sc, no 
audilorio da Ordem dos 
Advogados do Brasil 
(OAB). Entre os assuntos 
que foram levantados estão: 
a proposta orçamentária 
para o próximo ano; 
adaptação do IMano de 
tardos e Carreira do 
Magistério ã resolução do 
Conselho Nacional de 
Educação (CNE); o Sistema 
Municipal de Educação e as 
Leis de Diretrizes e Base da 
Educação (EDB), entre 
outros. 

Encontro II 
A iniciativa do encontro 

partiu dos próprios 
secretários por ocasião do 

■'Vograma de Apoio aos 
secretários Municipais de 
Educação (Brasem), que foi 
realizado em São Luís, com 
o apoio do Ministério da 
Educação e do Desporto 
(MEC). O secretário 
municipal da Educação, 
Agostinho Noleto, também, 
participou deste encontro. 

15° aniversário 
Como parte das 

comemorações do IS" 
aniversário do Colégio 
Delta, os alunos de IV' a 8" 
séries desenvolveram o 
Projeto das Nações, que 
consiste na exposição da 
fisloria de países europeus 

é Estados Cnidos. 
Os alunos realizaram 

pesquisas sobre a Crécia, 
Portugal, Espanha e 
Estados Unidos (EUA). A 
exposição será mostrada 
numa festa que aconteceu 
nos dias 20 e 21, no Juçara 
Clube, das EShdOãs 2:,>h:5(). 

O Projeto das Nações foi 
mostrado em stands. Quem 
for à exposição poderá 
conhecer a historia desses 
países através dos costumes, 

cultura, moeda, comidas 
típicas etc. 

Os alunos do Colégio 
também mostraram 
números de dança. A (irécia 
terá destaque com os "Jogos 
Olímpicos". Portugal com 
"colheta das uvas". A "dança 
do sol" transportará o 
espectador para a Espanha e 
a "dança do bem", 
representando os El 'A. 

Dia da 
árvore 

Em comemorações do 
Dia da Arvore, aconteceu na 
última sexta-feira (19), no 
aeroporto da cidade, o 
plantio simbólico de mudas 
de sihipiruna, uma planta 
nativa da região. A 
solenidade, que teve início ãs 
lOh, foi organizada pela 
Empresa Brasileira de 
Infraeslrutura Aeroportuária 
(Infraero) e contou com a 
presença do prefeito lldon 
Marques, secretários 
municipais e demais 
autoridades civis e militares. 

O prefeito lldon Marques 
fez o plantio de algumas 
mudas, juntamente com um 
grupo de crianças da Rede 
Municipal de Ensino. A 
mesma solenidade 
aconteceu nos 67 
aeroportos brasileiros 
administrados pela Infraero. 

A Banda de Musicado .70" 
Batalhão de Infantaria de 
Selva (70° Bis) esteve 
presente ao local, assim 
como Ioda a imprensa da 
cidade. 

CCP 
O Departamento de 

Obras e Engenharia da 
Secretaria da Infraeslrutura 
(Sinfra) dará início ã 
reconstrução do Centro de 
Cultura Popular (CCP). De 
acordo com o engenheiro 
Fernando Falquelo, o início 
da reforma propriamente 
dita está previsto para esta 
semana. 

Lanchonete MC 6RUNU'S 

sucos, vnnMiNns, sanduíches, tira 

GOSTOS €M GEAAL, SALGADOS. 

CCAVEJAS, ACFAICCAANTES, PORÇÕES ETC. 

RV6NIDR G6TÚLIO VRRGRS, 1352 - 

CeNTRO (€M FR6NT6 RO BRRD6SCO) 

IMPCRRTRIZ - MRRRNHRO 

O resultado do Concurso 
Público da Prefeitura de 
Imperatriz, realizado domingo 
(21). sob a responsabilidade da 
Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema), sai dentro 
do período de quinze dias. 

"Isso vai ser possível 
porque as provas aplicadas são 
objetivas, constam de apenas 
cinqüenta questões e serão 
corrigidas por computador", 
informou o coordenador geral, 
Domingos Furlan 

Segundo ele, a maior 
dificuldade será a avaliação 
dos currículos, encaminhados 
até 72 horas antes, que vai 
servir para a contagem dos 
pontos de alguns dos cargos 
concorridos. "Mesmo assim, 
acreditamos que o resultado 
virá em torno de quinze dias", 
disse. 

De acordo com a 
coordenação geral, o índice de 
abstenção (candidatos 
faltosos) deve ter ficado entre 
2% e 7%, o que é considerado 

de praxe, inclusive em 
vestibulares e outros 
concursos. 

No geral, a Prefeitura de 
Imperatriz dispõe de 1.7(jl 
vagas. O total de inscritos ficou 
em 3.802 candidatos. Os 
cargos mais disputados foram 
os de Assistente 
Administrativo, com 10,6 
candidatos por vaga, e o de 
Odontólogo, com 6 candidatos 
por vaga. 

As provas foram aplicadas 
domingo, num clima que o 
coordenador Domingos Furlan 
considerou "calmo e tranqüilo, 
dentro da previsão", em sele 
unidades de ensino da cidade, 

Além do Cesi (Centro de 
Estudos Superiores de 
Imperatriz) e do campus II da 
Ufma (Universidade Federal 
(Ío Maranhão), foram 
utilizadas as escolas Graça 
Aranha, Dorgival Pinheiro de 
Sousa, Nascimento de Moraes 
(Polivalente), Estado do Goiás 
e Amaral Raposo. 

Si: 

Domingos Furlan, coordenador geral do concurso 

Rigor marca provas nas sete unidades 

Rigor total foi o que 
determinou a Coordenação 
Geral do Concurso Público 
para os coordenadores das 
áreas, distribuídos nas sete 
unidades onde foram 
realizadas as provas: Uema, 
Ufma, Graça Aranha, 
Dorgival Pinheiro, 
Polivalente, listado do Goiás 
e Amaral Raposo. 

Uma multidão foi vista do 
lado de fora de cada uma das 
unidades, cujas salas 

serviram para a aplicação 
das provas do Concurso. Os 
portões foram abertos ás 8h, 
mas a a aplicação das provas 
só teve início ãs 8h3(), a 
partir de quando nenhum 
candidato pode ter acesso às 
salas. 

Na Ufma, por exemplo, 
foram destacados doze 
fiscais fixos, dois volantes e 
mais um coordenador, 
Vicente Marques de Castro. 

"Sob a coordenação geral 

da Uema, estamos muito 
bem em lermos de 
fiscalização. E estamos sendo 
bastante rígidos quanto as 
questões de segurança, 
conforme determinação da 
Uema", disse. Mais de 
quatrocentas pessoas fizeram 
as provas no campus II da 
Ufma, totalizando cerca de 36 
por cada das 12 salas. 

A exemplo das demais 
unidades, quem deixou de 
levar os documentos que 

comprovassem a identidade 
não fez a prova. 

"A orientação dada pela 
Uema é para que não 
facilitemos. Assim estamos 
agindo: como se fosse um 
vestibular", observou. "E nós, 
também aqui da Ufma, temos 
como preocupação não 
observar nenhum lado 
político, seja de 'A' ou de 'B'. 
Aqui é rigidez total do jeito 
que procedemos com o 
vestibular",disse. 

Otimismo toma conta de candidatos 

Tanto antes quanto depois 
da realização das provas, o 
otimismo é a doutrina 
filosófica mais comum entre 
os candidatos. A certeza da 
aprovação, embora 
considerem ler havido 
deslizes aqui e ali, define 
essa afirmação. 

Antes, por exemplo, no 
Colégio Dorgival Pinheiro de 
Sousa, o candidato Nilton 
Farias declarou; "A 
expectativa é boa. Acho que 
vai dar para fazer uma boa 
prova e garantir esse 
emprego na Prefeitura 
Municipal". 

Cleonice Sousa Lima, 
também no Dorgival 
Pinheiro, declarou seu 
otimismo: "A expectativa é 

que eu faça uma boa prova e 
que os demais também o 
façam". Para ela, o fato de ter 
estudado, embora ainda não 
tivesse feito a prova, já era 
garantia de que conseguiria 
uma das 1.761 vagas 
oferecidas. 

O professor Erisvelton 
Pereira fez prova na Ufma. 
Antes, ele disse: "É muito 
boa a expectativa, por 
enquanto. Estou otimista, 
embora tenha chegado em 
cima da hora. A expectativa 
quanto a prova em si é muito 
boa. Vai dá para fazer uma 
boa prova". Ele concorre 
para o cargo de professor 
primário: 

Funcionário municipal, 
Francisco de Assis Neres 

também levou fé no 
Concurso Público. "Estudei 
e, por intermédio dele, vou 
tentar novamente ser 
funcionário público, com 
dignidade e segurança". 
Considerando aquele como o 
dia "D", disse: "Hoje e o dia 
em que vamos permanecer 
no cargo". 

Quem manifestou opinião 
favorável, depois da prova, 
foi o servidor público 
Cláudio Henrique de Sousa 
Trindade. "Fiz para 
assistente administrativo e 
acredito ter feito uma boa 
prova". Ele avaliou como a 
pior prova a de matemática, 
pelo fato de não ler dedicado 
às expressões um pouco 
mais de tempo. "Já 

conhecimentos específicos e 
português, devo ter me saído 
muito bem". 

A opinião é dividida com 
Diana Lopes da Silva, 
também servidora pública, 
que a manifestou depois de 
realizar a prova; "Não há 
dúvida de que fiz uma boa 
prova. Confirmou-se a minha 
previsão. Afinal, tinha 
estudado o bastante", 
afirmou. 

Ficaram de fora do 
Concurso Público, dentre os 
servidores, os que têm 
estabilidade, ou seja, aqueles 
que, sem concurso, foram 
admitidos até o dia 7 de 
outubro de 1983, cinco anos 
antes da promulgação da 
C o n st i t u i ç ã o Fe d e ral. 

*ii 
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VALE TRANSPORTE 

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

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

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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Lei Eleitoral 

Durante esta semana o 
rebü vai ser grande em 
Brasília, com relação a 
votação da nova Lei Eleitoral 
na Camara Federal. Os 
Senadores fizeram uma série 
de modificações, o que não 
agradou nem um pouco a 
oposição. Deputados Federais 
da ala esquerda, se preparam 
para obstruir a Votação. Um 
dos pontos polêmicos é a 

utilização de transportes 
(Carros e Aviões) , inclusive por 
Vices Presidente, 
Governadores e Prefeitos, além 
dos titulares, a oposição 
entende que vai beneficiar os 
candidatos a reeleição nos 
estados e municípios. Com 
relação a doações, o critério 
permanece o mesmo da eleição 
de 1994, as empresas podem 
doar aos candidatos até 2% da 
receita operacional bruta no ano 
anterior ao pleito ou 300 mil 
Ufirs, no caso o que for maior. 
Pessoas físicas ixxlem doar até 
10% dos rendimentos brutos, ou 
até 70 Ufirs, o que for maior, o 
Senado proibiu, nos três meses 
que antecedem o pleito de 98. a 
transferencia voluntária de 
recursos da União aos Estados 
e Municípios, ressalvando as 
verbas destinadas a cumprir 
cronograma de execução de 
obras em andamento, e aquelas 
para atender emergências e 
calamidades públicas.O que se 
pode observar, as mudanças 
implantadas jxdos Senadores na 
Nova Dm Eleitoral, visa única e 
exclusivamente beneficiar o 
Presidente e Governadores que 
com certeza, participarão do 

próximo pleito. A briga promete 
ser das maiores esta semana no 
Congresso, a nova Lei, tem que 
ser aprovada antes do dia 3 de 
Outubro, para poder vigorar na 
próxima eleição, é que a Lei 
entra em vigor um ano após a 
sua aprovação. 

Concurso Público 

E grande a expectativa com 
relação ao resultado , do 
Concurso Público realizado pela 
Prefeitura Municipal de 
Imperatriz, 1.500 vagas estão 
sendo disputadas, as provas 
foram realizadas neste 
Domingo. O número maior de 
vagas estão sendo oferecidas 
pela Secretaria de Educação do 
município, quase 900 vagas são 
para professoras, com o salário 
inicial de R$ 155,00 (Cento e 
Cincoenta e Cinco Reais), 
diante do que pagam alguns 
municípios brasileiros, o salário 
inicial e razoável, muito aquém 
, do que realmente um 
professor precisa para 
sobreviver, caso um Professor, 
por exemplo, queira comprar 
um Jornal por dia para se 
atualizar, vai desembolsar, no 

mínimo R$ 30,00 (Trinta Reais 
) por mes, isso significa 20% do 
seu salário. A remuneração 
dos mestres em todo o País 
deixa muito a desejar, no 
entanto, o número de inscritos 
para o Concurso da Prefeitura, 
superou as expectativas. 

Collor Vem Aí 

O ex Presidente da 
República Fernado Collor de 
Mello, através do seu 
Advogado Célio Silva, entrou 
com recurso junto ao Supremo 
Tribunal Federal, tentando 
readequirir os seus direitos 
políticos cassados pelo 
Congresso Nacional, tornando- 
o inelegível até o ano 2.000. O 
advogado do ex Presidente 
está bastante otimista, e 
acredita que antes do dia 3 de 
Outubro deverá ter uma 
posição do Supremo Tribunal. 
Lembramos que no ano de 
1993, o próprio Supremo 
Tribunai Federal já rejeitou a 
anulação dessa pena. e 
considerou costitucional o 
processo de impeachment, no 
julgamento de um mandado de 
Segurança. 

Entre Linhas 

■ Segundo o Presidente da República Fernando Henrique 
Cardoso, narrar no nosso 
A-r v -JÍ; K A eur-, nè e. era - aavxe jr Anam 
rolado, será que o Presidente quer ficar no cargo, durante 
todo esse tempo ? 

indica, que vai fazer tabela com o atual Governador Almir 
'eiinC' wx.vc. c ceve 
Federal o ex Ministro Jarbas Passarinho, que se encontra 
ãlualraentc no ostracismo. Uma enciclopédia política 
ambulante, Jarbas não pode ficar de fora do circuito político 

político de Jarbas Passarinho, o que a política não faz, até 
boi voa, é verdade  

No Domingo o lamo de Anlonío Baeme ou seja, o Clube 
do Remo, despachou para a terceira divisão, o time do Moto 
Clube, que tem como presidente o bingueiro José Raimundo. 
oMáranhão não terá nem um representante no Campeonato 
Brasileiro, no proximo ano, o que é uma pena. Parabéns aos 
Reraistas, que imegram agrando color.ia paraense em nossa 
ddâde. 

Empresário Antônio Pereira, do Peneus Foft^ atual 
presidente do Marilia Futebol Clube, disse em conversa 
particular que aceitaria comandar o time do Cavalo de Aço. 
Pereira é sem duvida um bom nome, pois é desportista de 
mão cheia. O Marilia Futebol Clube está bem no campeonato 
amador c conta com 28 pontos ganhos na competição , com 
grandes possibilidades de se tronar campeão. 

Espaço Aberto para a «soparaa /J 
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frederic'ójupitcr.com.br 
por FREDERICO LUIZ 

Simplício 
no PPSI 

O vereador Simplício Znza 
vai comandar o PPS em 
Imperatriz. Ele substitui o 
escritor Valter Rocha que 
viajou de malas e bagagens 
para Uruoca, no Ceará, sua 
terra natal. 

Simplício 
no PPS II 

O PPS tem muitos filiados 
entre os jornalistas 
imperatrizenses. O colunista 
é um deles. Jaldene Nunes, 
da Assessoria de 
Comunicação é simpatizante 
da sigla. 

Simplício 
no PPS III 

Simplício Zuza tem todas 
as condições para ampliar o 
Partido Popula Socialista em 
Imperatriz. • Liderado 

nacionalmente pelo senador 
líernambucano, Roberto Freire, 
a sigla tem em Ciro Gomes a 
esperança para alcançar a 
presidência da República. 

Luiz Carlos 
é Federal 

O vice-prefeito de 
ImjxTalriz, Iniz Carlos Noleto 
será mesmo candidato a 
deputado federal. Não se sabe 
ainda qual será a sigla. O a 
eleição do vice-prefeito para a 
Câmara dos Deputados abre 
uma vaga interessante. Quem 
seria o candidato a vice-prefeito 
do "Ildão" na eleição do ano 
2000? Na hipótese de lldon 
Marques se candidatar a 
reeleição. E confirmando-se a 
eleição de Iaiíz Carlos Noleto. 

Edmilson 
Sanches 

O jornalista Edmilson 
Sanches está fazendo um 
excelente trabalho a frente da 
Secretaria do Desenvolvimento 
Integrado. Sem muito barulho, 
característica do Secretário, ele 
começa a implantar ações 
estratégicas para a cidade. 

Faltando 
Internet 

A administração do prefeito 

lidou Marques precisa entrar 
na Internet. Uma página bem 
montada também atrai 
investimentos. Pois quem tem 
o capital, percebe que o Poder 
Público está comprometido 
com a modernidade. 

Máquina 
nova 

Já está em Imperatriz, a nova 
máquina impressora do Jornal 
Capital. Em breve, ojatinho vai 
virar Boeing. Com direito a 
policromia nas capas dos 
cadernos. 

Madeira 
e Roseana 

O deputado federal 
Sebastião Madeira vai ter que 
se conformar. Não adianta 
reclamar. Tem que se 
enquadrar. A governadora 
Roseana Sarney será a maior 
atração dos tucanos do 
Maranhão. K o discurso 
oposicionista do deputado fica 
sem sentido. Como é a 
natureza. Na eleição passada, 
Madeira apoiou Cafeteira e Davi 
Alves Silva embarcou com 
Roseana Sarney. Na eleição do 
próximo ano, ocorre 
exatamente o contrário. 
Madeira apoia Roseana Sarney 
e Davi Alves Silva pede votos 
para Epitácio Cafeteira. 

mm 
Curto e Grosso 

* 

* 

Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. 

Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. - 

O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. 

O amor que tu me tinhas era pouco e se'acabou. 

Da laranja eu quero um gomo. 

Do limão eu quero um pedaço. 

Da menina mais bonita. 

^ Eu quero um beijo e um abraço. 

^ Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. 

# Ciro vem aí. Arrebentando a boca do balão. 

Acabou o furdunço emtre Madeira e Roseana. Tudo azul. 

A governadora do Estado vai para o PSDB. Para votar em FHC. 

Vai ser bonito demais. 

Madeira pedindo votos para sua colega de Partido. 

E assim caminha a humanidade. 

Com Partidos partidos. 

^ Davi e Cafeteira. Madeira e Roseana. Quem te viu. Quem te vê. 

^ Aquele abraço para Simplício Zuza, presidente local do PPS. 

* 

« 

* 
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O Jornal Capital é uma publ 

Sistema Tutanu's 

Narciso Pires 
Diretor Presidente 

Reny Brito 
Diretora Financeira 

França Coelho 
Diretor Comercial 
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Por Dentro 

da Imprensa 

João Estrada Branco 

Acordo 
político 

%() assunto predileto dos 
r. eios de comunicação, 
ontem, foi a possível filiação 
da governadora Roseana 
Sarney ao PSDB. 

Ciro 
vem aí 

Em nível nacional, o 
assunto que tomou conta 
dos noticiários é a provável 

filiação de Ciro Gomes ao PPS, 
Partido Popular Socialista. 

Chegaram as 
máquinas I 

Uma Solner 225, com duas 
"cabeças" dc impressão já está 
no Jornal Capital. Chegou 
também a impressora lazer 
6P/MP da IIP. Estão 
chegando mais quatro 
computadores Pentium com 
16 MB de Memória Ram. 

Chegaram as 
máquinas II 

O Jornal Capital, em 15 
dias, estará com policromia em 
suas páginas. Virgem que 
riqueza. E com impressão em 
duas cores nas demais. 

Chegaram as 
máquinas III 

E também, o Jornal Capital 
passa a ler 20 páginas na 
semana. Aos domingos, 16 
Páginas na revista Baby Doll e 
mais 20 nos demais cadernos. 

Revista 
Baby Doll 

A Revistado Jornal Capital, 
Baby Doll, dedicada às 

mulheres, sempre aos 
domingos, está ganhando a 
simpatia do público feminino. 

Gean 
Ribeiro 

Quem viaja amanhã para São 
Luís é o jornalista Gean 
Ribeiro. Ele vai editar a revista 
Idéia, de propriedade do 
jornalistajosé Filho. 

Norte 
Informática 

A Norte Informática vai 
assinar a editoração eletrônica 
da Folha da Amazônia. Jornal 
mensal de responsabilidade 
do jornalista Costa Neto. 

Ilya 

Nathasje 

O jornalista Illya Nathasje 
promete para Outubro, mais 
uma edição, de A Tribuna. 
Filosofia de Fára-Choque, 
também de Illya, está saindo 
do forno. Na quarta-feira o 
livro chega ao mercado. 
Estamos aguardando. 

Mandem 
convites 

Como é difícil ter 
pseudônimo. Ninguém se 
lembra de mim. Chegam 
convites, releases, para todos. 
Menos para João Estrada 
Branco. Estou esperando. 

Academia 
de Letras 

No próximo mês, a 
Academia Imperatrizense 
de Letras elege mais quatro 
imortais. 

Encontros 

No lançamento da revista 
Atual velhos amigos como 
o deputado Sebastião 
Madeira, e o vice prefeito 
Luis Carlos Noleto 
manlivermem bon viel uma 
longa conversa o que 
dispertou a curiosidade dos 
fotografos de plantão e 
especulações a cerca de 
uma futura aliança política 
quem sabe com 
aproximação das eleições ja 
não exista um dialogo entre 
ambos- 

HORÓSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE . PROf ZBN 
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Gêmeos 

^A Lua transita agora por 
\ ) signo e faz com que hoje 
seja dia de intensa 
magnetização. Você poderá 
recarregar suas baterias 

A Lua entra em harmonia 
com o signo oposto ao seu, 
permitindo que você se mostre 
uma pessoa capaz de fazer 
alianças para alcançar metas. 

Leão 

Plutào e a Lua agora 
energizam você, acentuam sua 
capacidade de liderança e lhe 
dão excelentes condições de 
dar o melhor de si. 

Libra 

A passagem da Lua pelo 
signo complementar ao seu 
detona um período excelente 
para você cultivar as relações 
pessoais. 

Sagitário 

K Touro 

Os bons fluidos da Lua 
atingem em cheio o seu signo 
através de Plutào, anunciando 
dias em que você vai revelar 
suas potencialidades 

Câncer 

O trânsito da Lua pelo 
signo anterior ao seu deixa 
seu organismo muito mais 
vulnerável aos desgastes, 
portanto, poupe-se. 

As emanações que a Lua 
envia ao ponto culminante do 
seu céu natal assinalam dias em 
que você poderá dar vazão ao 
seu lado mais batalhador. 

Virgem 
rri 

Escorpião Capricórnio 

Sua necessidade de mudar, 
se renovar e romper com tudo 
está sendo reforçada pelos 
astros, que inclusive tornam 
você mais consciente. 

Urano anda provocando 
certo nervosismo em você, que 
deverá relaxar e manter a 
calma, evitando explodir por 
bobagens. 

Os astros aconselham você 
a não alimentar expectativas 
demais em relação aos amigos 
e a não se jogar impulsivamente 
em projetos. 

Aquário 

As vibrações arrevesadas 
de Vênus aconselham você 
a manter o espírito prático e 
a não exigir demais de si no 
ambiente profissional. 

O Peixes 

Plutão e a Lua prometem 
um dia produtivo e bom para 
você se concentrar com 
sucesso nos assuntos 
profissionais. 

BE IV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 
10 

TV 

Mirante 

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

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa H 
16:00 Supermarkel 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Eaixa Nobre do 
Esporte 
22: Cin'1 St ar 
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 ITiompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta- V Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2a Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00;30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Rádio CapHal. 

A soa 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 
18:5)0 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jò Soares On/e e Meia 
01: I a !'»rna1 do SH ! 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa Cana 
21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no I^r 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete, Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Futsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Esquentando os 
Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18; 15 Shurato 
18:15 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rola do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfae 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:()() Anjos da D-i -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 Ixúla 
Richers) 
20; 15 Série 11 ardball. Força 
Bruta r 

21; 10 Jucá Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Soraya Luiza 
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Cristina Coller e Débora Bornel em 

recente desfile na Cidade do Ferro 
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Neide Villella e Francisco 

Carvalho (leia-se O Boticário) 
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Todo o charme para a coluna de 

Uildnora Melo e Rosa Nardaci 
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0 empresário Miro Ferraz e 

João Carlos (Banco do Brasil) 
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O vereador Marcos Lucena e sua esposa 

Sandra em recente evento social 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Jatos cIa TAM voItam a 

OpERAR NESTA SEqUNdA 

A partir da próxima segunda-feira, 29. os Fooker-KK) daTAM 
Linha Aéreas, estarão pousando novamente no aeroporto de 
Imperatriz, depois da suspensão, dia 10 de julho, dos vôos por 
conta das obras que estão sendo executadas na pista pela 
Infraero. A informação foi prestada ontem a este colunista pelo 
representante local da TAM/Brasil Central, Zenival Conceição 
Coelho. Ide disse que 00% das obras de recuperação da pista já 
estão concluídos, possibilitando o pouso a partir de segunda- 
feira, dos jatos F-100 com capacidade para 108 passageiros, 
tripulação e 7 mil quilos de cargas e encomendas, substituindo 
novamente o Caravan de 12 lugares e capacidade para apenas 
700 quilos. 

Pousos E RETORNOS 

Zenival Conceição Coelho acrescentou que os aviões F-100 
da TAM estarão operando novamente no aeroporto local, na 
seguinte linha: Brasília/Forto Nacional/São Luís/Imperatriz/ 
For to Nacional/Brasília; 

Ide explicou que os F-100 estarão pousando no aeroporto 
local a partir de segunda-feira, no horário das IbhOf), vindo de 
São Luís. decolando novamente ãs lf)h20. seguindo para Forto 
Nacional e Brasília. 

T 

Mercado- 

FCncince^o- 

PoupANÇA 

Hoje 1,11% 

Amanhã IJ 4% 

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

UFír (FecIeraI) 

Setembro''97 R$0,9108 

UrFí (MunícípaL) 

Setembro 97 R$09,11 

UFr ( EsTAduAl) 
Setembro'97 R$20,21 

UPC (FEdERAl) 

Setembro/97  R$ 13,99 

DóLar 

* Paralelo R$ 1J3 

* Turismo R$ 1,10 

* Comercial R$ 1,09 

Cotações de 22.09,97 

Ouro 

O grama na abertura da BM&F do dia 22.09.97 

 11,55 
SaIárío Mínímo 

Setembro/97 RS 120,00 

SaIárío FamíIía 

Setembro/97   R$ 8,25 

^ Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ, 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

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

(57x60); RS 0.29. Rua Simplício Moreira, 1478, 

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

"Nosso avião vai passar por cima de Imperatriz, seguindo para 
São Luís, retornando com condições de pouso às 15h05, horário 
em que um dos lados da pista estará liberado pela Infraero", disse 
Zenival, ressaltando que todos os tipos de aeronaves estarão 
operando normalmente com a pista totalmente liberada, a partir 
de 1° de novembro, segundo previsões da administração do 
aeroporto. 

Os fones para reservar e informações, são: 722-2564 c 722- 
:,>184. 

QUINA: 

Dezenas sorteadas para o concurso 334 da QUINA; 
15,20, 23, 78, 79 

VaLéría Barros 

Valéria de Sales Barros, filha do vereador Valdinar Barros, 
aniversaria hoje e recebe os parabéns do Marwel, do qual seu 
pai é um dos sócios especiais. 

Vale o registro e o nosso tim-tim. 

MEqASENA: 

Dezenas sorteadas do concurso 081 da MegaSena: 
10, 23, 41, 47, 54, 60 

ANIVERSÁRIO- Quem também aniversaria 
hoje, 23, é o advogado Paulo Jessé Mendes 
Barbo a, diretor-secretário do Marwel Esporte 
Clube. A data será comemorada ao lado de sua 
mulher, senhora, Neyla, dos filhos e amigos 
íntimos do casal. Como se trata de um 
profissional conhecido, Dr. Paulo Jessé deverá 
receber muitos cumprimentos do seu vasto 
círculos de amigos. Recebe cumprimentos 
especiais da Família Marwel. Tim-tim. 

Humor 

Tanto ele como ela eram candidatos 

a um cargo político. Algum tempo na 

boate e, tr~es uisquinhos depois, 

resolvem sair. Ele: 

- E então, no meu palanque ou no 

seu? 

(Playboy/Se(/96). 

AN ÍVERSARÍ ANTES 

ACil 

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 

Dl/Á G no/TC 

PARA ANUNCIAR, DISQUE: 723.3327 

HOTÉIS-POUSADAS 

POSSEIDON HOTEL 
Rua Paraíba. 740. Centro, fone; (098) 723.2323, fax: (098) 723.110Í 
(113 aptos.. 4 suites, piscina, restaurante, sauna, 2 salões de 
convenções.) 
SHALON HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone: (098) 722.2624. fax; (098) 722.2139 
ADVANCE PALACE HOTEL 
Av. Getúlio Vargas. 560. Praça de Fátima, fone: (098) 722.3355, 

MOTÉIS 
MOTEL STYLUS 
Rodovia BR-010. s/n. fone; 723.2374. 
LEBLON MOTEL 
Av. Pedro Nciva de Santana. 523. fone: (098) 723.3754. 
DALLAS MOTEL 
Rodovia BR-010. fone: (098) 721 4021. 

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

AGENCIAS-TUR1SM 
SUNSETARACATI 
Rua Alagoas. Bairro Juçara, fone: (098) 722.3075 
ESTAÇAO LAZER (Eventos c Turismo) 
Rua Joào Lisboa. 1249-A. fone: (098) 721.7717. 
POSSEIDON TURISMO 
Rua Paraíba. 740. fone: (098) 723.2788. 

RESTAURANTES 
FOGÃO MINEIRO 
Av. Bernardo Savào c/ Rua Guanabara (antiga Churrascaria Gaúcha) 
fone: (098) 722.3838. 
BOI NA BRASA 
Rua João Lisboa. 119. Entroncamento, fone; (098) 721.0592. 
FEITO À MÃO 
Av. Getúlio Varuas. 1863. esquina d a Alagoas, fone; (098) 721.3565 

DON VITO 
Rua Ccl. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 721.3565. 
ISAAC 
Rii;i IS dc. Novembro Reira Rio 

BARES E RESTAURANTES 
ZERO GRAU 
Rua Cel. Manoel Bandeira. Centro, fone: (098) 722.1732 
PAMONHA PURA 
Av. Getúlio Vargas. Centro, fone; (098) 722.2465 
CANELE1ROS BAR 
Rua 15 de Novembro. Centro, fone: (098) 721,5007, 

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊXfSSfSÍ^Ê 
INTERLOCADORA (Rent a car) 
Av. Dorgival P, de Sousa. 990. Centro, fone: (098) 721.3153 
LOCALIZA (Rent a car) 
Rodov ia BR-010. 29. fone; (098) 721.4507. 
LOCAVEL (Locadora de Veículos) 
Rua Ceará. 843. 
——1,1 j.l I.W .MTU 
VIDEOMANIA 
Rua Piauí. 1045. fone; (098) 721.5836. 
TUCANU S VÍDEO 
Rua Rio Grande do Norte. 605. fone; 721.7510. 
AMÉRICA VÍDEO 
Rua Luis Domingnes. 1599, fone: (098) 721.7182. 

FLY 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 
Rodov ia BR-010. fone; (098) 977.2767. 

TELEMENSAGEM 
ALÔ CARINHO- Um toque de amor a cada momento. Mensagem 
Casamento. Aniv. 15 anos. Recordações. Conquistas 
apaixonadas, religiosas, saudade, etc. fone: (098) 721.5-29 

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

 ^ 723.3327 - Qualidade com todas as letras  

wAxpUa 

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

IMPERATRIZ 

Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
f resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 
  y 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal. 

353, Cep. 65.901- 490 

Imperatriz-MA 

Servet 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 
Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 

Laboratorias c Atendimento á propriedade rurais SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

José lopes do Gênio Mario dos Santos 

Fonseca Filho Jacinto Ribeiro Fonseca 
Médico Veterinário Médica Veterinária 

CRMV/Mfí - 0189 CRMV/MR - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz ■ Maranhão 
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Seduc debate a educação do sul do Maranhão 

Por determinação do 
prefeito Ildon Marques, a 
Secretaria Municipal de 
Kducação (Seduc) realizou 
durante todo o dia de sexta-feira 
(19), no auditório da ()rdem dos 
Advogados do Brasil (OAB), o 
Fórum de Debates sobre 
Educação do Sul do Maranhão. 

Mais de vinte secretários de 
municípios vizinhos estiveram 
presentes no local para debater 
o planejamento estratégico para 
implementação do Fundo de 
Valorização do Magistério e 
Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental.O secretário de 
Educação, Agostinho Noleto fez 
a abertura do encontro 
relembrando o desejo da atual 
administração de aprofundar 
cada vez mais o relacionamento 
e a integração entre a Prefeitura 
Municipal de Imperatriz e os 
demais municípios da região. "A 

mWMmm 

iniciativa de Imperatriz sediar 
este encontro partiu dos 
próprios secretários", explicou 
Agostinho, segundo ele, estaé 
unia forma de fazer com 
hn| XTalriz lambém se destaque 

Secretários debotem proposto orçonientório 
no setor educacional. "Isto está 
se confirmando agora com este 
fórum de debates. Espero que 
seja um fórum permanente que 
discuta sempre a educação para 
toda a região tocantina". 

'ara a prinudra dama do 
município de Sítio Novo, Célia 
Amado, esse tipo de encontro é 
importante i)ara a integração dos 
.municípios entre si. "Eo início 
de uma grande parceria, poisos 

Meio Ambiente 

Infraero comemora semana da árvore 

O pi eleito Ildon Marques tez o plantio simbólico de mudas de árvore nativa 

Dando inicio as 
comemorações do Dia da 
Arvore, aconteceu na última 
sexta-feira, no aeroporto da 
cidade, o plantio simbólico de 
mudas de sibipiruna, uma 
planta nativa da região. A 
solenidade, que teve início às 
lOh, foi organizada pela 
Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero) e contou com a 
presença do prefeito Ildon 
Marques, secretários 
municipais e demais 
autoridades civis e militares. 

O prefeito Ildon Marques 
fez o plantio de algumas mudas, 
juntamente com um grupo de 
crianças da Rede Municipal de 
Ensino. A mesma solenidade 
aconteceu nos 67 aeroportos 
brasileiros administrados pela 
Infraero. 

A Banda de Música do 60" 
Batalhão de Infantaria de Selva 
(60° Bis) esteve presente ao 
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Ildon Morques foz plontio no ohertnro do Si mono do Arvore 
local, assim como toda 
imprensa da cidade. 

Ildon Marques falou da 
importância do ato simbólico, 
como um fator de preservação 

da natureza. "Isto é muito bom e 
mostra que a cidade tomou um 
outro rumo. tomou uma outra 
direção". O prefeito disse que 
estas atitudes mostram que as 

pessoas estão preocupadas 
com o destino da cidade e com 
a melhoria de vida da 
Ixipulaçào.O prefeito ressaltou 
a importância da união de- 
forças da sociedade 
imperatrizense como um dos 
fatores primordiais para um 
maior desenvolvimento da 
cidade. "São as entidades, os 
clubes de serviços tomando 
conta da cidade, é o povo 
assumindo o que é dele. A 
cidade não pertence ao 
prefeito, a cidade pertenci- ao 
cidadão", disse. O secretário 
municipal da Infraestrutura 
(Sinfra), Jairo de Oliveira 
comentou a importância do 
plantio de árvores para o clima 
da cidade, "listamos vivendo 
dias cada vez mais quentes e 
as árvores tém a propriedade 
de renovar o ar, além de deixar 
a temperatura mais agradável 
nos ambientes onde estão 
plantadas", explicou. 

Gefet prepara Gincana Cultural 

O evento contará 

Os estudantes do Cefet 
(Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Maranhão) 
Unidade de Ensino 
Descentralizada de Imperatriz, 
estão preparando para os dias 26 
e 27 do mês em curso a 
realização da IX Gincana Cultural 
daquela instituição de ensino. O 
evento que será coordenado 
pelo professor Luís Fernando 
Pinto, terá o objetivo de 
promover uma maior integração 
entre os educandos. 

Segundo informou Rodrigo 
Lincon da Silva Oliveira, 
presidente do Grêmio do Cefet, 
todos os preparativos já estão 
sendo ultimados, de forma que 
no dia 26 a noite, durante uma 
festa no Fly Back, serão 
escolhidos o Garoto e Garota 
Gincana de 1997. Rodrigo disse, 

com disputas em músicas populares e escolha do Garoto e 

Garota gincana 

■x' 

Alunos do Cefet, na comemoração do Gincana da 7 
Gincana Cultural 

está otimista para com a o evento, 
realização da festa e aproveitou Neste ano a ginacana 
para convidar a classe estudantil Cefet, segundo 
de Imperatriz para que prestigie organizadores, vai dar maior 

do 
os 

espaço para as expressões 
regionais, em um das tarefas o 
tema abordado será a música 
popular brasileira, havendo um 
concurso de regae e tarefas 
surpresas. 

A Comissão organizadora, 
definiu a participação dos alunos 
por curso sendo que os cinco 
cursos, individualmente 
formarão uma equipe para a 
Nona edição da Gincana Cultural 
sendo; Eletrotécnica, 
Eletromecânica, Saneamento, 
Edificação e Eletrônica que 
disputarão as melhores ix)sições 
da competição, o que garantirá 
como prêmios, troféus e outras 
compensações. 

A Gincana do Cefet tem o 
apoio do grêmio além das 
repartições internas como a 
C anc, I )ae, Cace e Cace. 

nossos problemas são comuns", 
esclarece, informando ainda que 
a educação enfrenta os mesmos 
problemas em todo o País, e é 
nos fóruns de debates que se 
poderá resolver os problemas 
em conjunto.O secretário 
municipal de Planejamento, José 
de Ribamar Oliveira, explicou 
que todos devem ser 
conhecedores das ações que 
envolvem os orçamentos. "Aqui 
nós estaremos frente a frente 
com as diretrizes e parâmetros 
que norteiam a elaboração e o 
direcionamento da aplicação 
desses recursos", informou. 
Segundo o secretário, a 
aplicação dos recursos está 
baseada em leis da própria 
Constituição, e é por ela que 
todos devem se basear. "Se 
todos nós procurarmos 
trabalhar em um programa 
organizado de aplicação de 

recursos, evidentemente que no 
futuro a tendência será melhorar 
cada vez mais e assim 
alcançarmos um princípio de 
excelência", esclareceu. 

Também estiveram presente 
no local, o secretário da Fazenda, 
Edson Lima, que falou sobre a 
projeção de receita de impostos 
para de 1997 e o secretário de 
Administração. José Moura, que 
explicou sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Salários. 

O presidente do Conselho 
Municipal de Educação, José de 
Ribamar Oliveira fez uma 
exposição sobre o Sistema 
.Municipal de Ensino, baseado na 
Lei N" 9.394/96 - Lei Darcy 
Ribeiro. Os secretários 
participaram também de 
oficinas, coordenadas pela 
assessora da Seduc, Maria 
I lelena Aires, que os auxili*m no 
preenchimento de formulários. 

* 
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CCI, e 
A Semana do Idoso, 

comemorada no ] K-ríodo de 22 
a26 de setembro, não passará 
era branco era Imix-ratriz. O 
Cenl n > de Coi ivivêmiado Ide )so 
(CC í), detxtr tamenío vincubtdo 
a Secretaria Municipal do 
1 Vsenvolvimeião Conumitário 
e do Trabalho (Sedesct) 
elaborou uma vasta 
programação isira comemorar 
adaia.f > Centro de Convivência 
programou para cada dia da 
semana uma atividade diferente. 
Na segunda-feira (22), as 
comem<jraçõesktm início cora 
um clima de nostalgia. ( )8 idosos 
foram convidados a levar j tara o 
CCI suas fotografias antigas, 
com as quais será raonfiuia uma 
ex|)osiçao. () tema do dia vai sen 
" ReconlarévKxT". As senhoras 
irão contar as histórias de suas 
vidas através das fotos e serão 
premiadas. Os prêmios serão 
para quem mellun- contar as 
histórias, melhor exixtsição e 
também para quem levar o 
maior número de. fotos. Os 
organizadores também estão 
preparando uma sessão de 
múscias que marcaram 
épocas.Na terça-feira (23), as 
idosas irão visitar o 
Quinqüagésimo Batalhão de 

Infantaria e Selva (60• Bis). A 
quarta-feira(24), será marcada 
\ywumshow de talentos. Hee 1 
dia, elasjHxWão dançar, cah. 
tnl cri -lar. t > qm • qi liserem. Sera 
premiada a senhora mais 
elegantefã mais "elétrica", qtie 
teni mais tempo de casa... J á na 
quinta, o Centro de Convivènica 
reservou para as idosas 
mostrarem os seus talentos 
culinários. Elas poderão trazer 
receitas de casa o fazer ali 
mesmo o sen prato. Também 
liaverá premiç< K's. O prato mais 
exótico gímharáprèrak), ornais 
ornamental, o diferente etc. 
Também recebera prêmio a 
idosa que melhor explicar para 
as colegas a sua rcccita.No 
ultimo dia. sexta-feira, para 
encerrar as comemorações, 
haverá um passe». As Senhoras 
lambém farão um desfile de 
ntodà e ápi^seníãrao um jogral 
A diretora do Centro. Nilda 1 
Siqueira disse que o kx-íil ainda 
reiut-stá confirmado Nílda disse, | 
ainda que, as idosas estão 
animadas e que cora certeza o 
evento será um marcoem suas 
vidas. Toda a ecjuijx' do Centro 
esta trabalhando para fazer 
dessa semana, uma semana 
muito esp-cial. 
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m' Viaje com Expresso Açailândia e 

tenha certeza de uma boa viagem viagem 

Expreso Açailândia, Comprometida com a Qualidade. 

CéJltral de Atendimento Lxprcsso. Açailândia, além de transportar passageiros, oferece 
lambem o tranporte de carga e encomendas no Maranhão e outros 
listados do País. 

Expresso Açailândia, tranportando cargas <- encomendas com 
pontualidade, segurança e responsabilidade. 

ao Oiénte 
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Barra 

A cidade de Barra do Corda 
vai ganhar uma fábrica com 
capacidade para comprar só no 
Estado do Maranhão, 1 milhão 
de toneladas de frutas ao ano. 

A informação foi prestada 
pelo supervisor estadual da 
Fundamed ( Fundação para o 
Desenvolvi m e n l o 
Comunitário e Assistência 
Médica), Antonio Carlos. 
Secundo ele, contrato com 
esta finalidade será firmado no 
dia 25 na Alemanha quando 
uma comissão formada por 
diversos representantes de 
municípios, entre eles, o 
médico e vereador de Senador 
üi Kocque Ismael Silvestre de 
Morais, estarão naquele país. 

() supervisor da Fundamed 

A empresa pretende comprar só no Maranhão, 1 milhão de toneladas de frutas ao ano 

explicou que a fábrica, cujo o 
prazo para início de 
funcionamento ainda não foi 
definido, pretende comprara 
produção de caju, manga, 
abacaxi, Acerola, graviola, 
cupuaçu e bacurí dos estados 
do Maranhão, Piauí e Pará. 
Poda produção depois de 
passar por um processo de 
dessecagem, será exportada 
para o Japão, Estados Unidos 
e países da União Européia. 

A Fundamed, tem hoje 
convênio com 19 municípios 
maranhenses e um do estado 
do Piauí, o objetivo desta 
parceria é promover nestes 
municípios um trabalho de 
assistência médica áiKtpulaçào 
por meio de campanhas 

preventivas contra a Cegueira, 
combate a Verminose, doenças 
sexualmente transmissíveis e 
Adis através da distribuição de 
preservativos, e distribuição 
de cadeiras de rodas, muletas 
e ainda de equipamentos 
hospitalares. 

Na sua vinda a região 
Tocantina. o supervisor 
Estadual da Fundamed, 
aproveitará para visitar o 
município de Amarante do 
Maranhão, naquela cidade, 
Antonio Carlos, participará 
juntamente com autoridades 
políticas da abertura de uma 
campanha de combate a 
verminose. Em Amarante, 
todos os Vermifogos serão 
doados pela Fundamed. O vereador Ismael Morais, no destaque, integrará a comissão que vai a Alemanha 

Presidente do Senado defende o fim do IPG 

Para Edison Lobão, o IPC é apenas previdência complementar 

A 

• - : 

Uibào: há um grande equívoco " 

0 presidente do Senado, 
Antonio Carlos Magalhães, 
defendeu a extinção do IPC 
(Instituto de Previdência dos 
Congressistas) e também de 
todos os sistemas de 
aposentadoria privilegiada 
existente nas estatais. Ele 
disse que a solução deverá 
ser adotada através de 
legislação ordinária. 

-Na minha opinião, o IPC 
deve ser extinto, 
resguardados os direitos 
daqueles que vêm 
contribuindo aos longo dos 
anos. Acho que chegou a hora 
de acabar com os privilégios, 
seja para o Congresso, seja 
para qualquer órgão estatal 
que tenha aposentadoria 
diferente dos demais 
funcionários públicos da 
União- Afirmou. 

O senador considerou 
satisfatória a formula contida 

no projeto de extinção do IPC 
em tramitação na Câmara, 
mas rejeitou o tratamento do 
assunto na Constituição. 

-E um absurdo. 0 IPC não 
pode entrar na Constituição, 
seja para manutenção ou para 
extinção- disse. 

Para o senador Edison 
Lobão (PFL-MA), o IPC é 
previdência complementar, e 
não benefício do poder 
público a parlamentares. 
"Comete-se um grande 
equívoco nisso. O IPC é 
também dos funcionários da 
câmara e do Senado, mas 
isso é sempre omitido", 
esclareceu. 

Lobão explicou que o 
parlamentar só começa a ter 
direito proporcional-a seus 
benefícios depois de oito 
anos de contribuição, desde 
que tenha completo 50 anos. 
E disse que a reforma da 

Previdência não pretende 
manter o IPC intacto, mas 
deixar seu disciplinamento 
para lei complementar. 

O senador José Roberto 
Arruda (PSDB-DF) 
concordou com a Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), que 
remeteu para lei 
complementar a definição 
sobre o IPC (Instituto de 
Previdência dos 
Congressistas). Ele explicou 
que, se o instituto não faz 
parte do texto 
constitucional, não se 
justifica que sua eventual 
extinção conste da 
Constituição. Mas por outro 
lado. considerou inadiável 
uma decisão do Senado 
sobre o IPC, aplaudindo por 
isso a decisão do colégio de 
líderes de dar urgência à 
tramitação dessa matéria. ___   " LI cíiiih.CI.^C»W wv nna maici m. 

IBGE revela quebra no ritmo de crescimento do país 

O mini-censo sol 

O IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística) divulgou, no último 
dia 5 agosto, o resultado da 
população brasileira, com base 
no ano de 199(). O minicenso 
foi elaborado a partir de 
solicitação do Tribunal de 
Contas da União (TCU), que 
busca informação atualizadas 
sobre a situação da população 
nos municípios brasileiros, a 
fim de destinar os recursos do 
Fundo de Participação dos 
Municípios. 

A principal informação 
revelada é que houve redução 
na taxa de crescimento 
demográfico. A taxa média de 
crescimento anual da 
população foi de 1,38% em 96, 
a maior de toda a história. No 
período de 1991 a 1996 o 
crescimento foi de 7%, 
atingindo um total de 
157.079.573 habitantes. 

O Sudeste, terceira região 
no ranking de crescimento no 

icitado pelo Tribunal de C ontas da União, buscou dados atualizados sobre os municípios brasileiros. 

Vários prefeitos se dizem prejudicados com o resultado final 
i r a/ j ^ . .. . . ' Brasil, com 1,35%, continua 

concentrando a maior parte da 
população do país, 57% do 
total, embora perca em 
crescimento anual para as 
regiões Norte (2,44%) e 
Centro-Oeste (2,22%). É nesta 
última, aliás, que se localiza a 
cidade com maior índice de 
expansão, Confresa, área de 
garimpo ao leste de Mato 
Grosso, cuja expansão média 
anual foi de 39,95% desde 91. 
superando Palmas no 
Tocantins, com 29,30%. Foi 
constatado ainda que a região 
Nordeste é a que menos 
cresceu no país, 1,06% em 
média, contrariando suas 
performances anteriores de 
altas taxas de crescimento 
populacional. 

Os índices mostram 
também que há diminuição do 
crescimento populacional nas 
grandes cidades e nas regiões 
metropolitanas, que 
apresentam expansão nas 

periferias. Das capitais, as 
maiores desacelerações 
ocorrem em São Paulo e Rio 
de Janeiro. Na cidade de São 
Paulo, por exemplo, o ritmo de 
aceleração ficou em 0,40% ao 
ano nos últimos cinco anos, 
enquanto a periferia 
apresentou de 1,40%. A região 
metropolitana de Curitiba foi 
a que mais cresceu. 3,40% ao 
ano. 

Alguns estados sofreram 
influências dos fluxos 
migratórios no país. O Paraná 
foi um deles, pois observou-se 
uma retenção da população no 
próprio Estado, que antes saía 
para o Centro-Oeste e Norte. 

Segundo o estudo, foi 
detectada uma redução nos 
fluxos migratórios do país. 
Entre 91 e 96, 2.683,644 de 
habitantes deixaram suas 
cidades. O Sudeste ainda é a 
região de maior destino de 
migrantes (46%), porém teve 
diminuído em números 

absolutos o volume de entrada 
de migrantes das diversas 
partes do país. O retorno dos 
nordestinos que vieram para o 
Sudeste ao seu local de origem 
é uma tendência que se 
acentua: quase 250 mil deles 
regressaram no período 
avaliado. A migração entre 
regiões dá espaço à migração 
intermunicipal, que vem 
crescendo ultimamente, 
principalmente para cidades 
de porte médio. Aquelas com 
mais de cem mil habitantes e 
as litorâneas são as que 
apresentaram maior expansão 
populacional. 

Outro dado apontado pela 
contagem indica que há maior 
envelhecimento da população: 
5,37% do povo brasileiro tem 65 
anos ou mais, gerando um total 
de 8.453.173 habitantes. No 
censo anterior, este total era de 
4,83%. Em contrapartida, na 
faixa entre 0 e 14 houve queda 
de 3,11% em relação ao período 

anterior. Hoje temos 
49.668.561 pessoas com essa 
idade. 

O índice de escolaridade dos 
jovens brasileiros está 
aumentando, embora ainda 
esteja longe do desejável. Esta 
é uma das conclusões do 
estudo, que se refere à 
questões do ensino no País. Em 
cinco anos (91-96) houve 
aumento de 55,3% para 66,8% 
na escolarização de jovens' 
entre 15 e 17 anos. Isto indica 
que há maior retenção de 
jovens na escola, fato que deve 
acarretar maior procura por 
cursos superiores no futuro. 
Entre 18 e 24 anos temos 25,8% 
de jovens na escola, não 
necessariamente na etapa 
escolar correspondente. Para 
o IBGE, esta defasagem (da 
idade com série escolar) é 
ainda muito grande, para todas 
as faixas etárias. 

Há presença de 90% das 
crianças de 7 a 14 anos no 

escola, quando o desejável é 97 
a 98%. São 2,7 milhões de 
crianças sem aulas no Brasil. 

Existem ainda os 
"analfabetos funcionais", ou 
seja, pessoas com dez anos ou 
mais, que sabem ler e escrever 
precariamente, pois 
freqüentaram a escola por 
menos de três anos. Padrões 
internacionais indicam que o 
tempo mínimo necessário para 
o aluno fixar o aprendizado é 
de quatro anos. Enquadram-se 
nessa categoria 35,1% da 
população. São 13,6%- 16,9 
milhões de brasileiros com 
menos de um ano na escola, 
quase todos analfabetos. 

O Brasil tem 64,9% de 
pessoas com apenas o Io grau 
completo, longe de países 
como o Chile (76%), Uruguai 
(93%) e Dinamarca (99%). Das 
pessoas acima de 60 anos, 
40,99% não te, instrução 
alguma, ou têm menos de um 
ano de escolaridade. 

Hospital Santa Maria 

O pioneiro da saúde imperatrízense 
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Médicos querem ser cobaias 

de vacina contra AIDS 

Cerca de 50 médicos e 
promotores da Saúde Pública 
disseram que as pesquisas sobre 
a Aids são tão importantes que 
estão dispostos a arriscar suas 
vidas e serem as primeiras 
pessoas infectadas com a vacina 
de uma espécie ativa, mas 
debilitada, do vírus 1IIV. 

A Associação Internacional 
de Médicos para Atenção à 
AIDS. com sede em Chicago, 
quer realizar a primeira 
experiência com cerca de 50 
voluntários. O grupo planeja 
tratar o assunto com autoridades 
dos Institutos Nacionais de 
Saúde. 

O diretor executivo do grupo 

e um dos voluntários, Gordon 
Nary, disse que os riscos de 
participar da experiência são 
superados pelo que poderá ser 
aprendido com a mesma. O 
desenvolvimento de uma vacina 
contra a AIDS é um processo 
lento por causa das medidas de 
segurança e rigorosas 
experiências com animais, 
necessárias antes de poder 
injetar em pessoas uma vacina 
experimental. As pesquisas da 
AIDS concentraram-se em 
vacinas que não contêm o vírus 
ativo, iK)r temor que umaesixkáe 
debilitada do vírus pudesse 
causar AIDS ou outros males. 

O grupo de Chicago quer a 

aprovação da Direção de 
Alimentos e Medicamentos 
(FDA), mas disse que levará a 
cabo a experiência mesmo que 
não recebem autorização, 
segundo o dr. Charles Farthing, 
chefe do estudo e diretor- 
médico de uma fundação 
dedicada a combater a Aids. Os 
voluntários poderiam realizar a 
prova sem ixrmissào da PDA se 
o estudo ficar limitado a um 
único estado.Cerca de 89 
passageiros ficaram feridos. 
Ignachio Bunye, prefeito de 
Muntingalpa (região 
metro]MÚitana de Manila), disse 
que o número de mortos tende 
a aumentar. 

ABANDONO DE EMPREGO 

E. G. Sousa Choparia Ltcla 

Rua Cel. Manoel Bandeira, 1499 

CGC 01.286.732/0001-52 
Convoca os funcionários abaixo a comparecerem 

# Ronaldo Marinho Lima 
CTRS 39.985 Série 0010 - MA 

# lívilásio de Jesus Gomes 
CTPS 44.757 Série 0005- MA 

# Antonia José da Silva Bento 
CTPS 72.024 Série 0005- MA 

ASSOCIAÇAO COMUMITAfÚA DOS MORADORES DE 

AC Al LANDI A & 

CGC(MF) 11.594.512/00001-40 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 878 - CENTRO - AÇAILÂNDIA - 

MARANHÃO  

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA-ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Presidente da Associação Comunitária dos Moradores de Açasilândia, no uso de suas 
atribuições legais, conforme dispõe o Estatuto em seu art. 20. § 10. alínea b, convoca a todos 
os membros para uma Assembléia Extraordinária, a realizar-se no dia 17 de Setembro de 
1997, às 19:30 horas, ejn primeira convocação, com a maioria absoluta dos associados e. 
em segunda convocação, às 20:00 horas, com qualquer número de associados presentes, 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

- Aprovação dos membros da Comissão de Licitação 

Açailândia-MA, 12 de Setembro de 1997 

yy] pluo T/ICHWÍ 
MA MIA MOURA 
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URA SANTANA DE OUVEIRA 
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COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO 

LICITAÇÃO N9 113/97 8 - CONVITE 
OBJETO: Aquisição de revestimento e filtro em PVC Geomecânicas 
REALIZAÇAO: 26 de setembro de 1997, às 10:30 horas 
Maiores informações poderão ser obtidas à Rua Silvajardim, 307- centro, no 

horário das 08:00 às 12:00 horas. 
São Luís. 18 de setembro de 1997. 

NONATO MARTINS 
Presidente -CSL 

Cidade Alerta 

TV Capital, Cana! 05 
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Apartamentos com ar condicionado, 

televisão, frígobar, música e telefone r[ 

Rí ?,00 

Apartamentos com ar condicionado, 

música e telefone. 

Rí 6,00 

Pode-se passar bons momentos 

sem pagar mais caro! 

BR-010 n® 85 - Maranhão Novo 

- FONE: 721-1438 
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Venha e comprove! 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

'Pwfptfa cm eaôtâvtcia 

O pcejoi+o JLIoit y\At\iVjnes L\es+e último dia i7 t^oux^ a 

nossa a ida de o eaonoi nis+a d látvdio T^erreira Lii>\a para 

|alar sobre C \eslão íd-o m p a r+ i 11\ c ^ d a - O Pacto de 

CL-oapera<rão do C eara, boje recorvl\ecido 

irvternaeionalmente e cjive proporcionou apnele estado 

obter um elevado e acreditado padrão de referência 

em lermos de pesteio da coisa pública/ a palestra 

aconteceu no auditório da yAssoeiaç:ão Comereial e 

industrial de imperatriz e contou com a presença de 

einj^reseirios/ políticos/ < ilem da empresa local. 

yVlulUeres românticas se comovem e brilbani com jóias 

perfeitas e tentadoras. £ na promoção especial/ 

pulseiras/ berlocjue em ouro i8 !</ com variados 

pinLjentes em ouro branco/ rosa e amarelo garantidos 

pela inpuestionãvel cjualiclacle das CÜicasyV\aia. 
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1 ^estacjue todo especial para a belíssima y\riadn< 

pue Irocou cie idade ontem e recebeu l\omenacjem 

especial, desta surpresa oferecida pelo esposo 

doutor Rui i\uill\erme. (Üspensa comentários) 

(?Ád da/fíWf) 

C-orvi muilo sucesso aconteceu o cl\ú com os mulberes pue 

jozem o AMA con+ou com o presenç:o morconle dos mulhe- 

res do socledocle imperolrizcnsc/ no oporlunidode o 

colunislo ionos Ril. eiro/ jotou do importoncio do popel "femi- 

nino í (entro do entidode. 

o cI\o teve oberluro jeito pelo presidente doutor itomor 

dernondes/ cm sepuido o doutoro yXntonio ^Vocildo falou 

sobre relacionamento dois e dill\os. ^Aconteceu no y\ssocio- 

còo yMédico no ultimo sexto - je i r o, com bastante brilho destas 

ailheres maravilhosos de nosso city. yVo próximo edição 

divulejoremos olejuns flosh do evento. 

mi 
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Cfínica de Cjinecobgia e OSstetricia 

Pré-Níit dil. lEsteriilí.dlaide Coiniliuij^ail,. Prev-einição do Câncer 

Giimecológ-íco, Viiseolapairoscopiía, Vídeocolposcopia. 
Videolínásteiroscòpiia, Ultir^isoimogiraifiUi. Ateimde todos o.® coinivêniios- 

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

Dr. Amélio .Marques 
CRM-MA. 3055 

Dr". Cristina Célia 
CRM-MA. 2236 

Dr. Evaldo Silva 
CRM-MA. 2123 

Dr. Marcelo Feitosa 
CRM-MA 2919 
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Os simpóiicos médicos doutor 3ene e doutor ^^lio í io lodo dos 

belos esposos TSJeueo e C lieele jiecrom pose poro o colunisto 
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yVtothe.us comemoro seu serjundo oniversório e recebe os oml- 

cjuinhos ei vi suo residéncio. /SJo pose oporece com o poi de I urs 

C orles/ o momõe C ícero e mono C uibriL» 

íiSCí 

m 

■■■ 
■m.. 

üs 

< 'SiJ mm A . " 

Porobcns o 0ronde- o»vaÍ0o ^Aloide mudou de cidode no último 

dio 18 oc|ui fez pose especiol oo lodo do omÍ0o /sJino 

'Saííc da'7Jíem(iaT/J{oca 

A)o próximo dia 27 o M^+^r Clube aquarela a 

sociedade local para o XX^O Baile da yMenina 

/Moça. y\contecerã no salão nobre do 3^7^^ (SIube 

(Compareça a este tradicional baile. ^As associadas 

irão sentir-se honradas com sua presença. 

VENHA A CAPRl VEÍCULOS, 
C0M1ECER TODA A UNHA IX)KD 97. ^ÉÊÊÊÊm 

* PREÇOS PHÜMÜCÍ0N;\IS 

* PIANOS DE FINANCIAMENTOS ESFLCÍAIS" 

* CONSORCIO NACIONAL FORD 

PENSE FORD, PENSE CAPRl 

 g 722-2122 Fa\; 727 2666 
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Francisco do Valle 

Bem 
feito 

Josc Raimundo 
Rodrigues, anunciou que 
não é mais o presidente 
do Molo-Clube de São 
Luis. 

De acordo com a 
crônica esportiva da 
capital do estado, o 
homem do "Bingão 
Domingão da Sorte" não 
quer mais saber do 
clube. 

Incompetência 

José Raimundo 
Rodrigues esta sendo 
taxado pelos torcedores 
motenses de 
incompetente. Quando 
assumiu a direção do 
Moto a equipe estava na 
segunda-divisão, agora, 
com a derrota de 3 a 0 
para o clube do Remo o 
Moto Clube caiu para a 
terceira divisão e se 
continuar nestre pique 
irã participar do 
Intermunicipal em 99. 

Errar é 
humano! 

Lu não diria que a 
queda do Moto Clube 
para terceira divisão 
seria de pura 
incompetência do 
presidente. 

Os assessores de José 
Raimundo é que foram de 
uma incompetência que 
não tem tamanho. 
Colocaram na cabeça do 
empresário que o clube 
não deveria participar do 

Campeonato Maranhense, e 
ele acabou dando ouvidos a 
eles. Parabéns Zé. 

A crônica 

A crônica esportiva da 
Capital do estado (exceto) a 
equipe de esportes do 
confrade Merbert Fontinelle 
(Sistema Mirante de 
Comunicação) que não 
apoio a iniciativa da não 
participação dos clubes da 
capital no Campeonato 
Maranhense. Alô galera 
precisamos ser mais 
atuantes. 

Avesma 

A Associação de 
Vereadores do Sul do 
Maranhão - AVESMA, 
através do seu presidente 
vereador Joel Costa 
confirmou as datas para o Io 

Congresso de Vereadores, 
que será realizado na cidade 
de Balsas. 

Dia 03 

Na sexta-feira dia 03 de 
outubro acontece a partir 
das 19h00 lis 
credenciamentos. As 2()h()0 
hs- Abertura oficial do 
congresso com autoridades 
convidadas. 

Lm seguida de acordo 
com Joel Costa acontece o 
Coquetel. 

Dia 04 

No sábado (04), Joel 
Costa irá colocar em 
discussão o Plano 
Plurianual, emendas e Leis 

Orçamentárias. O 
palestrante será o Dr. 
Samuel Melo. Mais dois 
temas serão discutidos ao 
longo do dia e se 
estendendo até anoite. 
Crimes de 
responsabilidades de 
Prefeitos e Vereadores, 
(decreto lei 201) terá como 
palestrante Dr. Mayr Godoy, 
e o tema: Propostas e 
emendas à constituição 
como o Dr. Lourival da 
Cunha Souza. 

Dia 05 

Quem abre as discursões 
é o deputado Manoel 
Ribeiro, com o tema; 
Previdência do Vereador. 
Ainda no domingo está 
previsto para às 09h30 a 
Assembléia Geral, 
apresentação de propostas 
para reformulação do 
Estatuto da AVESMA. 
Apreciação do escritório da 
entidade com o palestrante 
Dr. Joel Gomes Costa 
(presidente da (AVESMA) 

Mal 
explicado 

O Campeonato Maranhão 
do Sul entra na sua reta final 
e já começam a aparecer os 
problemas. A comissão 
organizadora terá que 
recorrer ao CBDF para 
resolver a situação do Sena- 
Sociedade Esportva Nobre 
Armações que abandonou o 
campeonato. O time que 
venceu uma e empatou 
outra complicou a Seleção 
de João Lisboa, Dom Elizeu 
e Galletti. E uma vergonha. 

Deu na Imprensa 

.-i-. 

r 
E vergonhoso para uma cidade de 

aproximadamente quinhentos mil habitantes não 
ter uma rodoviária de vergonha. O portal da 

Amazônia como é chamada carinhosamente 

pelos milhares de passageiros de trafegam 

diariamente por Imperatriz merece coisa melhor. 

Ou não merece. 
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O prefeito de João Lisboa, Sálvio Dino também é leitor do Jonal Capital 

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

Dia 10 estaremos em Belém do Pará... 

Quem se liga nas ondas curtas é o companheiro. 

Elson Araújo... 

Maranhense ou Carioca? 

Fala a boca que miúda que... 

O garotinho voltou "chiando" barbaridade! 

Virgem que riqueza II 

O nosso amor é "Fantástico"... 

Este é o novo sucesso de Jorge Benner. 

Foi só falar na princesa... 

Que apareceram as ameaças. 

Calma, Careca... 

A Sorte é Sua... 

Toda sua... 

Em muitas das vezes é melhor... 

Ficar no banco de reservas. 

Tem que emplacar... 

Como a seleção de João Lisboa... 

Só falta um treinador... 

Estamos de olho... 

Bom dia. 
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O amor é 

lindo!!! 
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Os Fcrnfc*s íminhas 
Gosto - O Pensador 

Sine Emprego 

Fone; 722 3317 

01- Domestica 
01 - Mecânico de 

motos 
01- Patrulheiro de 

base 
01-Operador de retro 

escavadeira 
01 • Operador de 

espargi dor 
01- Operador de rolo 

compactador 
01-Operador de rolo 

22-Vendedores 
externos 

01- Kscal de loja 

lABORATORIO ClcSIO FONSECA 

urina. 

Atendemos por convênio. Fone: 721-5411 
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Vitrinne 

KoDerto OliDeira 

Exposição 
Foi aberto na ultima quinta 

feira a exposição individual de 
artes plásticas do pintor 
maranhense Edimar Santos, 
sob o tritulo O REI DOS 
MAMACAIS sao ao todo vinte 
c tres obras que estarao 
expostas no holl do Timbira 
shoping ate o proximo dia trinta 
do mes em curso todos os 
quadros retratam o cotidiano do 
povo maranhense com todas as 
suas crensas e tradições.Os 
quadros eliexpostos estão a 
vendsa e custa se duzentos e 
mil reais 

Lançamento 
Ainda em exposição, 

totografías em forma de poesia 
do escritor Expedito Espósito, 
ele faz parte do projeto SAFRA 
90, que reúne vinte e tres 
artistas maranhenses entre eles 
um radicado em Imperatriz. 
Juntos eles também fazem a 
antologia poética que leva o 
mesmo titulo, pegando carona 
neste primeiro encontreo das 
artesv em lmi)eratriz, o também 
escritor Nauro Machado que 
lança sua mais nova obra o livro 
ESFERA LINEARES onde o 
autor faz um estudo das obras 
dos ixrétas Bandeira Tribuzze, 
José Chagas, José Nascimento 

Erasmo Dias. Hoje aconteçe 
holl do shoping a noite de 

holl do shoping a noite de 
autográfos onde todos os 
escritores estarão recebendo o 
pulblico e autografando suas 
obras. Para os que não puderem 
comparecer hoje não precisa se 
preocupar a exposição fica aberta 
ao pulblico até o dia trinta. 

Festival 
Já esta praticamente tudo 

I ironta a realização do festival de 
IK)esía contos e crônicas, cerca 
de duas mil pessoas de todo o 
brasil estão recebendo material 
de divulgação e ficha de inscrição 
para participarem do evento que 
este ano está a cargo da fundação 
cultural de imperatriz na pessoa 
dos atores Cláudio Marcondnne 
e Joanires Santos, a expectativa 
é que pelo menos metade das 
pessoas convidads participem do 
festival este ano em todas as 
categorias, em imperatriz os 
escritores e poetas já estão se 
inscrevendo e prometem ficar 
entre os finalistas e receberem o 
trofél macunaima. 

Teatro em obra 
O Ferreira gullar, principal 

casa de espetáculo da cidade está 
passando por unma pequena 
reforma, tudo para abrigar até o, 
final do ano um espetáculo que 
está sendo ensaiado para estreiar 
até o final do ano, a idéia é entrar 
98 com bons trabalhos e voltar a 
fazer teatro em imperatriz, o que 

fazer teatro em imperatriz, o que 
a muito não acaontece 
prataicamente todo o ano de 97 
ficou sem atividades no 
ferrerinha somente alguns 
eventos como shows de artistas 
locais e apresentaçãoa de fitas de 
videos foram realizados, para 98 
a idéia é resgatar o progeto de 
levar o pulblico ao teatro e para 
tantro a atriz Eró Cunha está 
ensaiando em tempo integral 
para fazer bonito no palco, tendo 
em vista ser ele a estrela do 
espetáculo e ter sob os ombros a 
resixmssabilidade de reabris uma 
casa de espetáculo que já abrigou 
trabalhos dignos de aplausos de 
pé como Urubus e pérolas e a 
Fila, mais paraodiretor Gilberto 
Freires a atriz está preparada e 
vai dar um show de inteq n elaçao. 

Nas locadoras 
Para os amantes da viva Evita 

Peron que não tiveram a 
oportunidade de ver sua a sua 
biografia musical no cinema 
agora tem uma exelente noticia, 
o filme que causou filas nos 
estados unidos e argentina, já está 
disponível nas locadoras da 
cidade, e Madonna no papel 
princiupal está arrebentando no 
papel ao lado dolambem 
talentoso Antonio Bandeira. 

Revista ATUAL 
Com a prezença da imprensa 

e de autoridades diversas foi 
lançada na ultima sexlaTeira a 
mais recente conquista dos 
imperatrizenses, trata se da 
revista ATUAL um 
impreedimento ouisado do 
impresario Ely Marinho e da 
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Miuto fôlego 

Vara Soares ladeada pelo empressario Ely Marinho e Edmilson Sanches 

Para os que pensam que vida de musa de revisrtaé fácil ai vai uma supresa, mesmo dejxns de 
recepcionar os muitos convidados, posar para cerca de cem i jessoas e conseder entrevista a imprensa 
a modelo Vara Soares ainda teve uma maratona de trabalho, ele deixou Imperatriz e foi desfilar em 
porto franco e Estreito na mesma noite, e para todo o final de semana uma 

agenda de causar inveja as musas da atelevisão.    

modelo Yara Soares. O trabalho 
que vem sendo projetado a mais 
de tres anos valeu a pena e 
mostrou que é possível fazer uma 
revista de qualidade no interior 
do estado sem nada deixae a 
deseijar das grandes revistas, e 
para apimentar ainda mais o 
leitor, os diretores optaram pela 
sua musa na capa e em algumas 
das muitas paginas da revista o 
resultado foi um sucesso que 
promete emplacar , para os que 
não obtiveram a revista ele esta a 
venda em todas as banca de 

jornais da acidade e em muitas 
cidades maranhenses. 

Cultura popular 
A fundação cultural de 

Imperatriz em pàrcerja com o 
Movimento de educação de 
bases MEB, estarão realizando 
no próximo dia 27 de setembro o 
primeiro seminário sob o tema 
Cultura Popular em Imperatriz, 
que visa em primeiro plano 
resgatar a cultura do povo. O 
palestrante será o preofessor 
José Geraldo da Costa que vai 

falar da imixirtanciade resgatar 
c preservar a cultura do povo 
como as danças as musicas e o 
artesanato, a idéial e criar {rolos 
de cultura em bairrios e em 
cidades da região tocantina, o 
inicio do seminário está 
marcado para as 15 horas no 
auditório da academia 
imperatrizense de letras ( 
aberto ao pulblico, na 
1 rrogramaçãoi «lestas, debates 
painel de discurssões 
encaminhamentos par 
encontros futuros. 

Domingo Alegre 

E no BIC É na TV Capital 

☆ ☆☆ 
Das lOhs ao meio-dia 

☆ ☆☆ de Setem&w 

Duelo de Tilâs: eis Feros do ftibomor 

x os Glodiodores do Jonos Ribeiro 

Colégio São José de Ribamar responde 

sobre o FABER 

Colégio Jonas Ribeiro responde sobre 

IMPERATRIZ 
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Seleção de João Lisboa empata com Açailândia 

0 Bom 

de Bola 

Renilson Sousa 

João 
Lisboa 

A Seleção não rendeu o 
esperado e quase que perde 
para a seleção de Açailândia. 

() Técnico Pele fez algumas 
modificações .colocando 
Pança e Marquinhos no 
secundo tempo, e no final aos 
4(i minutos o time fez o.qol de 
empate. 

Placar final João I .isboa 2 x 
2 Açailândia. C om o resultado 
a Açailândia se classificou 
como o primeiro da Chave "C 

e (mi secundo lugar João 
Lisboa. O Comercial de Dom 
Klizeu ainda comum jogo a 
realizar com João Lisboa. Está 
desclassificado. 

Moto 
Clube 

Com a derrota para o Remo 
pelo placar de 3 x 0 em Belém. 
O Time maranhense irá 
disputar a terceira divisão em 
98 . 

O Presidente José 
Raimundo Rodrigues apesar 
de todo o dinheiro que tem 
com o seu l)omingão da Sorte 
. teve a incompetência de 
descer o Moto em seu 
mandato como Presidente 
para a terceira divisão. 

Ainda há pessoas que 
dizem que o Zé e um dos 
maiores no esporte do 
Maranhão. H por este motivo 
que o nosso futebol está onde 
está, 

Sub-17 

A Seleção Brasileira 
conseguiu vencer Chana pelo 
placar de 2 x 1 de virada na 
decisão do Mundial Sub -17 , 
conquistando o título da 
Competição. O Futebol 
Brasileiro ainda não tinha 
conquistado o título da 
categoria. 

Agora com a conquista de 
domingo 21. O Brasil só falta 
ganhar o título Olímpico. Não 
há dúvida , o Brasil é o País 
do futebol. Somos Tetra e com 
certeza seremos Penla em 98. 

Placa Geral 

Futebol 
Campeonato Brasileiro L' 

fase 
Sábado 
Vasco 4 x 1 Paraná 
(irêmio 2x0 Corinlhians 
Flamengo 0 xt) Bragantino 
Juventude 0 x 0 Cruzeiro 
Coritiba 2» x 2 Criciúma 
São Paulo 2» x 1 Vitória 

Campeonato 
Brasileiro série "A " 

17" rodada 
Palmeiras Sx 0 Santos 
Atlético MG 1 x 1 

Portuguesa 
Fluminense 0 x 2» Sport 
Botafogo 1 x 3 Bahia 
Internacional 3 x 1 Goiás 
América RN 2x0 Atlético 

-PR 

Campeonato 
Brasileiro Série " B" 

t Itima rodada L' fase 
Atlético GO 0 x 0 Gama 
Remo 3 x 0 Moto 
Santa Cruz 0x2 ABC 
Ceará 1x0 Payssandú 
América MG I xOCRB 
Náutico x 1 Sergipe 
Ponte Preta 1 xO Goiatuba 
I )esporlriva 2x0 Botafogo 

SP 
Joinville 1 x 1 XV de 

Piracicaba 
Mogi Mirim 2x2 

Londrina. 

Campeonato 
Brasileiro Série "C " 

Ultima rodada da 1" fase 
Sampaio 4x0 santa Rosa 

Assista de segunda a sexta 

Imperatriz 24 Horas 

Meio-dia 

Apresentação: 

Conor Farias e Frederico Luiz 

TV Capital, Canal 05 

Rede Record 

O Estádio Municipal de João 
Lisboa recebeu um bom 
público para prestigiar um dos 
clássicos do Copão Maranhão 
do Sul . João Lisboa x Sei. de 
Açailândia entraram em campo 
após a apresentação de um 
grupo de lindas garotas que 
dançaram para o público ao 
som da 'música do grupo 
Skank. jogador de futebol. 

O Arbitro Francisco 
Carvalho as Ifih 13 deu o início 
do jogo. A Seleção local jogava 
em seus domínios com o apoio 
de sua torcida que compareceu 
em grande número nas 
arquibancadas do Esládio 
Cafeteirào começou a 
pressionar em busca do gol 
logo no inicio do primeiro 
tempo. Mas a Seleção de 
Açailândia foi pra João Lisboa 
em busca a todo custo de um 
resultado positivo e não a 
vitória meta principal .mas pelo 
menos o empate , devido jogar 
na casa do adversário. 

A Seleção de Açailândia 
após os 15 minutos viu a 
fragilidade do time de João 
Lisboa e partiu em busca do 
primeiro gol. Numa falha 
coletiva da zaga . o atacante Zil 
ficou na frente do gol e fez o 

Time consegue empate no linal do Jogo 

mm 

Kl 

I 

João Lisboa empata com Açailândia 
primeiro gol aos 21 minulosdo disputado com os dois limes 
primeiro tempo para a seleção 
de Açailândia. 

O Placar do primeiro foi 1 x 
0 para Açailândia . No segundo 
tempo, João Lisboa voltou com 
mais garra e determinação em 
busca do empato e aos 14 
minutos em uma jogada pela 
direita de Pança que entrou no 
lugar de Júnior Colinas, fez um 
ótimo cruzamento e Nerisvan 
desviou a trajetória da bolae fez 
o gol de empate. 

O Jogo estava bem 

correndo atrás do segundo gol. 
A Seleção de Açailândia mas 
um vez ficou na frente . Numa 
jogada em cima do lateral 
direito Babaode João Lisboa ,o 
atacante Zil peneirou na área e 
marcou o segundo gol aos 27 
minutos do segundo tempo. 
Fazendo 2 x 1 para Açailândia. 
O Técnico de João Lisboa Pelé 
fez algumas modificações e 
quando o torcedor já deixava as 
arquibancadas do Cafeteirão. O 
Atacante Gato Prelo recebeu 

uma bola de Marquinhos na 
esquerda e cruzou na área . O 
Atacante Pança chegou na 
frente do gol e só leve o 
trabalho de chutar para fazer o 
gol do empate . Placar final 
João Lisboa 2x2 Açailândia . 

Ficha técnica 
João Lisboa 2x2 Açailândia 
Local : Cafeteirão ( João 

Lisboa) 
Horário: 16 horas 
Arbitro: Francisco Carvalho 
Assistentes ; Jucelino 

Miranda e Edvaldo Pipira 
Cartões Amarelos: Valdson 

(J L) . Gambá e Cícero (Açai) 
líxpulssões : Robson ( Açai 

) e Biro (Açai). 
Times 

João Lisboa 
. Valdo . Babão . Batata , 

Duílio ( Valdo ) e Fernando: 
Biro .Washington, Jr. Colinas ( 
Pança) 

e Paulinho : Valdson ( Gato 
Preto) Nerisvan (Marquinhos 
) . Tec; Pelé 

Açailândia 
André , Antonio Ribeiro ( 

Newton ) Paiva , Mário e 
Gambá: Altair ( Robson ) Zé 
Gojoba .Marinho e Josa ( 
Cícero) Ribinha ( Pombinlw.») 
e Zil . Tec : PC 

* 

Placar geral 
Sábado 20/09 
Vascoda gama 4 x 1 Paraná 
Grêmio2x0 Corinlhians : 
FlamengoOx 0 Bragantino 
juventude 0 x 0 Cruzeiro : 
( orifiba 3 x 2 Criciúma 
São Paulo 2» x 1 Vitória 
Domingo 21/09 
Palmeiras 5 x 0 Santos 
Atlético MG 1 x ! 

Portuguesa 
Fluminense 0 x 3 Si>ort 
Botafogo 1 x 3 Bahia 
hiternacionaLlx I Goiás 
América RN 2 x 0 Atlético 

PR 
Próxima rodada 

Campeonato Brasileiro 

Hoje 23/09 
20h30-Coritiba x Cruzeiro ; 
Quarta (23 ) 
21b30 - União São João x 

Fluminense (TV) 
Botafogo x ; 

Corinlhians (TV) 
Sábado ( 27 ) 
2lh30 Coritiba x Guarani ( 

TV) 
Santos x Botatogo 

16h- São Paulo x Juventude 
Domingo (28 ) 
Itíh 
Portuguesa x Vasco 
Atlético PR x Flamengo 
Fluminense x Amériea RN 
Coriiúhiansx Plameiras 

Bragantino x Grêmio 
Paraná x In ter 
Ci icimiuix Atlético MG 
Sport x Cruzeiro 
Bahia x l 'iiião São João 
Goiás x Vitoria 
Classificação Geral 
1) Portuguesa-37 

2) Internacional-:14 
3) Vasco-29 
1) Palmeiras -28 

Atlético MG 28 
6) juventude-26 
7) Santos - 23 

Paraná - 23 
9) S|K>rt - 22 

América -RN 
Grêmio - 22 

22 

12) Flamengo-21 
Atlético PR - 21 
Bragantino-21 
Coritiba-21 

16) Goiás - 20 
São Paulo - 20 

18) Criciúma-19 
Bahia - 19 

22) Cruzeiro- 16 
23) Guarani-15 
24) Botafogo - 13 

Fluminense 13 
26) União São João - 12 

OBS ; O Atlético 
PR perderá ciuco 
pontos no final da 
fase. .1' 

F utebol legal 

é na Capital 

Quarta-feira 

Campeonato Brasileiro 

Botafogo X Gorinthians 

Z1 h30 -r Transmissão especial 

Narração : Renilson Sousa 

Comentários: Frederico Luiz 

Reportagens: Clovis Aguiar e Helder Madeira 

Colaboração: Idecy Vieira e Ocione Aranjo 

Apoio técnico : Edvaldo Cardoso 

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 

: mm @yii 

!iNic®5fTím 

Venha e comprove! 

/à 
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v/f 

mm. 
/ 

/ 

U ¥i viWri 



JORNAL CAPITAL Terça-feira, 23 de setembro de 1997 □ marketing □ 1-11 

é COIbA dE niy4 

ok&iioò òixp&i quenleò & cfiediáfda ôem ffH&scwta 

Refrig. 
R$ 889,00<7 v/sfo ou 
1+23 Mensais de 

' Freezer c/capacidade 101 litros 
' Prateleiras removíveis 
* Degelo automático no refrigerador 
' 401 Litros capacidade total 

66 80 

OU 1+4 CHEQUES DE 11$ 791,60 

SiJKMHCJ 

Cônsul^ | | 

i i 
i i 
i i 

x I i 
I I 

lll 
51 I 

Com. Som 
R$ 259,00^7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' Controle remoto 
* Duplo deck 
* Toca discos ( Vinil) 
* Entrada p/CD 

I I 
I I 

10 PECAS 

19,40 

OU 1+4 CHEQUES DE 17$ 55,00 

Fogão Essencial Next 
R$ 269;00í7 vista ou 
1+23 Mensais de 

' 6 Bocas Essencial Next 
* Mesa Inox 
* Botões embutidos 
* Prateleiras do forno com trava de segurança 
* Garantia de 1 ano 

20,oo 

OU 1+4 CHEQUES DE 17$ 58,00 

Cônsul € 

L 
r 

10 PEÇA 

Bicicleta Poti 
R$ 169,00<7r/>/flr ou 
1+23 Mensais de 

CdLOI 

s i 
^ l 

i i 

i i 
i i 

12, 70 

\ 

| OU 1+4 CHEQUES DE 17$ 36,40 
I   

20 PECAS 

20 PECAS I r 
J | 

Nova Lavadora Lavete 
RS 159,00 <7 vista ou 
1+23 Mensais de 

Lava até 4 kilos 

Vs~- ARIMO 

11, 
90 

OU 1+4 CHEQUES DE P$ 34,30 

-erro Automático 
1$ 18,00 <7 vista OU 
1+5 Mensais de 

' Design moderno e arrojado 
' Leve: não cansa para pasar 
" Cabo fechado para melhor empunadura 
* Regulagem para jeans 
* Mais estável na posição de descanso 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

Ventilador 30" 
RS 26,00 j vista ou 
1+11 Mensais dc 

' Chave d 3 velocidades 
* Motor c/capacitor permitindo 

baixo consumo (60W) 
* Hélice de 30cm 

2, 90 

OU 1+4 CHEQUES DE 17$ 5,60 

FAET 

30 PEÇAS 

20 PEÇASJ 

1 Maq. Const. 
j RS 319,00/7 

I 

vista ou 
1+23 Mensais de 

SINCER 

3, 45 

OU 1+2 CHEQUES DE 17$ 6,00 

ARIMO 

/ 

24, 00 

I OU 1+4 CHEQUES DE 17$ 68,70 

f. í i 

15 PEÇAS 

| Colchão Maxim um Extra Casal 
I RS 169,0017 visto OU 
, /+23 Mensais de 

50 PEÇAS I 

Processador Mega Master Super 
:$ 178,00/7 k/>A7 OU 
1+23 Mensais de 

' 400 W de potência 
" Processador e liqüidificador em um só aparelho 
* Faca em inox p/ moer, picar, triturar e ralar 
* Batedor de massas 
' Duas velocidades + pulsar 

13, 30 

OU 1+4 CHEQUES DE P$ 38,30 

WALITA | 
Faz Com Carinho I 

I 

ZV5 

: 

^OU1+4 CHEQUES DE 17$ 36,40 20 PEÇAS ^ 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 

mm 
10 PECAS I 
 — J 

Ofertas válidas até 27/09/97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as 
lojas de Imperatriz. Plano Carnet 12X (1+11), 24X (1 +23) e ÓX (1 +5), juros de ó% a.m. 

Plano cheque 5X (1 +4 )juros de 3,9% a.m Plano com ou sem entrada, pgtos. de 30 em 
30 dias. A loja se reserva o direito de não vender no atacado. Véndas a prazo é 

reservado ao gerente a aprovação, do cadastro. 
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Gabo do exército é atropelado 

e morto na MA 122 

Motorista da prefeitura de João Lisboa estava em visível estado de embriaguez 

alcoólica 
Mais uma violência no 

trânsito foi registrada em 
Imperatriz. O cabo do exército 
José Wilson de Souza 
Nascimento, 27 anos de idade, 
lotado no (50° BIS - Batalhão de 
Infantaria e Selva de Imperatriz, 
foi vítima de imprudência no 
trânsito quando trafegava pela 
MA 122 na manhã do último 
sábado. 

A vítima que trafegava pela 
Rodovia em sua moto-titan, foi 
surpreendido pela Kombi de 
placas H O O 1522- de 
propriedade da Prefeitura 

Municipal de João Lisboa, na 
oportunidade ela estava sendo 
conduzida pelo motorista 
Walmir Almes de Souza, 
maranhense, casado, 27 anos 
de idade: 

De acordo com as 
informações obtidas pela 
reportagem Walmir trabalhava 
na prefeitura da vizinha cidade 
a cerca de 9 meses, onde era 
tido como um bom funcionário. 
Na noite anterior, segundo 
informações levantadas pela 
Polícia, o acusado teria se 
entregado a bebida. 

Ao amanhecer ele teria ido 
direto para a Prefeitura, onde 
segundo se informa ele estaria 
de plantão naquele sábado. 
Devido o visível estado de 
embriaguez alcoólica, o 

•Wf: 

i 
mm 

ri 

Coronel Diogenes Dantas, (esquerda-foto), lamenta a 
mote do cabo Wilson 

motorista que estaria saindo do 
plantão teria se recusado de 
entregar a chave do veículo 
para o mesmo, que acabou se 
alterando, e para evitar uma 
discussão entre os dois a chave 
lhe foi entregue. 

Mesmo embriagado Walmir, 
foi comunicado de que teria que 
conduzir uma mulher que teria 
recebido alta do 1 lospilal Geral, 
onde teria ganho um filho. 

No trajeto de João Lisboa 
para Imperatriz, totalmente 
embriagado ele perdeu o 
volante e acabou atropelando o 
cabo José Wilson de Souza 
Nascimento. 

Na colisão a moto e a vítima 
foram arrastados cerca de 70 
metros, passando inclusive por 
uma cerca. 

O cabo do exército ainda 
chegou a ser socorrido e levado 

as pressas para uma Clínica de 
Saúde em Imperatriz, mas não 
resistiu aos ferimentos vindo a 
falecer. 

O motorista da Kombi, 
Walmir Alves de Souza, que 
sofreu apenas ferimentos leves 
acabou sendo seguro por 
populares até a chegada da 
polícia que o conduziu para o 
plantão central da Delegacia 
Regional de Segurança e 
entregue a delegada Radige 
Barbosa, que abriu inquérito 
para apurar o acidente que 
vilimou o cabo do 50" BIS- 
Batalhão de Iníatjiria e Selva de 
Imperatriz. A vítima residia no 
bairro Santa Rita, era tido 
dentro do 50" como um bom 
exemplo pára os 
companheiros. O acusado 
Walmir Alves de Souza, é filho 
de Cícero Alves de Souza e 
Adalziza Alves de Souza, 
casado, e pai de um filho menor. 
De acordo com a delegada 
Radige Barbosa ele foi ouvido 
e colocado a disposição da 
justiça. Os dois veículos 
envolvidos no acidente foram 
conduzidos pela o pátio da 
Delegacia Regional onde 
ficaram a disposição do Perito 
Mário Amorim, que deverá 
apresentar ao Delegado que 
apura o acidente o relatório 
completo. 

Polícia investiga morte do Taxista 

Dois homens presos pela Polícia Civil negam participação no crime de 

latrocínio 
A morte do motorista de 

táxi Raimundo Fernandes, 
vitimado na tarde do 22 de 
agosto, com requintes de 
crueldade, está sendo 
minunciosamente investigada 
pelo delegado que preside o 
inquérito Reginaldo Nunes. 

No dia do crime a vítima 
que prestava serviço para a 
empresa Cocamai foi 
chamado via rádio para 
apanhar um homem 
identificado apenas pelo 
prenome de Ronaldo que usou 
como ponto de referência o 
nome de uma academia no 
bairro Três Poderes. 

O taxista, segundo 
informações da família tenha 
sido morto ainda no período 
da tarde. A esposa da vítima e 
a recepcionista da Cocai 
(plantão) no dia do crime 
fizeram várias tentativas de 
contato com Raimundo que 
possivelmente já estava em 
poder dos criminosos. 

Ele foi morto no povoado 
de Bom Jesus com um tiro de 
espingarda de grosso calibre, 
local onde os elementos 
abandonaram seu corpo. O 
veículo Voyage foi 
abandonado as proximidades 
da AABB, num local de difícil 

acesso na manhã do dia 
seguinte. 

A partir do conhecimento 
do assassinato do taxista a 
Polícia iniciou uma 
investigação minuciosa. Neste 
período a Polícia Civil 
prendeu três elementos, que 
não foram reconhecidos por 
uma testemunha que teria 
presenciado os elementos 
no carro da vítima. 

Na última semana a 
Polícia Civil com a 
apreensão de um menor, 
acusado de furto de bicicleta 
chegou ao nome de dois 
homens. José da Conceição, 

maranhense, 26 anos de 
idade e um outro de 
prenome Reginaldo foram 
acusados pelo menor de 
terem participado do 
assassinato do taxista. 

Na Delegacia os dois 
homens negaram todas as 
acusações e disseram a 
reportagem que no dia do 
crime estavam trabalhando. 
Mesmo assim a Polícia 
continua e m intensa 
investigação no sentido de 
descobrir os verdadeiros 
envolvidos no crime que 
chocou a população de 
Imperatriz. 

Polícia Civil ainda não lem pistas dos envolvidos no crime da Vila Nova 

As investigações em 
tomo do assassinato de 
Elison Pereira Silva, 17 anos 
de idade e Aldeide 
Domingos da Silva Reis, 21 
anos de idade, continuam 
Sendo investigadas por uma 
equipe de agentes da Depol 

que sentem dificuldades de 
elucidar o duplo homicídio. 

A falta de informações é 
um dos grandes problemas 
enfrentado j«da Polícia que 
chegou no local minutos 
depois, mas não teve 
nenhuma informação precisa 

do ocorrido.Aldeide residia na 
Rua Sohradinho no bairro 
Santa Lúcia e trafegava em 
uma bicicleta Moutain Bick, 
segundo a família ele eslava 
indo para o trabalho 

O homem que assassinou 
Al de id e, de aco rd o c o m 

testemunhas que não 
quiseram se identificar 
acompanhou toda a ação de 
um outro elemento que 
disparou cerca de quatro 
tiros contra o menor Elison 
Pereira Silva, de 17 anos de 
idade. 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda de 
documentos 

José Maria Oliveira 
Lima, maranhense, casado, 
residente na Rua Alvorada- 
bairro Santa Lúcia 
comunicou que perdeu 
todos seus documentos 
pessoais, tais como. 
Carteira de Identidade 
Civil, C.P.E, e outros. 

Perda de 
documentos II 

Nathalia Vina Dias, 
mineira, estudante, 18 anos 
de idade, residente no 
bairro Caema comunicou 
que perdeu sua Carteira de 
Identidade Civil. Fato este 
ocorrido da na tarde do 
último sábado quando 
trafegava pelo centro 
comercial de Imperatriz. 

Perda de 
documentos III 

Osvaldo Graça da Silva 
Paiva, piauiense, solteiro, 
residente no bairro 
B o m sucesso t a m b é m 
comunicou a perda de todos 
seus documentos pessoais, 
tais como, Carteira de 
Identidade Civil, Título 
Eleitoral e outros. 

Perda de 
documentos IV 

Diomedes da Silva Pinto, 
maranhense, casado, 27 
anos de idade, comerciante 
residente na Rua Pedro 
Afonso, também comunicou 
que perdeu sua porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, tais 
como. Carteira de Idade 
Civil. Reservista e outros 

Arrombamento 
Antoiiieta da Silva 

Mendonça, maranhense, 
casada, residente no bairro 
Vila Lobão comunicou que 
desocupados arrombaram a 
porta dos fundos de sua 
residência e retiraram 

vários objetos, entre os 
quais, uma TV açores 16 
polegadas, e um ventilador 
Ar no. 

Arrombamento II 
José Aparecido de Assis, 

maranhense, casado, 
comerciante, residente na 
Rua 1, Parque Senharol, 
comunicou que elementos 
desconhecidos arrombaram 
a porta dos fundos de sua 
casa c retiraram vários 
objetos. Falo ocorrido na 
madrugada do último 
domingo. 

Furto de bick 
Quem teve sua bicicleta 

furtada foi o jovem Otacilio 
Moraes da Silva, 
maranhense, solteiro, 
promotor de vendas. 
Segundo o queixoso a 
bicicleta estava estacionada 
em frente sua residência. 
Falo este ocorrido na 
manhã do último doming- 
quando o comunicante 
encontrava no interior .,e 
sua casa. 

Perda de 
documentos V 

Maria de Nazaré de 
Souza Ferreira, 
maranhense. casada, 
residente na Rua Bom 
Futuro,. comunicou que 
perdeu uma bolsa contendo 
todos seus documentos 
pessoais, tais como. 
Carteira de Identidade. 
Titulo Eleitoral e outros. 

Furto de documentos 
Valdecy Ferreira da 

Rocha, baiano. casÁ \ 
advogado, com escritório na 
Rua Godofredo Viana, 100 - 
3" Andar, sala 304, residente 
na Rua Projetada P, casa 29 
- Nova Imperatriz, esteve na 
Depol para comunicar que 
na última semana foi vítima 
de furto de todos seus 
documentos pessoais. 
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